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Wil jij ook deel uitmaken van ons groeiende, dynamische team en meewerken aan 
veranderingen in de bouwsector?  
 

Wij zoeken een ondernemende Projectleider Informatiemanagement / BIM  
 
De bouwsector staat voor een aantal grote opgaven en uitdagingen zoals circulair bouwen, 
klimaatadaptatie en verduurzaming. Deze hebben impact op opdrachtgevers en 
opdrachtnemers én op de samenwerking tussen organisaties in de sector. Daarnaast staan 
overheden, vastgoedpartijen en aannemers voor de uitdaging om digitalisering op het gebied 
van bouwen en beheren op alle niveaus goed te integreren in de bedrijfsvoering, zowel 
strategisch als operationeel. 
 
Als uitbreiding van ons team zoeken wij een Projectleider Informatiemanagement / 
BIM die de implementatie van BIM en de samenwerking faciliteert door:  

• organisatieverandertrajecten te leiden op het gebied van BIM / informatiemanagement 
bij aannemers of bij samenwerkingsverbanden met gemeenten, vastgoedpartijen, 
toeleveranciers en kennispartijen; 

• in te spelen op vragen en behoeften in de markt m.b.t. de digitaliseringstransitie, 
deze te vertalen naar passende voorstellen en de samenwerking tussen partijen te 
initiëren;   

• te ondersteunen in het ontwerpen en inrichten van werkstructuren, rollen en 
werkprocessen rondom informatiemanagement, digitalisering en BIM; 

• te voorzien in competentieontwikkeling, kennisontwikkeling en kennisdeling m.b.t. 
digitalisering / BIM. 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt minimaal een hbo-diploma met aantoonbare ervaring in het leiden of 
begeleiden van organisatieveranderprojecten op het gebied van 
digitalisering/informatiemanagement/BIM.  

• Je bent ondernemend, analytisch, samenwerkend en organisatorisch sterk.  
• Je hebt ervaring in het begeleiden van individuen en teams bij organisatie- en 

rolveranderingen en kunt project overstijgend denken.  
 

Wat bieden wij jou?  
• Een uitdagende en verfrissende werkomgeving met veel ruimte voor initiatief. 
• Een gezellig en betrokken team van professionals om mee samen te werken. 
• Kansen om je verder te ontwikkelen in onze kennisgebieden, vaardigheden en 

ondernemerschap. 
• Passende arbeidsvoorwaarden. 

 

Over Building Changes  

Building Changes bouwt aan verandering door organisaties en mkb-bedrijven in de bouw- en 

infrasector te ondersteunen in hun transitieprocessen om toekomstbestendig te 

worden. Onze medewerkers zijn Dynamisch Verbinders die samenwerking initiëren en 

begeleiden tussen organisaties en mensen in de bouwketen. Building Changes is gevestigd 

op De Bouwcampus in Delft.  
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Solliciteren? 

Ben of ken jij de persoon die wij zoeken? 

Stuur je CV en motivatie naar Lisanne Dorlas, ld@buildingchanges.nl, 06 33 96 21 05. Voor 

inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Jaap Kolk, jk@buildingchanges.nl. 

 

We hopen je snel te ontmoeten! 
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