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U I T N OD I G I N G

Stap in de toekomst!

Laat u informeren over BIM, onze plannen en de vele voordelen.

de BIM-werkmethodiek

Ga voor die voorsprong: kom langs!

Gezocht: BIM-Partners
Hoe eerder u klaar bent voor BIM (Bouw Informatie Model), hoe meer u profiteert van
de vele voordelen. Word BIM-partner van Schouten Techniek en pak deze unieke kans!

de BIM-werkmethodiek

“Samenwerking leidt tot een sterkere
marktpositie en meer werk voor iedereen.”

Voorwoord
De voordelen van BIM
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Technische installaties mogen steeds minder energie
verbruiken, moeten steeds meer comfort bieden én bij
voorkeur duurzaam van aard zijn.
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Het is dus niet vreemd dat installaties steeds complexer
en uitgebreider worden. Sterker nog: tegenwoordig is
de installatietechniek in grote mate bepalend voor de
kwaliteit en betaalbaarheid van onroerend goed.

Daarom nodigt Schouten Techniek u uit om nú partner te
worden. Wij lopen voorop met BIM, willen onze kennis
delen en bieden u unieke extra mogelijkheden.
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Wie had ooit gedacht dat de rol van installatietechniek
zó prominent zou worden? Wij. En we maken het waar.
Niet in ons eentje, maar samen met onze partners.

Gelooft u ook in meer resultaat door samenwerking
en voorsprong? Aarzel dan niet, bel ons en stap in
de toekomst!

Een nieuw tijdperk breekt aan…

Samenwerken in één 3D model

‘BIM-men’ is hierbij de toekomst. De reeds behaalde
resultaten en het groeiend aantal BIM-klussen bewijzen
het. De integrale aanpak vanaf fase één werpt zijn
vruchten af.

Waarom installatietechniek in BIM?
Hogere kwaliteit, lagere bouwkosten

De extra’s die Schouten Techniek biedt
Pluk óók de vruchten ervan!
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Want al ben je nog zo sterk, vooruitstrevend en compleet
in je eigen vakgebied, met goede bouwpartners haal je
er áltijd meer uit. Hogere kwaliteit, efficiëntere processen en minder kosten. Kortom: een sterkere marktpositie
en uiteindelijk meer werk.

Stap in de toekomst!

Optimale communicatie, samen sterk
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Een nieuw tijdperk breekt aan…
De bouwsector staat op de drempel van
een nieuw tijdperk: BIM doet haar intrede.
De eerste partners, opdrachtgevers en
gebouwbeheerders vragen er nú al om.
Wij zijn er klaar voor. U ook?
Wat is BIM?
BIM staat voor Building Information Modeling.
Het is een werkwijze waarbij alle betrokken partijen
samenwerken: architect, constructeur, installateur,
aannemer én de opdrachtgever/beheerder.
Hoe werkt BIM?
Centraal staat een virtueel 3D-model van het gebouw.
Het BIM-team werkt dit eerst in de computer uit,
waardoor knelpunten vroegtijdig aan het licht komen
en vooraf in samenspraak kunnen worden opgelost.
Waarom kiest Schouten Techniek voor BIM?
Omdat het de toekomst is. Het biedt essentiële voordelen.
De belangrijkste: hogere bouwkwaliteit, minder (faal)
kosten en nóg grotere klanttevredenheid door de brug
die wordt geslagen tussen techniek en opdrachtgever.
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• Efficiëntie
Alle gegevens uit het model kunnen worden hergebruikt.
Dit voorkomt het overtekenen met de daaraan verbonden
kosten en mogelijke fouten.
• Bewaking
Alle betrokken bouwpartijen kunnen tot betere
budget-, proces- en tijdbewaking komen.
Building Information Model

Gebruiker

• Informatie
BIM is volledig 3D; alle details zijn zichtbaar.
Hiermee worden alle beslissers optimaal geïnformeerd
en komen tot betere besluitvorming.
• Inzicht
De opdrachtgever krijgt beter inzicht in de kosten voor
beheer, onderhoud en facilitair management. Hij krijgt
niet meer van elke bouwpartij aparte papieren mappen.
• Resultaat
BIM is uitermate geschikt voor het Resultaatgericht
Bouwen en Onderhouden (RGBO).

Constructeur

Aannemer

Architect

Installateur

Stap in de toekomst!
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De voordelen van BIM
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Samenwerken in één 3D model
Optimale communicatie, samen sterk
In een traditioneel bouwproces maakt
de hoofdaannemer afspraken met de
opdrachtgever en communiceert deze naar
zijn onderaannemers.

Ook kunnen calculaties, planningen en beheerkosten
worden berekend. Alle informatie is direct en continu
beschikbaar voor elke partij. Vanuit dit model kan het
gebouw levenslang worden beheerd.

In een BIM-project beschikken alle ketenpartners
gedurende het gehele bouwproces over de laatste
informatie. Dit wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd
in een digitaal (3D) gebouwmodel. Besluiten verdwijnen
niet in losse beslisdocumenten, e-mails, bouwverslagen
of memo’s. Dit verhoogt efficiëntie en bouwkwaliteit,
en verkleint de kans op miscommunicatie, óók met de
opdrachtgever en de gebouwbeheerder. Hierdoor wordt
aanzienlijk eenvoudiger aan het verwachtingspatroon
voldaan. Samen staan we sterker!

Een BIM-project: van A tot Z staat de BIMdatabase centraal

SmartRevit: levenslang gemak
Schouten Techniek werkt met SmartRevit. Het is gebaseerd op Best Practise afspraken. Ontwikkelaar Itannex
ondersteunt ons hierbij. Alle BIM-partijen kunnen het
3D-model bewerken in hun eigen voorkeursweergave,
van techniek tot binnenhuisinrichting.
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Een traditioneel bouwproces: het project raakt steeds verder verwijderd van de lijn der verwachting
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Alle BIM-partijen werken in hetzelfde 3D-model

Voorbereiding
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Waarom installatietechniek in BIM?
Hogere kwaliteit, minder kosten
In projectontwikkeling, onderhoudsplannen en
woonlastenplaatjes speelt installatiewerk
tegenwoordig een voorname rol. Hoe eerder en
completer dit wordt aangepakt, hoe beter en
rendabeler het resultaat.
Installaties worden niet alleen steeds omvangrijker en
complexer, ze moeten ook aan steeds meer voorwaarden
voldoen. Laag energieverbruik, hoog comfort, duurzame
kwaliteit... Het besparen van energie is bovendien een
maatschappelijke vereiste en hét middel om eindgebruikers te behoeden voor torenhoge energierekeningen.

Voordelen van Installatietechniek in BIM:

Het is daarom voor alle partijen van essentieel belang
om het volledige scala aan installatietechnieken
integraal te benaderen. Hoe vroeger in het ontwerpproces, hoe beter.

• Automatische inregeling die zorgt voor optimale
verhouding energieverbruik-comfort.

Schouten Techniek is specialist op élk installatietechnisch
gebied. Wij volgen de vele technische ontwikkelingen op
de voet en passen de nieuwste mogelijkheden optimaal
toe in het totaalpakket. De beste manier hiervoor is de
BIM-methodiek.
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• Zodra er in het 3D model een leiding wordt getekend
die iets anders raakt, bijvoorbeeld een andere leiding
of een bouwkundig object, krijgt de tekenaar een foutmelding. Alleen dit bespaart al aanzienlijk faalkosten.

• Alle details zijn vooraf bekend, zelfs het niveau
waarmee het geluid van een ventilatie-unit via een
rooster in de ruimte komt.
•D
 oordat de werkelijke situatie wordt getekend (‘as build’),
ontstaat er tevens meteen een beheermodel:
de perfecte basis voor het meerjarenonderhoudsplan.

“Vooraf volledig inzicht
beperkt faalkosten tot een minimum.”

Stap in de toekomst!

de BIM-werkmethodiek

Elke discipline heeft zijn eigen kleur in het BIM model
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Pluk óók de vruchten ervan!
“Het aantal BIMDe BIM-aanpak leidt dus tot sterk verbeterde
resultaten, zowel bouwtechnisch als financieel. Maar BIM-men kun je niet alleen. Schouten
Techniek zoekt partners die dit avontuur
met ons willen aangaan. Schuift u aan?
Waarom zou u BIM-partner
van Schouten Techniek worden?
Ten eerste voor de realisatie van een aantal projecten.
Wij hebben al klanten die vragen om een BIM-aanpak.
Ten tweede omdat dit een unieke kans is om uw bedrijf
kennis te laten maken met deze kansrijke werkwijze.
Waarom nú ingaan op dit aanbod?
Vroeg of laat móet uw bedrijf bekend zijn met BIM om
mee te kunnen blijven doen. Hoe eerder u erbij bent, hoe
beter uw marktpositie en hoe sneller u kunt profiteren
van de voordelen.
Heeft u al BIM-ervaring nodig?
Nee, integendeel. Maar wél BIM-ambities! Het enige dat
wij van onze partners verwachten, is 100% motivatie
en enthousiasme.
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Schouten Techniek biedt u veel extra’s:
• Flexplekken. In een aparte ruimte staan diverse
speciale Revit computers. Hier kunt u – samen met
onze engineers en andere ketenpartners – werken,
leren en overleggen. Korte communicatielijnen,
hogere kwaliteit!

flexwerkplekken is
in korte tijd aanzienlijk
gegroeid.”

• Complete Building Suite. De mogelijkheid om volledig
samen en tegelijkertijd aan één 3D-model te werken.
• Vergaderruimte. Naast de werkplekken is een
afsluitbare ruimte voor studie en werkoverleg.
• Totaalpartnerschap. Schouten Techniek is specialist in
elektro-, klimaat-, sanitair-, ventilatie- en regeltechniek
én pionier in duurzame energie. Ook in BIM-verband is
dit een absolute meerwaarde omdat alles eenduidig in
het model verschijnt.

“Vroeg of laat móet uw bedrijf bekend zijn
met BIM om mee te kunnen blijven doen!”

Stap in de toekomst!
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De extra’s die Schouten Techniek biedt

11

