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Overzicht

HFB (voorheen Hèt Facilitair Bureau) uit 
Rotterdam is opgericht in 2007 en is 
gespecialiseerd in het werken met BIM: 
Building Information Modeling, ook wel 
Bouwwerk Informatie Model genoemd. 
Het bedrijf telt zo’n 40 medewerkers die 
specialist zijn op het gebied van werken met 
Autodesk Revit en andere BIM-gerelateerde 
computerprogramma’s zoals Solibri, dat 
wordt gebruikt voor het controleren van het 
digitale bouwmodel. Het bureau werkt ook 
met eigen, commerciële applicaties voor BIM. 
Preferred partners zijn op dit moment een 
aantal constructeurs en installatie-adviseurs 
die samenwerken aan één model. “Zo 
kunnen we aan opdrachtgevers een volledig 
operationeel BIM-proces aanbieden. HFB is 
de vaste BIM-partner van onder andere Dura 
Vermeer, BAM Woningbouw en ERA”, aldus 
Sander Philippa, BIM Engineer bij HFB. 

Om de efficiency van de regelmatig 
terugkerende overlegsessies met haar 
partners te vergroten, maakt HFB sinds april 
2013 gebruik van een interactief SMART 
Board, geleverd door Canon. 

Doelstellingen

Het doel van HFB is het aanbieden van een 
werkwijze die:

• ketenintegratie tot stand brengt; 
• door middel van virtueel bouwen de   
 opdrachtgever/gebruiker de gelegenheid  
 biedt om in elke fase van het proces te   
 kunnen toetsen op PvE, kosten, planning,  
 maakbaarheid, duurzaamheid, beheer en  
 onderhoud; 
• faalkosten vermindert; 
• doorlooptijd verkort; 
• processen dusdanig met elkaar integreert  
 dat ze interactief worden; 
• bruikbaar is voor onderlinge communicatie,  
 en die met afnemers en gebruikers; 
• een model bouwt dat de ‘digitale biografie’  
 wordt van het bouwwerk, omdat het   
 gedurende de gehele exploitatieperiode  
 wordt geactualiseerd.
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Voordelen BIM

Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) 
combineert diverse disciplines zoals 
ontwerp, bestek, constructie, installaties, 
uittrekstaten en begroting. Samenwerken 
is de sleutel tot BIM. Er zijn diverse vormen 
van technische samenwerking mogelijk. Dit 
varieert van samenwerken in één model tot 
samenwerken op basis van IFC. HFB heeft 
goede ervaringen met beide manieren van 
werken. Alle betrokken partijen binnen het 
bouwproces synchroniseren hun eigen 
bijdrage in één model. Er is daardoor geen 
sprake meer van (op onderdelen) strijdige 
producten. Er bestaat slechts één centraal 
model waaraan opdrachtgever, adviseurs, 
aannemer en leveranciers ieder hun bijdrage 
leveren. Het model is volledig 3D, transparant 
en gemakkelijk toegankelijk, ook voor de 
timmerman op de bouwplaats die een 
moeilijk detail snel wil doorgronden. Dankzij 
BIM worden faalkosten tijdens de uitvoering 
dan ook voorkomen.



Gebruik SMART Boards

Sinds april 2013 maakt HFB in haar zogeheten 
Collaborative Design Sessions gebruik van 
een interactief SMART Board, geleverd door 
Canon. Deze ontwerpsessies duren vaak 
een hele dag en vinden meerdere keren per 
week plaats. Aan tafel zitten uiteenlopende 
partijen - zoals de architect, de installateur, 
de montageploeg en diverse toeleveranciers. 
De BIM-manager/projectleider van HFB treedt 
doorgaans op als gespreksleider.

Voorheen maakte het bureau tijdens de 
sessies gebruik van een standaard 55 inch 
beeldscherm, maar dat bood geen enkele 
vorm van interactiviteit en connectiviteit. 
Het SMART Board bood uitkomst. Men is zo 
enthousiast over het SMART Board, omdat 
het de overlegsessies interactief, levendig 
en productief maakt. “Je moet er gewoon 
mee beginnen en dan ontdek je steeds meer 
interessante mogelijkheden, die je in eerste 
instantie niet had voorzien”, licht Sander 
Philippa toe. Maar waarom is het SMART 
Board pas recent in gebruik genomen? 

“Enerzijds omdat het bureau bewust wil 
meegaan met state-of-the-art technologie, 
maar anderzijds omdat de software het 
SMART Board nu echt optimaal ondersteunt.” 
Uiteraard kunnen SMART Boards ook worden 
gebruikt voor ‘standaard’ presentaties, en 
dat gebeurt dan ook volop. Maar dankzij 
de intuïtieve bediening met eenvoudige 
handgebaren worden zelfs normale 
presentaties levendig en interactief.

De PC waarop het SMART Board is 
aangesloten beschikt over internettoegang. 
Dat maakt het mogelijk om digitale content 
direct na een overlegsessie te delen met alle 
betrokken partijen. Dat roept de vraag op 
of er sinds het toepassen van interactieve 
beeldschermen ook minder wordt geprint. 
Het antwoord luidt ‘nee’ maar de plaats  
en het moment van het printen van 
technische documenten verandert wel:  
dat wordt decentraler.

“Dankzij SMART Boards zijn onze overlegsessies levendig en productief”
 
 
Sander Philippa, BIM Engineer van HFB 
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Canon: partner in documentintensieve 
werkprocessen

Canon is gespecialiseerd in het 
optimaliseren van documentgerelateerde 
werkprocessen in uiteenlopende 
organisaties - van grafisch dienstverleners 
tot complexe kantooromgevingen. Canon’s 
productassortiment richt zich op alles wat 
te maken heeft met beeld en het delen 
van informatie. SMART Boards en alle 
bijbehorende diensten en accessoires 
vormen daar een logisch onderdeel van. 
Sander Philippa besluit: “Net als in het 
partnership met onze BIM-partners vinden 
we ook in de samenwerking met Canon een 
grote toegevoegde waarde. Canon begrijpt 
wat onze business drijft en helpt ons onze 
werkprocessen te stroomlijnen, zodat wij ons 
kunnen richten op onze doelstellingen.  
We kunnen ons SMART Board echt niet  
meer missen.”


