
Dat kan bereikt worden met een 
ketenaanpak waarbij, in iedere levensfase 
van een bouwwerk, informatie wordt 
gekoppeld aan een Bouwwerk Informatie 
Model (BIM). 
Voor opdrachtgevers in de Bouw & Infra 
sector valt er veel te winnen door een 
integrale benadering van het bouwproces 
op basis van de levenscyclus. Van concept, 
ontwikkeling en realisatie tot gebruik, 
onderhoud en uiteindelijk sloop.

Informatiekapstok
Eén herkenbare informatiestructuur als kapstok voor alle bouwwerk-, omgevings- en manage-
mentinformatie, zoals in het onderstaande voorbeeld. Klein beginnen en naar behoefte  
opschalen. Dat is het geheim van een succesvolle BIM implementatie in uw project of organisatie.

Zelf aan het roer
Movares heeft deze werkwijze al vele malen met succes toegepast in samenwerking met onder 
meer Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeenten, Provincies, Aannemers en Ziekenhuizen. Door 
middel van een maatwerk BIM-Portaal bieden wij alle opdrachtgevers en partners toegang tot 
alle actuele bouwwerk- en omgevingsinformatie in onderlinge samenhang. Hierdoor staat u aan 
het roer en heeft u op eenvoudige wijze grip op uw projecten. Dat is BIM, zoals het bedoeld is.

‘Op ieder moment toegang tot adequate informatie, een betere traceer-
baarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten’
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Virtueel bouwproces
Virtueel bouwen met behulp van een 
Bouwwerk Informatie Model staat de 
laatste tijd sterk in de belangstelling. 
BIM faciliteert een werkwijze waarbij een 
bouwwerk in zijn verschillende levensfa-
sen eerst virtueel tot stand komt, voordat 
het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het 
virtuele bouwwerk is een soort digitale 
maquette, waarin alle vormen van infor-
matie op elkaar kunnen worden afgestemd 
en waarin eventuele fouten vroegtijdig aan 
het licht komen. Deze aanpak leidt tot een 
efficiënt bouwproces en lagere faalkosten.
De technologie hiervoor wordt al jaren met 

veel succes toegepast in andere indus-
trietakken, zoals de procesindustrie en de 
vliegtuigbouw. In de Bouw & Infra branche 
is lange tijd gedacht dat een dergelijke 
vorm van procesverbetering door middel 
van ketenintegratie geen toegevoegde 
waarde zou kunnen leveren. De praktijk 
wijst inmiddels anders uit. Het draag-
vlak bij overheden, ingenieursbureaus en 
aannemers is groot. 

Integrale samenwerking
Voor optimale samenwerking van de 
spelers in het bouwproces is door Movares 
het webplatform ObjectLive! ontwikkeld. 

Een gebruiksvriendelijke omgeving waarin 
opdrachtgevers en opdrachtnemers in 
de diverse schakels van de bouwketen 
grip hebben op alle relevante object- en 
procesinformatie. Flexibel, transparant en 
toegankelijk.

Movares helpt u verder
BIM betekent een totaal andere manier van 
denken en werken. Er valt veel te winnen, 
maar toepassing vraagt veel van de betrok-
ken organisaties. De Bouw Informatie 
Management adviseurs van Movares 
kunnen u hierbij helpen. Met behulp van 
ObjectLive! kunt u het ontwikkelingstraject 
van uw bouwobjecten in hun omgeving 
gedurende de levenscyclus ´live´ volgen via 
internet. 

Voor informatiebeheersing van onder 
meer weg- en spoorweg-infrastructuur, 
waterwerken, energievoorziening, bouw en 
vastgoed en ruimtelijke inrichting. Movares 
helpt u verder.

Open standaarden
Door gebruikmaking van technologie 
en werkwijzen op basis van open stan-
daarden kunnen de verschillende scha-
kels in de bouwketen in elkaar grijpen. 
Communicatieprocessen volgens VISI, 
Bouwwerkinformatie volgens COINS en 
buildingSMART en omgevingsinformatie 
volgens Open Geospatial standaarden.


