Lancering objectenbibliotheek
VolkerWessels Bouwmaterieel
Daar is hij dan! Vanaf vandaag is de objectenbibliotheek van VolkerWessels
Bouwmaterieel voor iedereen beschikbaar! In samenwerking met DigiBase
is er hard gewerkt om de meest gebruikte materieelstukken om te zetten in
intelligente 3D objecten (Revit), waardoor het mogelijk wordt om met elkaar
zeer snel digitaal te bouwen. Hierdoor kunnen we voor ieder project de meest
optimale inzet van materieel, hulpconstructies, bouwplaatsinrichting en logistiek
bepalen. Het bouwproces en de onderlinge communicatie wordt zo stukken
efficiënter en kunnen we onnodige (faal)kosten terugdringen.

VolkerWessels Bouwmaterieel ziet enorm veel meerwaarde in BIM, LEAN en
ketensamenwerking om zo de eigen bedrijfsprocessen maar ook het integrale
bouwproces substantieel te verbeteren. Intensievere samenwerking en
kennisdeling met onze bouwpartners en verdergaande digitalisering en
informatiemanagement leiden tot meer rendement, maar ook tot meer
arbeidsvreugde! Samen komen we écht verder! Onze samenwerking met
DigiBase is hier een mooi voorbeeld van. Hier zijn wij trots op!
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Ben je enthousiast geworden en wil je er
meer van weten? Neem dan contact op
met:
Ron Janssen van VolkerWessels Bouwmaterieel (rjanssen@materieeldienst.nl)
of met Bart Bol van DigiBase
(bbol@digibase.nl). Zij kunnen je er alles
over vertellen.
Aanmelden voor deze training(en) kan via
je eigen HR-afdeling.

Marthijn ten Brinke (medewerker van DigiBase en betrokken bij VolkerWessels Bouwmaterieel) willen wij nog speciaal benoemen.
Hij stond aan de basis van deze innovatieve werkmethode;
“De visie van de directie van VolkerWessels Bouwmaterieel was duidelijk, maar om dit
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eenvoud en snelheid van deze werkmethode. De uitdaging was om het voor een grote
groep mensen begrijpelijk en werkbaar te maken”.

