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Architectenbureau VAN AKEN, Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders en consultancy bureau Based. 
Drie verschillende expertises, maar met één en hetzelfde vraagstuk: hoe krijgen we (project- en/of 
gebouw-) informatie op de juiste manier op het juiste moment bij de juiste mensen? Zonder onnodig 
tijdverlies, extra kosten en vooral zonder veel frustratie bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 
Problemen die nog altijd veelvoorkomend zijn binnen de bouwbranche. Voor ons ligt de oplossing 
hiervoor in innovatief informatiemanagement, in dit geval in de ISO 19650 norm. Werken volgens deze 
internationale norm maakt het mogelijk om informatielevering en -overdracht op orde te hebben. 
Altijd en overal.

‘Het onderscheid tussen leiders en volgers
is innovatie’ – Steve Jobs

Ons verhaal

Jarenlange ervaring komt samen in één dag
Deze masterclass ‘Informatiemanagement van 
de toekomst’ is het resultaat van onze 
bevlogenheid. Omdat we geloven in alle 
voordelen die ISO 19650 biedt. Daarom blijven 
we onszelf continu hierin ontwikkelen. Niet voor 
niets zijn we gecertificeerd en zitten we in 
diverse landelijke commissies, waaronder de 
BIM loket ISO 19650 initiatiefgroep. De kennis en 
ervaring die ons inmiddels ver heeft gebracht, 
brengen we nu in één dag over op jou. 

Theorie en praktijk gebundeld
Innovatief informatiemanagement gaat niet vanzelf. 
Dat hebben we meerdere malen ervaren. Inmiddels 
weten we wat werkt, en – minstens zo belangrijk –
wat niet werkt. Waar Based voornamelijk op 
strategisch vlak te maken heeft met de ISO 19650 
norm, hebben Verhoeven en Leenders en VAN AKEN 
deze norm juist en aantoonbaar toegepast op 
projecten. We hebben dus kennis en ervaring op 
meerdere vlakken, zowel vanuit de opdrachtgevers-
als opdrachtnemersrol. Door onze krachten te 
bundelen en onze lessons learned te delen, bieden 
we jou een masterclass waarin we de ISO 19650 
norm vanuit verschillende kanten belichten. 
We delen kennis en ervaring op meerdere vlakken, 
zowel vanuit de opdrachtgevers- als 
opdrachtnemersrol. Dit maakt deze dag geschikt 
voor iedereen die direct of indirect is betrokken bij 
het Bouw Informatie Management proces. 
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Binnen de bouw hebben we te maken met veel verschillende disciplines en verschillende belangen. 
Eén ding hebben we gemeen: we hebben allemaal informatie nodig van elkaar. Maar wie heeft welke 
informatie op welk moment nodig? Hoe lever je die informatie zo aan dat iedereen er ook daadwerkelijk 
mee kan werken? De ISO 19650 norm vormt de grondlegger van een gedegen informatiemanagement 
waar iedereen baat bij heeft. 

Het is belangrijk dat je bij ieder bouwproject goed van start gaat. Heldere regels, richtlijnen en 
doelstellingen met betrekking tot een goede informatielevering (en -overdracht) zijn dan ook onmisbaar. 
Om een bouwproject te laten slagen, moeten we vooruitdenken in plaats van NA(derhand)denken. 

‘Start with
the end in mind’

Waarom deze masterclass?

Inzicht in innovatief informatiemanagement
In de ISO 19650 norm is vastgelegd waar informatielevering en -overdracht aan moeten voldoen. 
Toch merken we dat dit nog veel vragen en struikelblokken oproept. Deze masterclass geeft meer inzicht 
in de norm en het nut van innovatief informatiemanagement. 

Deelnemer
In deze interactieve masterclass maak jij een 
vliegende start met het praktisch toepassen 
van de ISO 19650 norm op projecten. Na afloop 
weet je niet alleen hoe je dit doet, maar ook 
hoe je de informatiecyclus verbetert, processen 
optimaliseert en de norm implementeert in de 
gehele bedrijfsaanpak. Je kunt na deze dag dan 
ook direct aan de slag. 

Organisatie
Met deze masterclass haal je theoretische en 
praktische kennis over innovatief 
informatiemanagement in huis. Je leert hoe je de 
ISO 19650 norm zowel in een project als 
projectoverstijgend toegepast, waar kansen en 
bedreigingen liggen en hoe je deze succesvol kunt 
benutten. Hiermee ben je als organisatie beter 
voorbereid op de toekomst. 
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Met deze masterclass willen we je laten zien dat ook jij meer resultaat kunt behalen met ‘het 
informatiemanagement van de toekomst’. In een kleine groep gelijkgestemden ontwikkel en/of 
verbeter je jouw theoretische kennis over ISO 19650, laten we je zien hoe wij hiermee werken en krijg 
je praktische adviezen over hoe jij dit ook kunt. Een win-win voor zowel jou persoonlijk als jouw 
organisatie.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

• Wat houdt de ISO 19650 norm in, voor opdrachtgever, de centrale BIM-coördinator en de 
informatiemanager?

• Hoe kun je een goede informatie-uitvraag doen en hoe controleer je dit bij levering?
• Welke partij heeft welke verantwoordelijkheden en wat wordt er nu eigenlijk van jou verwacht in 

het proces van informatieleveringen? 
• Welke eisen worden er gesteld door de diverse betrokken partijen? 
• Waar moeten diezelfde partijen aan voldoen om deze eisen waar te maken?
• Waar zitten knelpunten binnen jouw organisatie? Waar loop je tegenaan?
• Welke stappen moet je zetten om de norm te implementeren, zowel binnen projecten als binnen 

jouw bedrijf? 

En verder krijg je:

• Een benadering vanuit verschillende invalshoeken; de opdrachtgever, centrale BIM-coördinator, 
informatiemanager (conform ISO) en opdrachtnemende partijen;

• Praktische handvatten en templates, waarmee je direct aan de slag kunt;
• Interactieve training met een hoog energieniveau;
• Waardevolle tips en tricks die je direct kunt toepassen;
• Veel praktijkvoorbeelden en aandacht voor jouw praktijk;
• Trainers met veel kennis en praktijkervaring voor een breed perspectief;
• Kleine groepen (maximaal 12 deelnemers).

Wat ga je doen?
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Welkom & Introductie
Kennismaking met je mede-deelnemers
Uitleg programma
Uitspreken verwachtingen

Concepten
Toelichting over de concepten vanuit de norm. 
Wat doen we al en waar kunnen we processen 
verbeteren?

Workshop ‘de BIM uitvraag’
Samen nemen we de BIM uitvraag onder de 
loep. Welke informatie eisen moeten er 
gevraagd gaan worden, op welk moment en 
met welk doel? En wat neem je op in het BIM 
uitvoeringsplan? De workshop geeft je o.a. 
antwoord op deze vragen. 

BIM uitvraag
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de 
opdrachtgever? Welke aandachtpunten zijn er 
in de BIM uitvraag? Je krijgt praktische 
handvatten voor de uitvoering door de 
opdrachtgever(s).

BIM uitvoering
Wie levert welke gevraagde informatie wanneer 
aan wie? Je krijgt praktische handvatten voor de 
uitvoering door de opdrachtnemer(s).

Workshop ‘Informatieleveringsplan’
Samen met de experts stel je een informatie 
leveringsplan op dat jouw project sneller op weg 
helpt. 

Coördinatie & informatielevering
Hoe controleer je informatielevering en -
overdracht? Hoe ga je in het proces om met 
datgene wat is uitgevraagd en wat er in het BIM 
uitvoeringsplan is omschreven? 
Je krijgt praktische handvatten om zelf aan de slag 
te gaan.

Wrap up
Hoe nu verder?
Jouw vervolgstappen.

Het programma

Aan de slag met innovatief informatiemanagement 
Wil jij ook praktisch aan de slag met de ISO 19650 norm? Meld je dan direct aan voor de masterclass of 
kijk voor meer informatie op onze website. 
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Na deze masterclass weet jij wat de ISO 19650 norm inhoudt en hoe deze norm succesvol kan zijn voor 
jouw organisatie. De masterclass biedt jou een vliegende start bij het toepassen van deze 
internationale norm op jouw project en het implementeren binnen je organisatie. 

Jij weet bovendien:
• Wat de essentie is van informatiemanagement in digitale processen;
• Welke afspraken gemaakt moeten worden om de juiste informatie op het juiste moment uit te 

vragen en te leveren;
• Hoe je duidelijkheid schept in de uitvraag en in de uitvoering door vooruit te denken;
• Welke goedkeuringsprocessen ingericht moeten gaan worden in het proces;
• Waar kansen en bedreigingen liggen voor jouw organisatie;
• Hoe je een eerste project kunt aanvliegen volgens de norm;
• Hoe je praktisch invulling hieraan geeft, zowel vanuit opdrachtgever als opdrachtnemer.

Praktische informatie
Voor wie
De masterclass ‘Informatiemanagement van de toekomst’ is geschikt voor iedereen die meer wil 
weten over gestructureerd digitaal informatiemanagement. Het maakt hierbij niet uit welke rol je 
speelt in het bouwproces (opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemer, leverancier of adviseur –
architect, constructeur, installateur) en of je al bekend of nog onbekend bent met de ISO 19650 norm.

Waar en wanneer
De masterclass vindt plaats op 3 november 2022 van 09.00 – 16.30u. 
Locatie: Plan-t, Tilburg.  

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen

Prijs
€1095 excl. btw per deelnemer

Open inschrijving én in-company
De masterclass wordt zowel als groepstraining als in-company gegeven. 
Meer informatie vind je op onze website. 

Het resultaat

‘Vooruitgedacht
in plaats van
NA(derhand) 

gedacht’
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