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De integrale
platform-

propositie van 
autoDesk 

fOtOgrafie marCeL Krijger - 

Er zijn maar weinig bedrijven in de 
wereld van ontwikkeling, ontwerp 
en bouw die niet met een van de 
producten van Autodesk werken.  
Revit en AutoCAD zijn maar een  
paar van de loten aan de stam van  
het Amerikaanse softwarebedrijf,  
dat in toenemende mate inzet op 

een geïntegreerde ondersteuning van 
klanten: software as a service.

Sander Lijbers en Amir Bhagwandin 
geven een kijkje in de Nederlandse 

keuken van Autodesk.

Sander 
Lijbers
District Manager 
Autodesk

Amir 
Bhagwandin

Regional Sales Manager
Autodesk



- 165 -- wintergasten- 164 - vg visie #21 - 2020#21 - 2020 vg visie sander Lijbers en amir bhagwandin -

e pay-off is duidelijk en krachtig: 
‘Autodesk maakt software voor 
mensen die dingen maken.’ Het 
bedrijf werd in 1982 opgericht 
in de Verenigde Staten en heeft 
inmiddels wereldwijd meer 
dan 10.000 medewerkers. 
Kernsectoren zijn de industriële 
productie, entertainment en 

media en het cluster rondom architectuur, bouw en 
constructie. Binnen dat laatste zijn Sander Lijbers 
en Amir Bhagwandin werkzaam. Sander sinds 2008, 
inmiddels is hij opgeklommen tot directeur Benelux. 
Naar eigen zeggen heeft hij al heel wat bewegingen 
meegemaakt in de industrie, te beginnen met de 
internationale vastgoedcrisis die na ‘Lehmann’ 
losbarstte. Zijn studie International Business maakt het 
hem mogelijk om bij Autodesk bedrijven te adviseren. 

‘Technologie draagt bij aan betere prestaties en een 
beter bedrijfsresultaat. Mits je in staat bent scherp 
naar het functioneren van het bedrijf te kijken.’ Amir 
Bhagwandin versterkte vorig najaar het team als 
Regional Sales Manager en werkte hiervoor onder meer 
bij een aantal Amerikaanse technologiebedrijven. Hij 
is onder meer nauw betrokken bij de positionering van 
Software as a Service-oplossingen (SaaS) in de Benelux 
waarbij bedrijven een abonnement nemen op software 
en de kwaliteit van de integrale dienstverlening veel 
meer centraal komt te staan.

Autodesk bestaat in 2022 veertig jaar. Welke ontwikkeling heeft het in 
die vier decennia doorgemaakt?
Lijbers: ‘We hebben onder meer een trend gezien van 
digitalisering naar digitalisatie – twee begrippen die 
vaak worden verward. Bij het eerste ging het erom dat 
een bestaande handeling digitaal werd gemaakt. In de 
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Amir BhAgwAndin  
ZAkelijke  
vooruitBlik 
Wat zijn jouw plannen voor 
2021? 
Footprint van Autodesk 
Construction Cloud in 
Benelux verstevigen
Grootste uitdaging? 
De snelheid van 
verandering van 
Autodesk vertalen naar 
de Nederlandse markt
Wat staat in elk geval op de 
planning? 
Autodesk University

Persoonlijke  
vooruitBlik 2021
Wat ga je anders doen dan 
in 2020? 
Meer sporten
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken?
Aan mijn gezin

ZAkelijke  
terugBlik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:  
Dat de wereld 

onvoorspelbaar blijft en 
je in staat moet zijn om 
te kunnen veranderen
Welk cijfer geef je 2020: 8
Beste zet: 
Naar Autodesk 
Construction Solutions 
overstappen
Verste zakenreis: 
Las Vegas
Mooiste deal: 
Met een 
projectontwikkelaar van 
het meest prestigieuze 
project in Saudi Arabië
Beste beurs: 
Autodesk University
Mooiste stad:
Amsterdam
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:  
Een positief effect door 
de vlucht die digitaal 
neemt bij onze klanten
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar:  
Zakenreizen
Grootste irritatie:  
Massa toerisme in 
Amsterdam 

jaren tachtig van de vorige eeuw werd bijvoorbeeld de 
tekentafel digitaal. In een tweede golf hebben we de 
opkomst gezien van bijvoorbeeld 3D, 4D en verder en 
gebouwmodellen. En nu is er dan SaaS.’
Bhagwandin: ‘Bij SaaS bevindt de software zich in de 
Cloud. Dat vergt een heel ander businessmodel dan 
het klassieke en transactionele licentie model waar we 
mee gewend zijn te werken. Wij passen de software 
voortdurend aan en moeten ervoor zorgen dat we 
voortdurend relevant blijven voor onze klanten. Daar 
steken we heel veel tijd, energie en geld in. Het is net als 
bij een abonnement op de sportschool: gaat de conditie 
omhoog dan is er satisfactie bij de klant. Maar is hij niet 
meer tevreden, dan zegt hij het abonnement op.’
Lijbers: ‘Dan hebben we het dus over digitalisatie. 
Oftewel de ondersteuning van bedrijfsprocessen, het 
optimaliseren van de workflow, het samenwerken met 
anderen in de keten. Dat gaat veel breder en dieper.’

Hoe geven jullie hier binnen de Benelux vorm en inhoud aan?
Lijbers: ‘Autodesk-technologie wordt zowel direct 
verkocht, via ons regionale sales team als ook via 
onze resellers om ervoor te zorgen dat onze klanten 
de best mogelijke keuze hebben in hun lokale markt. 
Met als een van de kernsectoren de bouw. In onze 
benadering: Architecture, Engineering en Construction 
– kortweg AEC. Een aantal jaren constateerden we 
dat de bouwbedrijven het minst gedigitaliseerd waren; 
architecten en constructeurs liepen hier duidelijk op 
voor. Reden voor ons om juist op deze groep extra in te 
zetten. Met succes.’

‘ We moeten 
ervoor 
zorgen 
dat we 
voortdurend 
relevant 
blijven voor 
onze klanten’

‘ Wat ontbrak was een platform 
waarmee alle partijen effectiever 
kunnen samenwerken’

Persoonlijke  
terugBlik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij: 
Dat een positieve 
mindset het verschil 
kan maken in tijden van 
crisis
Welk cijfer geef je 2020: 
9
Topserie Netflix: 
Undercover
Corona effect positief:  
Veel tijd met gezin 
doorgebracht
Corona effect negatief:  
Weinig tijd met overige 
familie en vrienden door 
kunnen brengen
Beste aankoop:  
Ons nieuwe huis
Dankbaar:  
Mijn vrouw en ouders 
die altijd voor me klaar 
staan
Nooit gedacht:  
Dat de files in Nederland 
in een tijdsbestek van 24 
uur er ineens niet meer 
konden staan
Beste plek om te wonen: 
Amsterdam
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Bhagwandin: ‘Je ziet hier een parallel met een 
bredere ontwikkeling in de samenleving. 10, 15 jaar 
geleden kocht niemand online schoenen en nu is dat 
gemeengoed. In de bouwsector is lang gezegd: onze 
gebouwen zijn uniek en we werken steeds met nieuwe 
bouwteams. En dat is natuurlijk ook zo. Daardoor is 
het lange tijd lastig geweest om een aaneenschakeling 
van processen binnen de hele keten vorm te geven. 
Inmiddels is er voor alle disciplines nu wel een digitale 
oplossing maar wat ontbrak was een platform waarmee 
alle partijen effectiever kunnen samenwerken. De tijd is 
daar nu rijp voor en de technologie ook.’

Hoe hebben jullie deze uitdaging opgepakt?
Lijbers: ‘Met onze divisie Construction Solutions 
hebben we een visie ontwikkeld op hoe we de gehele 
keten van design, plan, build en operate kunnen 
stroomlijnen. Daar pasten stevige investeringen 
bij zoals in het programma BIM 360. Ook zijn er 
gerichte aankopen in de markt gedaan om technologie 
binnen te halen zoals Assemble, Plangrid, Pype en 
BuildingConnected. Inmiddels hebben we Autodesk 
Construction Cloud operationeel gemaakt. We 
verwachten dat daarmee grote efficiencywinsten in het 
bouwproces te maken zijn. Centraal staat de ambitie 
om data in alle fasen van het proces door te laten 
stromen zodat ze op de juiste tijd op de juiste plaats 
terechtkomen. Daarmee moet het uiteindelijk ook 
mogelijk worden om een geïndustrialiseerde manier 
van bouwen te stimuleren.’
Bhagwandin: ‘Om van een stuk bebouwbare grond naar 
de sleuteloverdracht van een nieuw gebouw te komen, 
dat is niet eenvoudig. Tijdens het proces veranderen er 
voortdurend zaken waardoor het nodig is om terug te 
gaan in de keten. Daarbij helpt het niet wanneer de data 
geïsoleerd blijven in allerlei losse applicaties. De oplossing 
waar wij aan hebben gewerkt maakt het mogelijk de flow 
gaande te houden. Met als einddoel dat er beter, slimmer 
en duurzamer gebouwd kan worden.’ 

Jullie hebben Autodesk Construction Cloud in de markt gezet. Hoe is 
de respons?
Lijbers: ‘De propositie dat onze oplossingen helpen 
bij digitaliseren, integreren en optimaliseren is goed 
opgepakt door een significant aantal bouwbedrijven in 
Nederland.’
Bhagwandin: ‘Ieder bedrijf dat je kunt bedenken 
in de bouw heeft wel iets van onze software. Met 
Autodesk Construction Cloud voegen we daar 
nu een heel scherpe focus aan toe. Daarbij staan 
we ook in voortdurend contact met de klant c.q. 
eindgebruiker. Met software as a service zijn we niet 
alleen de leverancier maar ook de personal trainer 

sAnder lijBers 
ZAkelijke 
vooruitBlik 
Wat zijn jouw plannen voor 
2021?
We zijn een fantastisch 
team aan het (uit) 
bouwen in Europa en 
in de Benelux. Als team 
zullen we Autodesk 
Construction Cloud 
een gezicht geven in de 
lokale markten.
Grootste uitdaging? 
Tja, de uitdagingen van 
vandaag en morgen zijn 
die van overmorgen niet, 
dus ik zou zeggen de 
onvoorspelbaarheid van 
dit moment...

Persoonlijke
vooruitBlik 2021
Wat staat absoluut in je 
agenda?
Dat is een hele lastig 
vandaag de dag ..... In 
ieder geval een aantal 
keren weg met mijn 
gezin en waarschijnlijk 
zal dat in Nederland zijn.
Goed voornemen? 
Meer bewegen, 
gezond(er) eten, 
elektrisch rijden.
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken?
De tuin heeft meer 
aandacht nodig.

ZAkelijke
terugBlik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Online kan ook! Voor 
zowel onze klanten als 
onze eigen mensen 
is online (werken, 
vergaderen, ontwerpen, 
etc) een hele goede en 
betrouwbare optie met 
veel efficiencies. We 
hoeven (en momenteel 
ook kunnen) niet overal 
maar aanwezig te zijn. 
Daarentegen is fysiek 
bij elkaar komen wel een 
must als je structureel 
met elkaar samen werkt 
of gaat werken.
Welk cijfer geef je 2020:
8
Beste zet:
Overstap naar een 
nieuw team om leiding 
te geven aan Autodesk 
Construction Solutions 
in een aantal Europese 
regio’s.
Beste zakenlunch of diner:
Dat waren er uiteindlijk 
niet heel veel gezien 
de huidige situatie in 
de wereld. We hebben 
een jaarlijks diner bij 
een van onze resellers 
met beide management 
teams. Dat is altijd tot 
in de puntjes verzorgd 

op een toplokatie en 
een fijne afsluiting van 
ons zakelijk overleg. 
Gelukkig was dat nog in 
februari.
Verste zakenreis:
Las Vegas
Beste beurs:
Autodesk University
Mooiste stad:
Boston
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:
De realisatie dat we nog 
meer moeten innoveren 
en digitaliseren en de 
versnelling hiervan in de 
verschillen processen in 
bouw – en vastgoed.
Welk app het meest 
gebruikt:
Autodesk BIM 360, 
LinkedIn 
Beste event:
Verschillende online 
events van Holland 
Contech en Proptech

Persoonlijke
terugBlik 2020
Welk cijfer geef je 2020:
9
Topserie Netflix:
Suits
Corona effect positief:
Family time
Corona effect negatief:
Meer en intensere uren 
en dagen

Genieten:
Varen met mijn gezin
Indrukwekkend:
Veerkracht en 
saamhorigheid
Boek:
De Meeste Mensen 
Deugen – Rutger 
Bregman
Beste aankoop:
Nieuw huis
Vakantie:
In eigen land in de 
Weerribben/Wieden
Goede traditie:
Hemelvaart met 
vrienden en skieen met 
kerst
Beste artiest:
Peter Gabriel / Stef Bos
Afscheid:
Van ons oude huis waar 
we 12 jaar met veel 
plezier hebben gewoond
Kippenvel:
Het afscheidskado van 
mijn vorige team
Onvergetelijk:
Het openen van de 
Beurs in Amsterdam
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner:
Organisatietalent en 
doorzettingsvermogen
Geluk:
Mijn gezin
Smakelijk:
Steak Tartare 
Restaurant:
De Heerlijkheid in 
Apeldoorn en Aan ’t 
Wiede in Wanneperveen
Jammer:
Dat mijn dochters zo 
snel groot worden
Meest gelachen:
Om Arnout van 
den Bossche – De 
relatiefluisteraar 
Wanneer het meest 
gelukkig:
Met mijn gezin en 
vrienden rond de 
keukentafel of op reis 
met vrouw en kinderen
Beste plek om te wonen:
Gewoon in Apeldoorn

van bedrijven, om de analogie met de sportschool 
nog maar eens aan te halen. We houden scherp in de 
gaten of er sprake is van positieve resultaten bij de 
gebruikers door het gebruik van onze software. En we 
dagen deze bedrijven uit om ook buiten de gebaande 
paden om te denken. Bijvoorbeeld door klantenpanels 
en –evenementen te organiseren. De ervaringen die 
onze customer succes-afdeling ophaalt, worden direct 
gedeeld met onze product-teams om als input te 
gebruiken voor de verbetering van de software. Die 
wisselwerking met de markt is essentieel. Door een 
lange termijnrelatie aan te gaan, leggen we de basis 
voor de samenwerking.’

Dat vraagt van jullie medewerkers wel een andere mindset en andere 
competenties dan louter een technische.
Bhagwandin: ‘Dat klopt. We moeten betekenis hebben 
op dag één maar ook gedurende de hele lifecycle. En 
een ding weten we daarbij zeker: het platform zal er 
over tien jaar heel anders uitzien dan nu. Dat vergt een 
sterke commitment aan onze kant.’ 
Lijbers: ‘Waar het in 1982 vooral ging om het creëren 
van data is het in 2020 zaak om data zo goed mogelijk 
te beheren en te delen binnen de keten, in alle fasen. 
Wie betere en meer betrouwbare data heeft, kan betere 
beslissingen nemen. Dat vergt een community van 
gelijkgestemde partijen. In onze beleving is dat het 
robuuste ecosysteem om het platform heen waarin we 
samenwerken aan nieuwe thema’s. Goed voorbeeld 
is de nieuwe regelgeving in Nederland rondom 
kwaliteitsborging; zo’n onderwerp kan niemand alleen 
aan. We pakken dat gezamenlijk op.’

Jullie noemen het stimuleren van industrieel bouwen als ambitie. Zijn 
daar al praktijkvoorbeelden van?
Lijbers: ‘We zien al voorbeelden van 3D-productie 
en robotisering in fabrieken. Onze inzet richt zich 
met name op het benaderen van de bouw als een 
productgedreven proces - en niet meer als uniek project. 
We moeten toe naar het werken met standaardmaten 
en -elementen. Je kunt het vergelijken met LEGO; 
bouwen met modules. Daarmee worden faalkosten 
teruggebracht, meerwerk voorkomen en marges 
verbeterd. Over die opgave denken we graag mee.’
Bhagwandin: ‘Dan komen we terug op het begin: 
Autodesk is er niet alleen voor het digitaliseren van 
bestaande werkwijzen. Ons platform is er juist ook 
op geënt om manieren van werken te ontwikkelen 
die niemand ooit eerder had bedacht. Doordat het 
platform opgebouwd is uit modules kunnen klanten 
keuzes maken die het beste bij hen passen. En die 
hen bijvoorbeeld in staat stellen veel scherper met 
materiaalgebruik om te gaan.’ •

‘ Centraal staat 
de ambitie om 
data in alle 
fasen van het 
proces door te 
laten stromen’

‘ We moeten 
toe naar het 
werken met 
standaardmaten 
en –elementen’


