
Thema’s: Logistiek, Rentmeesterschap, Duurzame inzetbaarheid, 
Bim, Lean, Vakmanschap.

M.J. de Nijs en Zonen B.V. - Uitgave nr. 4 - BIM/Lean - december 2019

4 BIM/Lean

IOO  jaarvooruitgang

Joeri Bakker over Pontsteiger:

BIM, Lean en 
slimme logistiek 
hielpen dit 
complexe werk 
mogelijk maken
pagina 4

Dick van der Vaart, ARPA Lea®n :

Lean is geen 
rocket science 
maar haute cuisine’
pagina 6



3100 jaar vooruitgang

BIM/Lean4

2 100 jaar vooruitgang

Waar een groeiend gebrek aan goed opgeleide vakmensen het moderne bouwbedrijf 

bedreigt, bieden innovatieve technologieën en krachtig procesmanagement veel 

tegenwicht. 

In dit kader hanteert De Nijs drie belangrijke speerpunten in beleid en uitvoering: 

logistiek – uitgebreid behandeld in de eerste editie van dit blad – BIM en Lean.

Lean is een manier om processen duidelijk, eenduidig en steeds efficiënter te maken. 

U leest in deze ‘100 jaar Vooruitgang’ over de geschiedenis van Lean, de manier waar-

op het bij De Nijs terechtkwam en hoe het helpt innovatief informatiemanagement te 

versterken. 

Dat managen van informatie gebeurt in BIM. Het Bouwwerk Informatie Model heeft 

als basis een 3D-werkomgeving waarin het te realiseren gebouw virtueel kan worden 

gemaakt om uiteindelijk bouwstagnatie en andere ongewenste kosten te voorkomen. 

Daarnaast is BIM zeer geschikt als een soort kapstok om alle mogelijke informatie – ook 

op het eerste gezicht minder voor de hand liggende; van inrichting bouwplaats tot 

leverantie-agenda – aan het model te hangen. Zo is alle bruikbare informatie op het 

juiste moment beschikbaar voor diegenen die er behoefte aan hebben. 

De Nijs groeit snel in het gebruik en het combineren van deze instrumenten en neemt in 

volle overtuiging zijn co-makers daarin mee. Mee naar een toekomst waarin kwaliteit en 

vakmanschap onveranderd belangrijk blijven, ondersteund door moderne techniek in een 

zich telkens verbeterend bouwproces.

IOO  jaarvooruitgang

Woord vooraf

Rectificatie:
In editie 3 van ‘100 jaar Vooruitgang’ is op pagina 10 een redactioneel kadertje terechtgekomen naast een 
foto van Mandy van den Berge. Dit suggereert ten onrechte dat mevrouw Van den Berge de bron was van 
dit stukje tekst.  

Lean History (1)

Hoewel het Lean-gedachtengoed van oor-
sprong uit de Verenigde Staten komt, hebben de 

Japanners het na de Tweede Wereldoorlog gekopi-
eerd. Daar zijn ze goed in en dat blijkt ook in dit geval. 

Bij Toyota vroegen ze zich af wat ze ervan konden leren, 
om het vervolgens op een onwaarschijnlijke manier te 

optimaliseren. 

Toyota was tijdens WOII een familiebedrijf dat zich vooral richtte op 
de productie van militaire voertuigen, weefgetouwen en een paar 
personenautomodellen. Na de oorlog mocht Japan geen leger 
meer hebben, dus viel het belangrijkste deel van de omzet weg. 
Ontslagen waren onvermijdelijk, maar dat deed Sakichi Toyoda, 
oprichter van Toyota, pijn aangezien je in de Japanse cultuur 
goed moet zorgen voor je omgeving. Die verantwoordelijk-
heid wordt nog steeds heel serieus genomen. Toyota wilde 
daarom zo snel mogelijk de ontslagen medewerkers weer 

in dienst kunnen nemen. 
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Joeri Bakker, hoofduitvoerder Pontsteiger

BIM, Lean en slimme logistiek 
hielpen dit complexe werk 
mogelijk maken

Rond de bouwvakvakantie zijn in Pontsteiger de 
laatste woningen opgeleverd. Hoofduitvoerder 
Joeri Bakker vertelt over de zegeningen van 
BIM en Lean bij de realisatie van dit iconische 
gebouw in de Amsterdamse Houthavens.

“Het was voor De Nijs een pilotproject”, zegt 
hij. “Iedereen moest mee in de BIM-voorbe-
reiding. Natuurlijk de architect, de construc-
teur en de onderaannemers, maar ook zo veel 
mogelijk andere betrokkenen.” 

Digitale leveranciersagenda
Een kleine vier jaar geleden begonnen de 
voorbereidingen. “Toen was BIM nog relatief 
nieuw. De bouwcombinatie met Dura Vermeer 
heeft er enorm veel energie in gestoken. We 
hebben zo veel mogelijk ingebracht in de 
BIM-omgeving. Ook materieel als stempels en 
schoren. Hetzelfde deden we met de materi-
alen die we voor de vaklieden klaarlegden als 
onderdeel van de logistieke vernieuwing. Zo 
wisten we precies wat de beste plek was om 
die materialen korte tijd op te slaan.” 

Belangrijk, want ook in logistieke zin was 
Pontsteiger een bijzonder uitdagend project. 
“We bouwden een flink eind de hoogte in, 
met maar één toegang voor de aanvoer van 
materieel en bouwmaterialen. Daarom hielden 
we een digitale agenda bij met onze leveran-
ciers. Per half uur stond vooraf vast wie er in 
en uit mochten.”

Aanpassingen al op de 
tekentafel
Wat we in praktijk aan BIM hebben gehad? 
“Een goed beeld van de complexiteit van be-
wegingen op en rond de bouwplaats. Verder 
zagen we in BIM dat sommige delen van de 
constructie niet maakbaar waren. Die konden 
we dus op de tekentafel al aanpassen. Dat 
heeft faalkosten en stagnatie op de werkvloer 
voorkomen.”

Leanen op uurniveau
Het opbouwen van de torens was grotendeels 
een herhaling van zetten. Stukje voor stukje 
werd het gebouw in de computer opgebouwd. 
Zo konden we de beste bouwvolgorde vast-
stellen. “Hier ligt ook een relatie met Lean. 
Alle partijen konden vooraf zien hoe wij wilden 
werken. Daar hebben we dus ook verbete-
ring van het werk van de onderaannemers uit 
gehaald. Uiteindelijk hebben we dit werk op 
uurniveau geleand – normaal doen we dat per 
dag - wat leidde tot bijzonder goede Leanses-
sies. We werden met zijn allen een hecht team 
op de bouw dat in de praktijk bijzonder goed 
met elkaar samenwerkte.”

“Om op uurniveau een verdieping uit te 
plannen, kwamen we regelmatig een dag bij 
elkaar”, aldus Joeri. “Die tijd werd verderop 
ruim teruggewonnen. Het mooie van Lean 
is verder dat de jongens op de werkvloer 
meedenken. Het is niet opgelegd, je beslist als 
team hoe het gebeurt, waar en wanneer.” Het 
proces is van iedereen.

BIM-Award
Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Al in 
oktober 2018 werd bekend dat Pontsteiger 
de internationale buildingSMART Award 2018 
had gewonnen in de categorie ‘Construc-
tion’. Reden voor die toekenning was dat 
Dura Vermeer, De Nijs en partners erin zijn 
geslaagd om het woongebouw volledig met 
open BIM-standaarden te bouwen. De ge-
structureerde, eenduidige samenwerking heeft 
geleid tot hoge integraliteit van verschillende 
onderdelen, snelle afstemming, slimme prefa-
bricage en hoge kwaliteit en veiligheid tijdens 
de bouw.

‘Internationale award voor Pontsteiger’

Lean History (2)

Directeur Taichi Ohno van Toyota dacht: “Als 
ik de productie kan opvoeren, kan ik vanzelf meer 

meer medewerkers inzetten. Daarvoor was geld nodig 
en dat was er niet. Daarom zocht hij het in een halvering 

van de doorlooptijd. Dan was er eerder geld om weer te in-
vesteren en kon alsnog de jaarproductie worden verdubbeld. 

Zonder de medewerkers harder te laten werken, was het doel. 

De directie ging kijken hoe lang het duurde om één auto te ma-
ken. Vervolgens stelden ze zich de vraag bij welke stappen in dat 
proces het product meer auto wordt en bij welke stappen niet. 
Er werd serieus nagedacht over het tegengaan van verspilling 
van tijd, geld en materiaal. Zo lukte het om de waarde van het 
product te vergroten door alle waarde toevoegende activitei-
ten achter elkaar te zetten in een maakproces met weinig of 
geen poespas. Het wegnemen van die poespas leverde 
enorme tijdwinst op. Bovendien konden de ingrepen in 

het proces met weinig geld worden gedaan. Goede 
afstemming versterkte dat.
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Structuur en avontuur
ARPA werkt ook in Polen, België en het 
Verenigd Koninkrijk. “Leren van elkaar is 
in Nederland gemakkelijker, omdat het 
polderen in onze cultuur zit ingebakken. 
Dat werkt nog het best bij een bedrijf 
als De Nijs, waar alleen de noodzakelijke 
managementlagen aanwezig zijn.”
 
De Nijs wil de werkdruk verminderen. 
“Voorspelbare uitkomsten, minder pa-
niek. Betere balans tussen werk en privé 
en een blijvend duurzame relatie met de 
medewerkers. Als de Lean-methodieken 
juist worden toegepast, is dat een bijna 
vanzelfsprekend gevolg.”

Hockeycoach Mark Lammers werkt ook 
voor ARPA, vertelt Van der Vaart. Diens 
credo: “Denk in structuren, want structuur 
geeft ruimte voor avontuur.”

Dick van der Vaart, ooit directeur bij 
bouwer Heijmans, werkt inmiddels acht 
jaar voor ARPA Lea®n: 

Dick van der Vaart, ARPA Lea®n Instituut

‘  Geen rocket 
 science 
  maar haute    
cuisine’

Wij zoeken duurzame      
               oplossingen 

 om organisaties van hun 
 poespas af te helpen’

Hij houdt van die rechtdoorzee-cultuur, zegt 
hij. “Het is een diep verlangen om zonder 
gedoe snel een goed resultaat neer te zetten 
en dat is precies waar Lean over gaat. Soms 
willen ze daardoor iets te snel en daarin zijn ze 
niet uniek. Dat kan helaas niet met deze me-
thodiek. Het is net als in de keuken: je moet 
het recept volgen, anders smaakt het gerecht 
niet zoals je wilt.” 

Verder geldt met Lean: waar je struikelt, ligt 
je grootste schat begraven, het gaat om 
leren! “Het is geen rocket science maar wel 
een soort haute cuisine. De basisstappen zijn 
ongelooflijk simpel en tegelijkertijd is het best 
ingewikkeld om het heel simpel te houden. 
Je wilt optimaal presteren: een topgerecht 
maken met amateurkoks kan heel goed, als 
je het recept maar volgt. Dat doen we in de 
bouw ook: de stappen van de methodieken 
zijn zo eenvoudig dat de topprestatie binnen 
bereik komt.”

Bij de geoliede machine die je uiteindelijk wilt 
bereiken (de ‘flow’), hoort een procesmatige 
manier van werken. Dat vereist discipline en 
dat kan weer botsen met het credo: ‘Het is 
o.k. om eigenwijs te zijn.’ “Want je wilt eerst 
de standaard neerzetten in heldere structuren 
– het recept - en die vervolgens pas in geza-
menlijk overleg verbeteren. Eerst leren koken 
en dan je eigen saus maken.”

“Lean werken kun je leren en dat is onze core 
business. Een jaar of zes geleden sprak ik 
Thijs de Nijs over Lean en gaf vervolgens een 
presentatie voor het managementteam van 
De Nijs. ’Laat maar eens zien’, zeiden ze. Bij 
de bouw van een woontoren in Amsterdam 
Noord, met een uitvoerder die ik al kende van 
mijn tijd bij Heijmans, bereikten we vervol-
gens een enorme doorlooptijdverkorting. Het 
bewijs was geleverd.”

De Nijs stuurde steeds meer medewerkers 
naar de trainingen van ARPA; zowel managers 
als medewerkers in uitvoerende functies. Dat 
is zo gebleven tot op de dag van vandaag. 

Het is goed koken met De Nijs
Eén van de vele Lean-methodieken is Lean 
Plannen. “Aan de hand van een vast recept, 
een zes-stappenplan, nemen we op de bouw-
locatie de betrokken onderaannemers en 
andere partijen stap voor stap mee. Door het 
recept goed te volgen zal de uitkomst suc-
cesvol zijn. Dat hebben we al heel vaak zien 
gebeuren.”

Dick zou De Nijs omschrijven met kernwoor-
den als slim, met lef, betrokken, open voor 
nieuwe dingen, energiek, leergierig, loyaal 
en een tikje eigenwijs. “Ze gieten graag hun 
eigen saus over wat ze gaandeweg leren. Dat 
is natuurlijk helemaal goed, zolang ze maar 
blijven leren; en dat doen ze.”

Lean in een notendop                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   
Lean is een procesgerichte manier om met alle betrok-
kenen bij het proces voortdurend te kijken wat er beter 
en efficiënter kan. De essentie van Lean: wat is waar-
devol, wat is poespas? Vervolgens ga je samen kijken 
wat nodig is om in de juiste ‘flow’ te komen, zodat het 
product continu aan waarde wint. 
In de bouw is het product wellicht anders dan in de 
autofabriek van Toyota waar Lean vleugels kreeg, maar 
voor de processen maakt dat niet uit. Bouwen is ook 
stapelen, monteren, lijmen: maken. Telkens een stukje 
waarde toevoegen, op de meest efficiënte manier.
Lean werken is continu verbeteren. Het kost tijd en 
energie maar verdient dat met gemak terug in tijd, 
werkplezier èn kosten.
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 BIM-management

Het proces voor de 
hele keten eenduidig 
en voorspelbaar

Toen Joeri Koehof in dienst kwam bij De Nijs, had zijn 

voorganger al veel gedaan om het gebruik van BIM 

te promoten en faciliteren. Joeri’s taak is nu onder 

meer om dat gebruik binnen de projectorganisaties 

gemeengoed te maken. Met succes, want er is geen 

bouwproject meer waarbij BIM geen rol speelt.

“BIM was en is in opbouw”, zegt Joeri. “We 
bouwen nu door op wat er al lag, met meer 
dan voorheen de focus op de wens dat ieder-
een, intern of extern, het moet kunnen.” Geen 
sinecure, want BIM is veel meer geworden 
dan een computermodel met 3D-tekeningen 
erin. Daarom gebruikt Joeri eigenlijk liever 
een andere term: “Voorspelbaar bouwen.”

Voorspelbaarheid
“We willen door verder te gaan in informatica 
en digitalisering het proces voor de hele 
keten duidelijk en voorspelbaar hebben. Met 
gevalideerde, geverifieerde informatie in het 
model. We kijken naar heel veel verschillen-
de soorten informatie, want er is enorm veel 
voorhanden. Ik wil straks over de werken heen 
ook kunnen zien hoe alle betrokken partijen 
functioneren.”

BIM is het verzamelpunt van al die info. 
“Iedereen is gebaat bij eenduidige informa-
tie.  Als je zeker weet dat je over hetzelfde 
praat – en dat kun je zien in het model – kun 
je optimaal met elkaar communiceren. Als ik 
vertel dat ik een keukenstoel met twee poten 
heb, tekent iedereen iets anders. Die ruimte 
voor interpretatieverschillen wil je weghalen. 
Dáárom Bimmen we! ”

Alle lopende en komende 
projecten
Joeri wil dat iedereen met plezier bij of voor 
De Nijs werkt. ”Wij leveren het gereedschap 
om de grote hoeveelheid informatie die op 
mensen afkomt, te stroomlijnen. Zorgen dat 
de juiste informatie op het juiste moment bij 

de juiste mensen ligt. Dan kun je alles in één 
keer goed doen!”

Bij De Nijs lopen inmiddels geen ‘tweedi-
mensionale’ werken meer. “Toen ik twee jaar 
geleden begon, waren er nog vijf. Daarvan 
hebben we er drie alsnog omgezet naar BIM. 
Nu is onze afdeling bij alle lopende projecten 
betrokken. Dat is heel veel werk voor drie 
mensen.” 

Blijven vernieuwen
Een nieuwe methode die De Nijs gebruikt 
bij een aantal onlangs gestarte projecten, 
verkort duidelijk de werkvoorbereidings-
tijd. Natuurlijk zijn er nog hobbels, maar dat 
worden er steeds minder: “Na vaststelling van 
het definitief ontwerp verandert het doel en 
zetten we BIM in voor technische uitwerking 
en voor aansturing van de uitvoering. Op die 
manier kregen we de wapeningshoeveelheid 
prachtig onder controle bij een project als De 
Coraal en wisten we de werkvoorbereiding en 
uitvoering van de binnenwanden voor ‘Lapis 
Lazuli’ drastisch in te korten.”

“Het lukt steeds beter om de integraliteit van 
de modellen te benutten. De ‘I’ van informatie 
in BIM is uitermate belangrijk geworden. Het 
helpt mensen hun werk beter, sneller, slimmer 
en zekerder te doen!”

‘Interpretatie- 
verschillen 

voorkomen: 
dáárom 

Bimmen we!’

Joeri Koehof, BIM manager

BIM/Lean4BIM/Lean4
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René van den Berg en Jan Moerland

 Lean werken in de Timmerfabriek

Elke handeling op 
een memoblaadje

“Lean werken in een fabriek is het voortdu-
rend blijven verbeteren van je processen”, 
vat René van den Berg het gespreksonder-
werp samen. Als bedrijfsleider van de tim-
merfabriek werkt hij nauw samen met zijn 
hoofd productieleiding, Jan Moerland.

“Routing, flow, dat zijn zo een beetje de woor-
den die horen bij Lean”, aldus Jan. René ver-
telt dat er bij de recente verbouwing rekening 
mee is gehouden. “Jan en ik kunnen elkaars 
werkplekken zien en spreken elkaar regelma-
tig.” Beiden hoorden bij de eerste lichting 
van De Nijs die in 2013 naar ARPA Learn ging 
voor een cursus. Jan vond de cursus geweldig: 
“We hebben er heel veel van opgestoken. De 
productielijn en de fabriek in het algemeen 
zijn daar enorm mee opgeschoten.” 

Direct aan de slag
“We konden wat we leerden eigenlijk direct 
implementeren. Voor de cursus kregen we 
huiswerk mee. We gebruikten ieder een eigen 
voorbeeld en gingen daarmee aan de slag.” 
Jan zocht het in de ‘flow’: “Looppaden maken, 
vaste opstelplaatsen voor materialen en ma-
terieel. Alles om de hoeveelheid handelingen 
terug te brengen tot het strikt noodzakelijke.”

Volgens René hoeven dergelijke ingrepen 
geen geld te kosten. Hij vergelijkt het met 
thuis. “Daar hebben veel dingen ook vaste 
plekken om onnodig zoekwerk te voorkomen.  
Onze drie pompwagens in de timmerfabriek 
hebben nu ieder een eigen kleurcode en 

eigen plek.” Jan vult aan: “We werken met 
groene bordjes voor producten die klaar zijn 
en rode bordjes voor waaraan nog gewerkt 
wordt. Allemaal simpele dingen die bij elkaar 
enorm veel tijd schelen.”

Ideeënlijst
Het management van de timmerfabriek mo-
tiveert alle medewerkers om kritisch naar hun 
eigen werkplekken te kijken en verbeterpun-
ten aan te dragen. Daarvoor is een klassiek 
instrument opnieuw ingevoerd. De ’Leanlijst’; 

een soort ideeënbus. René: “Met het verschil 
dat wij eraan gehouden zijn iedere maand alle 
ideeën met de directie te bespreken en de 
uitkomst daarvan terug te koppelen naar de 
medewerkers.”

Die medewerkers schrijven handmatig hun 
ideeën op de lijst. René houdt de lijst bij. 
Code groen betekent dat een idee wordt 
uitgevoerd. “Dat betreft ongeveer driekwart 
van de tot nu 124 items! Rood staat voor afge-
keurd. Dan krijgt de medeweker altijd uitleg 
waarom.” Alle ideeën, rood of groen, worden 
bewaard. Niemand kan meer zeggen: “Er 
gebeurt hier nooit wat.”

Investeringen moeten rendabel zijn. Met 
een relatief lage investering is een speciale 
schaafbank aangeschaft die alles doet bij het 
voorbereiden van kozijndelen. Jan: “Voorheen 
had je alles zes keer in je handen, nu nog maar 
één keer.” 

VSM-bord
Het belangrijkst bij Lean werken is het aan-
brengen van structuur. Ook in het kantoor, 
vertelt René: “Dat begint met je bureau oprui-
men, niet altijd mijn sterkste kant. Het digitaal, 
papierloos werken zal daar in de toekomst 
verandering in brengen. Op twaalf plekken in 
de fabriek maken we al gebruik van digitale 
schermen, dat scheelt binnen de timmerfa-
briek nu al 80% van de papierstroom!”

Bij Lean werken hoort dagelijks overleg: de 
‘daily stands’. Voorlieden en management be-
spreken wat er moet gebeuren en wat daarbij 
belangrijk is. “Om dat inzichtelijk te maken, 
maken we gebruik van een VSM-bord. Dat 
staat voor value stream mapping. Elke han-
deling, ook de kleinste, om bijvoorbeeld een 
kozijn te maken, staat op een memoblaadje. 
Groen voor wat waarde toevoegt en rood voor 
wat wellicht niet noodzakelijk is.”

René bedacht de ‘Leankar’, vertelt Jan. Bij 
iedere twee werkplekken staat een standaard 
kar met schroeven en dergelijk toebehoren. 
“Samen met de medewerkers proberen we zo 
veel mogelijk overbodige handelingen weg te 
nemen.”

‘ Samen nemen we 
zo veel mogelijk 
overbodige 

 handelingen weg’

Lean History (3)

Toyota begon de medewerkers gericht op te 
leiden om de poespas uit het proces te halen. Ze 

moesten daarvoor leren onderscheid te maken tussen 
die poespas en de handelingen die waarde toevoegen 

aan het product. Soms leidde dat tot ingrijpende proces-
veranderingen, maar meestal ging het om kleine verbe-

teringen met grote gevolgen. Een bekend voorbeeld is de 
magnetische kop op schroevendraaiers, waardoor medewer-
kers geen tijd meer kwijt zijn aan het zoeken en oprapen van 

gevallen schroeven. 

Nog steeds verbetert Toyota zich sneller dan de concurrentie: 
een blijvend rolmodel. Autonoom gegroeid, zonder fusies en 
overnames, tot de grootste en meest succesvolle in zijn bran-
che. En dat alles dankzij een manier van denken die leidt tot 
het samen met de mensen op de werkvloer verbeteren 

van werkprocessen. Je kijkt met meer, dus je ziet meer.

‘ We konden wat 
 we leerden 
 eigenlijk direct 
 implementeren’
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De nu 29-jarige Niels Groot kwam in 2014 in dienst bij 
De Nijs. Hij begon als assistent-werkvoorbereider aan 
het Damrak in Amsterdam. Toen al was het zijn taak 
om het gebruik van BIM-modellen te optimaliseren. Hij 
draaide mee in de werkvoorbereiding, maar deed daar-
binnen al zo veel mogelijk in BIM. 

Na twee jaar werkvoorbereiding werd Niels op andere 
projecten ingezet als BIM-coördinator. “Zodra het model 
goed was, droeg ik het stokje over.” Daarna werd hij ge-
vraagd voor het BIM-team van De Nijs, samen met Maaik 
de Nijs en de toenmalige BIM-manager. Langzaamaan 
ging Niels in een nieuwe rol aan de slag, die van BIM-re-
gisseur. “Collega’s helpen afstemmen met bijvoorbeeld 
onderaannemers.”

Proces en project
In deze nog groeiende functie heeft Niels een breed 
takenpakket. “Ik focus op eigen ontwikkelingen en voor-
bereiding. Maaik en ik begeleiden mensen bij het gebruik 
van BIM en alles wat daarbij komt kijken. We geven cur-
sussen en overleggen mee in de teams, onder meer over 
procestechnische vraagstukken op projectniveau. Door 
onze brede betrokkenheid bij alle projecten doen we 
kennis op die ons helpt te adviseren bij andere of nieuwe 
werken.”

Als bedrijf is De Nijs aangehaakt bij een aantal landelijke 
initiatieven die het standaardiseren van BIM in Nederland 
bevorderen. “Ik spreek veel externe collega’s die tegen 
precies dezelfde problematiek en kansen oplopen. Wat 
we daar van elkaar leren, kunnen we weer meenemen 
naar onze eigen organisaties.”

Betrokken partijen faciliteren
Niels bezoekt ook onderaannemers en andere partijen 
om ze te helpen met BIM. “Wij willen graag dat ze mee-
gaan in onze werkwijze dus als we daarbij kunnen helpen, 
doen we dat graag. Daar wordt het proces en uiteindelijk 
het project alleen maar beter van.”

Hij ziet veel raakvlakken tussen BIM en Lean: “BIM is veel 
meer geworden dan een 3D-model met informatie erin. 
Het gaat om het managen van bouwinformatie. Daarvoor 
is een goed en eenduidig proces nodig: lean werken. Ze-
ker in de uitvoeringsfase is dat heel tastbaar. Dankzij Lean 
kunnen we beter in beeld brengen wat ieders informatie-
behoefte is. In BIM kunnen we die informatie vervolgens 
delen. De twee versterken elkaar! We zijn er wel achter 
dat het alleen werkt als iedereen volop meedoet. Daar 
valt nog iets te halen en dat gaan we zeker doen!” 

BIM en Lean versterken elkaar
Niels Groot, BIM-regisseur
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‘Waar 
we onze 
co-makers 
kunnen 
helpen, 
doen we 
dat graag’


