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1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) 

 

1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen? 

Het laatste decennium zijn meer en meer innovatieve contractvormen uitgewerkt en toegepast, die de verbetering van de integratie van processen en de 

samenwerking tussen de partijen beoogt. In de bouwsector is zeker nog ruimte voor efficiëntieverbetering. De laatste jaren staat verbetering van  efficiency 
en effectiviteit van processen in de bouw hoog op de agenda van verschillende organisaties, platformen, enz. Momenteel is het klassieke bouwproces nog 

gekenmerkt door versnippering en fragmentatie. Er wordt dan ook veel verwacht van de ketenintegratie van de verschillende processen.  
 

Toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de bouw zal leiden tot grote veranderingen in de wijze waarop bouwwerken worden 

ontworpen en gebouwd. Projectpartners (opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, adviseurs, aannemers) werken samen via elektronische 
communicatieplatforms (projectwebsites), waar alle projectinformatie centraal wordt opgeslagen en beheerd.  

 
3D-modelleringpakketten maken het mogelijk om tekeningen, staten en specificaties van bouwwerken efficiënt en onderling volledig consistent op te zetten. 

De geavanceerde software maakt het mogelijk om veel extra, niet-geometrische informatie aan een model toe te voegen en het zodoende te ‘verrijken’ tot 
een Building Information ‘Collaboration’ Model (BIM). BIM kan worden gedefinieerd als een digitaal model van het bouwwerk, waarin alle relevante informatie 

betreffende zijn functionele en fysieke karakteristieken wordt opgeslagen, beheerd en ontsloten. Het BIM wordt gedeeld door meerdere belanghebbenden in 

het bouwproces. De kern van een BIM is een 3D-bouwwerkmodel. Alle betrokken partijen werken via het BIM met dezelfde informatie, die continu 
beschikbaar en altijd actueel is.  

 
BIM is een model opgebouwd vanuit eisen, wensen en doelstellingen van de klant. Het gaat uit van een procesmatige aanpak van het gehele bouwproces van 

bij de voorbereidingsfase tot en met de beheer- en sloopfase, waarbij alle bouwpartijen samenwerken.   

 
De USA, de Scandinavische landen en Nederland hebben reeds ervaring met BIM. De Rijksgebouwendienst schrijft vanaf november 2011 ‘Building Information 

Modelling’ (BIM) voor bij geïntegreerde contracten, waarbij sterk de nadruk ligt op beheer en onderhoudskosten. 
 

De informatie in een BIM vormt het uitgangspunt voor en is ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in de hele levenscyclus van het bouwwerk. Een 

BIM kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het ontwerp driedimensionaal te visualiseren, het ‘gedrag’ van het toekomstige gebouw te simuleren en te 
analyseren. 
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Een BIM wordt samengesteld door middel van software waarin alle data kan worden vastgelegd, met name de data die nuttig en nodig zijn voor de 
verschillende bouwpartners: 

- voor de opdrachtgever: projectdefinitie, eisen, wensen en prestaties 

- voor het ontwerpteam: opbouw van een compleet virtueel model van het project, meestal op basis van tekeningen 
- voor de controlerende instanties: toetsing aan de regelgeving 

- voor de uitvoerende partijen: inkoop en realisatie 
- voor de gebruiker: facility management, onderhoud 

 

1.2 Wat zijn de voordelen van BIM voor de stakeholders? 

Een reële integrale aanpak van bij de start, waarbij het programma van eisen (de verwachtingen, wensen en eisen) wordt getoetst op zijn haalbaarheid. 
Tevens kan het eindresultaat zeer snel gevisualiseerd worden, wat een inzicht geeft aan alle stakeholders. 

 
Diverse bouwpartijen werken samen aan één model voor het bouwwerk, waardoor transparantie en eenduidige communicatie ontstaat die leidt tot 

vermindering van de faalkosten. Alle informatie van de diverse partijen is verzameld en gekoppeld. Miscommunicatie door overdracht van informatie in het 

proces zou aldus geminimaliseerd worden en eigenlijk tot het verleden behoren. 
 

Door visualisatie en koppeling van informatie kunnen alle alternatieven vooraf worden afgewogen en ontstaat er tijdswinst. Ze kan benut worden voor 
optimalisatie. 

 
De totale waarde van het gebouw wordt verhoogd in termen van duurzaamheid en constructieve veiligheid. Men kan reeds in een vroeg stadium de effecten 

van het ontwerp op de omgeving analyseren. 

 
Voor de ingenieursbureaus in ontwerpfase: 

BIM bevordert de samenwerking tussen de verschillende disciplines (architectuur, stabiliteit, technieken , …) Geïntegreerde projecten met beter teamwerk 
tussen de verschillende partijen. 

Door de samenwerking en dialoog tussen architecten en de andere ontwerpers kan het van bij de start ook een boost geven aan uitwisseling van ideeën en 

leiden tot creatieve en innovatieve zaken. 
In 3D kan de coördinatie over het gehele gebouw worden uitgevoerd en kan men  praktisch op elk moment ‘clash detection’ uitvoeren, terwijl in 2D de 

controle op clashes zich meestal beperkt tot 4 dwarsdoorsneden. De coördinatie is ook aantoonbaar door de uitvoering van de ‘clash detection’.  
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Voor de aannemers in de bouwfase: 

De werkvoorbereiding van de uitvoeringsfase kan op veel efficiëntere manier gebeuren. Ze kunnen veel gemakkelijker planning opmaken en uitvoeren voor 

het bestellen van materiaal en inzetting van personeel. BIM kan leiden tot efficiëntie verhoging. Ze krijgen ook meer controle over de planning. 
 

Voor onderhoud/facility management: 
Het model kan eveneens gebruikt worden voor planning en betere opvolging van onderhoud.  

 

Voor de maatschappij:  
Er wordt meer rekening gehouden met duurzaamheid van bij de aanvang van het project. Op die manier wordt de life cycle cost geëvalueerd. 

 

1.3 Wat kan de toegevoegde waarde van BIM voor het project zijn? 

Voorbereidingsfase 

Het toetsen van de haalbaarheid van de klanteneisen en doelstellingen door visualisatie en daaraan gekoppelde informatie maakt het mogelijk dat het 

programma van eisen eenduidig en in een heel vroeg stadium wordt vastgelegd. Hierdoor krijgt de klant inzicht in de prestaties van het gebouw. Tevens 
kunnen gemakkelijk en vrij snel de kosten voor voorgestelde wijzigingen worden beoordeeld. 

 
Reeds in deze fase kan bekeken worden met wie het proces gaat georganiseerd worden, de samenwerking kan al vastgelegd worden. 

 
Ontwerpfase 

Door de visualisatie van de eisen en doelstellingen kunnen eventuele knelpunten in het ontwerp worden gedetecteerd. Er kan ook een betere inschatting 

gemaakt worden waarom een bepaalde oplossing meer of juist minder geld kost dan aanvankelijk begroot. 
 

Er kunnen ook werkprocessen gesimuleerd worden waardoor het ontwerp wordt geoptimaliseerd. 
 

Realisatiefase 

Tijdens deze fase wordt het BIM aangevuld met informatie over wijzigingen, planning of leveringen. Hierdoor kan het volledige proces beter gestuurd en 
gemanaged worden. Dit leidt tot grotere efficiëntie. 

 
Exploitatiefase 

Na oplevering van het gebouw is het aan de beheerder van het bouwwerk om het BIM up-to-date te houden. Dit heeft als voordeel dat men bij renovatie of 
vervanging kan terugvallen op de informatie die in het model zit.  
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Sloop- en hergebruikfase 

Doordat de informatie over de materialen is gekend, weten we welke partijen kunnen helpen met verantwoorde sloop of welke materialen hergebruikt kunnen 

worden. 
 

1.4 Wat is het doel van de leidraad? 

Deze leidraad is opgesteld om partners in een bouwproject te helpen om op een praktische wijze een samenwerking op basis van 3D/BIM op te zetten en te 
profiteren van de voordelen die dat met zich meebrengt.  

 

Samenwerking op basis van een BIM vraagt een gedegen voorbereiding. In de praktijk wordt hier vaak onvoldoende aandacht aan besteed. Velen in de bouw 
zijn bovendien nog onbekend met het type afspraken dat moet worden gemaakt en vastgelegd om de samenwerking goed te laten verlopen. Taken en 

verantwoordelijkheden verschuiven. Er worden hoge eisen gesteld aan open samenwerking inzake transparantie, communicatie en uitwisseling van data.  
 

Aan de hand van dit document kunnen op systematische wijze afspraken worden gemaakt en vastgelegd over onder andere:  

- projectspecifieke doelen van het BIM (mede afgestemd op de kennis en de competenties die in het projectteam aanwezig zijn); 

- rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen; 

- analyses die op basis van het BIM moeten worden uitgevoerd;  

- het detailniveau van de informatie in het BIM in de diverse fasen van het proces; 

- wie wanneer welke informatie dient te leveren om anderen in staat te stellen hun werk goed te doen en de juiste analyses te kunnen uitvoeren; 

- de wijze waarop informatie in het BIM en/of aspectmodellen wordt gedeeld en uitgewisseld; 

- het gebruik van standaarden daarbij; 

- het beheer van het BIM en verschillende aspectmodellen;  

- de in te zetten software; 

- … 
 

De leidraad analyseert verschillende technieken en hulpmiddelen die het team kunnen helpen om efficiënt te werken, zoals:  

 
- het verrijken van BIM-modellen per fase en hergebruik van die rijke informatie in elke fase van het project (ofwel: informatie zoveel mogelijk één keer 

invoeren en vervolgens hergebruiken, niet per fase opnieuw invoeren of het model opnieuw opzetten); 
- het continu actueel en beschikbaar houden van de projectinformatie in de diverse fasen van het proces (initiatie, ontwerp, werkvoorbereiding, 

prijsvorming/inkoop, uitvoering en exploitatie);  
- analyse-instrumenten voor het tijdig bieden van inzicht in bijvoorbeeld ‘clashes’ tussen elementen als dragende balken en luchtkanalen, de maakbaarheid 
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van het bouwwerk, de bouwkosten, het energieverbruik, het binnenklimaat, enz. Dergelijke analyses kunnen het projectteam helpen om beter 
onderbouwde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld materiaalgebruik, energie- en installatieconcepten, duurzaamheid, enzovoort. Ook kunnen ze 

helpen om afstemmingsproblemen tijdens de uitvoering te voorkomen;  

- open communicatieplatformen en/of project websites, waarmee teamleden op gestructureerde wijze alle projectinformatie kunnen delen en die extra 
functionaliteit kunnen bieden voor het ondersteunen van het teamproces. 

 
Samenvattend kan de leidraad de belanghebbenden bij bouwprojecten helpen om gebouwen te maken die voldoen aan de bouwtechnische eisen, in minder 
tijd, met minder fouten, met minder kosten en een beperkte milieu-impact.  
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2 Waarom een BIM-kaderrichtlijn 

Er groeit stilaan een algemeen begrip dat bij gebruik van Building Information Modeling aanzienlijke optimalisaties mogelijk zijn bij het ontwerp en de 

realisatie van bouwprojecten. Er heerst echter soms nog onduidelijkheid over wat de modellering juist inhoudt, de mate van detail die in het model moet 
verwerkt worden en duidelijke afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen die in het bouwproces betrokken zijn. 

Met deze richtlijn willen we de diverse betrokken partijen een duidelijk kader geven waarbinnen duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden. In het 
bijzonder licht de focus daarbij op volgende aspecten: 

- Gebruik van BIM voor zowel de gebruiker van de informatie als voor de betrokken actoren die de informatie toevoegen in het bouwproject zelf. 

- Het creëren van informatie die bruikbaar is voor de eindgebruiker op het einde van het bouwproject. 

- Het ondersteunen van duidelijke afspraken tussen bouwheer, ontwerpers en aannemers op vlak van doelstellingen en af te leveren producten van 

het gebouwmodel volgens het BIM-proces. 

 

Hoewel BIM geen nieuw begrip is, lijkt de integratie in het bouwproces in België eerder traag te verlopen. Deze richtlijn zal allicht in de toekomst aangepast 
en aangevuld worden zodra de adoptiegraad en de ervaring bij alle partijen toeneemt. 

Voor de eerstvolgende jaren zal de richtlijn alvast kunnen zorgen voor: 

- Vastleggen van een gemeenschappelijke methodologie om de verwachtingen van de opdrachtgever op een eenduidige manier te communiceren 
voor wat betreft het type data en de mate van detail dat deze data in het model opgenomen wordt. 

- Vastleggen van de modelvereisten die aangepast zijn aan de huidige stand van de technologie op vlak van software en gegevensuitwisseling. 

- Veralgemenen van het gebruik van BIM zodat opdrachtgevers maximaal kunnen profiteren van de toegevoegde waarde van deze technologie en 

het achterliggende ontwerp- of bouwproces.  

- Aanreiken van een werkmethode om de samenwerking van verschillende partijen in één BIM mogelijk te maken. 

 

2.1 BIM kaderrichtlijn 

Deze BIM-kaderrichtlijn is een algemeen overzicht van noodzakelijke afspraken tussen partijen en kan in die zin ook perfect aanvullend werken wanneer een 
opdrachtgever zelf nog eigen BIM-richtlijnen wil hanteren. De richtlijn is specifiek bedoeld voor gebruik in projecten voor gebouwen, doch in een zeer ruime 

zin. Zo is de richtlijn ook bruikbaar voor ander constructies zoals kunstwerken, tunnels, elektromechanische installaties enz. 
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De BIM-kaderrichtlijn moet gezien worden als de minimaal noodzakelijke basisafspraak voor gebruik van BIM. Afhankelijk van specifieke projectnoden kunnen 
bijkomende richtlijnen als aanvulling dienen. 

De richtlijn zorgt er mede voor dat duidelijke afspraken gemaakt worden vanaf de start van het project. Immers vanaf de aanstelling van de betrokken 

partijen in het project dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden om misverstanden over de kwaliteit van de gegevens te vermijden.  

Deze richtlijn werd ontwikkeld met als doelstelling het regelmatig aan te vullen als een ‘levend document’. De werkgroep die het document ontwikkelde heeft 

de intentie het verder aan te vullen op basis van de verkregen feedback van alle partijen. 
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3 Algemene aspecten 

3.1 Software en data 

BIM software: er dient gebruik gemaakt te worden van een parametrische, objectgeoriënteerde software voor het ontwerp van het gebouwmodel. De 

software moet in staat zijn om geometrische en fysieke informatie zoals producteigenschappen in één model te beheren en dit in de mate van detail zoals 
verderop in de richtlijn beschreven. 

 

Productonafhankelijkheid: bouwheren dienen toe te staan dat alle producten opgebouwd volgens “open standaarden” kunnen worden toegepast. Dit 

betekent dat meerdere producten en productgroepen kunnen worden gebruikt. Als verschillende partijen in één model gaan samenwerken is het echter wel 

aan te bevelen om allen hetzelfde softwarepakket te gebruiken, ongeacht welk pakket het is. Hiermee wordt intelligentieverlies bij conversie tussen 
verschillende pakketten vermeden. 

 

IFC Compliance: de gebruikte BIM software zal in overeenstemming zijn met de laatste versie van de Industry Foundation Classes (ITC) zoals deze 

gedefinieerd werd door de buildingSMART alliance. 

 

Multidisciplinaire samenwerking met modellen: De BIM deliverables als de modellen (IFC of andere) en CAD tekeningen moeten onderling 

gecoördineerd zijn.  De discipline Bouwkunde of architectuur is hierbij meestal leidinggevend, maar bij bijvoorbeeld industriële of andere projecten kunnen 
andere disciplines dat ook zijn. 

 

Beschikbaar stellen van de modellen: de ontwerpers of aannemers zullen de bouwheer en andere belanghebbenden software ter beschikking stellen 

(‘viewers’) waarmee deze de ontwikkelde modellen kan bekijken en beoordelen. Het gaat hierbij om eenvoudige “viewers” om de belangrijkste geometrische 

informatie te kunnen bekijken. 

 

Georeferentie: het BIM-model zal gebaseerd zijn op correcte georeferenties zodat het model door de opdrachtgever kan samengevoegd worden met andere 
modellen en deze automatisch correct ingepland zijn. Dit moet opgesplitst worden in lokale en geografische positie en oriëntatie. Pas wanneer deze beiden 

correct staan zal ten allen tijde in allerlei applicaties alles correct worden weergegeven. 
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3.2 Model management 

Model manager: in de opdrachtspecificatie dient duidelijk beschreven te worden wie van de betrokken partijen de verantwoordelijkheid draagt voor het 
beheer van het model. Gebruikelijk is dit de architect, omdat hij doorgaans de informatie van de verschillende ontwerppartijen bij elkaar brengt. De model 

manager zal de diverse coördinatietaken uitvoeren om de diverse ontwerpaanpassingen correct te beheren. 

Alhoewel niet strikt noodzakelijk verdient het aanbeveling om één en dezelfde model manager te definiëren voor zowel de ontwerp- als de constructiefase.  

 

Proces manager: Naast de model manager die meer inhoudelijk de (klassieke) ontwerptaken coördineert, is er ook een procesmanager die het BIM proces 
zelf coördineert. Deze taak kan zowel bij de ingenieur, de architect of de aannemer liggen. Hij zal moeten bewaken dat de gegevensstroom goed wordt 

opgezet en dat de afspraken daaromtrent worden gevolgd. Omdat het BIM nog in de kinderschoenen staat is het van belang om deze rol te geven aan de 

partij die er het meest ervaring in heeft, ongeacht zijn natuurlijke rol in het ontwerpproces. 

De procesmanager kan ook aanvullende taken zoals uitgebreide clashcontroles, planningen en beheerstaken toebedeeld krijgen. Dan is het van belang dat de 

procesmanager de juiste beheers software heeft en kan gebruiken. 

 

BIM-projectplan: deze richtlijn laat toe om het niveau van uitwerking (level of development) te definiëren voor het model en de onderliggende gegevens. 

Elke betrokken partij zal bij zijn offerte of na de start van de opdracht zijn onderdeel van het BIM-projectplan dienen te definiëren. Het plan bevat ook een 
overzicht van de interacties met andere betrokken partijen. Het plan zal de modelgegevens duidelijk definiëren en een correcte beoordeling door de 

opdrachtgever of andere betrokken partijen mogelijk maken. 

Een voorbeeld van een dergelijk BIM-projectplan wordt in de bijlage gegeven.  

 

3.3 Selectie van partijen 

Bij de selectie van partijen voor een project volgens BIM zijn volgende aspecten vereist: 

- De opdrachtgever definieert duidelijk zijn BIM-vereisten, mate van uitwerking van het BIM-model en de hieruit gegenereerde plannen en 

documenten. De opdrachtgever dient daarbij ook aan te geven in welke mate hij de informatie uit het model wil gebruiken na de oplevering van 
het gebouw. 

- De opdrachtgever geeft aan welke ‘andere’ partijen nog betrokken zijn in het BIM-proces en wat hun rol is. 

- Het dient duidelijk te zijn wie de rol van procesmanager zal vervullen en wat exacte taakomschrijving is in relatie tot de te selecteren partij. 

- De te selecteren partij dient duidelijk zijn ervaring op vlak van BIM aan te tonen via ervaring in projecten en/of medewerkers en de integratie van 

multidisciplinaire samenwerking in hun organisatie en/of projecten. 
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- Vooral bij verregaande eisen aan het uiteindelijke BIM-model is het aangewezen om te kijken of de software van de verschillende partijen 
voldoende op elkaar aansluit. 

3.4 Vergoeding van de partijen 

Historisch gezien genereren technologisch verbeteringen en/of nieuwe processen steeds een bijkomende opstartkost maar resulteren uiteindelijk in een 

verbeterde efficiëntie en het terugdringen van het aantal fouten. Ontwerpers en aannemers die starten met een BIM-implementatie hebben een initiële extra 
kost voor aankoop van software, training van hun medewerkers en tijdelijke lagere productiviteit bij de implementatie van een nieuw intern proces. 

Ervaringen op langere termijn leren evenwel dat dit tijdelijke fenomenen zijn die uiteindelijk leiden tot minder planrevisies door betere onderlinge coördinatie 
en minder wijzigingen tijdens de constructiefase. 

Gebruik van BIM in een bouwproject dient niet automatisch te leiden tot een hogere vergoeding voor de BIM-partijen, tenzij er aan het eindproduct hogere 

eisen worden gesteld dan aan het gebruikelijke ontwerpproces.  

Ook kunnen uiteraard eisen rond opslag van bijkomende gegevens in het BIM-model aanleiding geven tot bijkomende vergoedingen voor de partijen die deze 

extra informatie dienen te verwerken, te onderhouden of te coördineren. 

Specifiek voor het aantoonbaar detecteren en beheren van conflicten tussen disciplines en/of gespecialiseerde deelmodellen kunnen eventuele extra 

vergoedingen noodzakelijk zijn. 

Door het gewijzigde ontwerpproces, waarbij ontwerpdetails vroeger in het traject worden uitgewerkt dienen wel de vroeger gebruikelijke ereloonschijven 
overeenkomstig aangepast te worden. Er mag van uit gegaan worden dat in de fasen vóór aanbesteding ca. 10% verschoven prestaties geleverd worden die 

vroeger pas na aanbesteding gebeurden. 
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4 Definitie van BIM in een project 

Bij het vastleggen van specificaties voor een BIM-traject dienen steeds drie aspecten gedefinieerd te worden: 

- De gebruikseisen van de opdrachtgever 
- Het niveau van ontwikkeling van het model in het bouwproces 

- De mate van ontwikkeling van de individuele componenten in het model 

 

4.1 Gebruikseisen van de opdrachtgever 

Deze eisen definiëren hoe de opdrachtgever de modelinformatie zal gebruiken. 

Vaak vallen deze uiteen in twee categorieën: hoe de gegevens zullen gebruikt worden tijdens ontwerp en constructie en hoe de gegevens zullen gebruikt 
worden door de eigenaar na de oplevering. 

 

4.1.1 Gebruikerseisen tijdens ontwerp en werffase. 

Mogelijke eisen op dit vlak zijn: 

- Coördinatie: modellen zullen gebruikt worden om multidisciplinair de gegevens van vrij hoogtes en vrij zones voor constructies en technische 
installaties te beoordelen en te coördineren. Eventueel wordt gebruik gemaakt van speciale software om ‘clashes’ te detecteren. 

- Interieurvisualisatie: modellen zullen gebruikt worden om interieur en/of los meubilair te visualiseren. 

 

4.1.2 Gebruikerseisen voor de eigenaar (na oplevering). 

Mogelijke eisen op dit vlak zijn: 

- Integratie met gebouwbeheersysteem of energiebeheersysteem: het model dient integreerbaar te zijn met specifieke gebouwbeheersoftware. 

- Facility management: het model bevat nuttige gegevens in het kader van het facility management van het gebouw. 

- geïntegreerd 3-D model dat architectuur, stabiliteit en technieken (en buitenaanleg) bevat, en met een freeware viewer kan geraadpleegd 
worden. 
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- geïntegreerd 3-D 2,5-D of 2-D model in een bewerkbaar formaat, dat door de gebouwbeheerder up to date kan gehouden worden, in een vooraf 
bepaald file formaat 

 

4.2 Niveau van ontwikkeling van het model in het bouwproces 

Het gebruiksdoel van het volledige BIM-model wordt bepaald aan de hand van onderstaande Model Development Categories: 

 MDC I: model dat toelaat een accuraat beeld te geven van het gebouwvolume, het gebruik van de ruimte(s) & de inplanting op het 

terrein 

 Analyses gebaseerd op volumes, oppervlakte of oriëntatie 

 Kostprijsraming op basis van oppervlakte of volume 

 Planning op gebouw-massaniveau 

 

 MDC II: model dat voldoende informatie bevat om ontwerpkeuzes te maken, andere analyses uit te voeren en als 

aanbestedingsdossier te dienen 

 Analyses gebaseerd op volumes, oppervlakte, oriëntatie & objecteigenschappen 

 Kostprijsraming op basis van hoeveelheden 

 Planning op gebouwcomponentenniveau tijdens ontwerp 

 projectcoördinatie tijdens ontwerp 

 

 MDC III: model MDC II + as-built 

 Analyses gebaseerd op volumes, oppervlakte, oriëntatie & objecteigenschappen van effectief gerealiseerde bouwdelen 

 Kostprijsraming op basis van hoeveelheden + nacalculatie (effectieve kostprijs) 

 Planning op gebouwcomponentenniveau tijdens ontwerp & uitvoering 

 Clash detectie & project coördinatie tijdens ontwerp & uitvoering 

 

 MDC IV: model MDC III + informatie betreffende gebruikers, inrichting, … om gebruikt te worden voor move, space & facility 

management 

 Analyses gebaseerd op volumes, oppervlakte, oriëntatie & objecteigenschappen van effectief gerealiseerde bouwdelen 
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 Kostprijsraming op basis van hoeveelheden + nacalculatie (effectieve kostprijs) 

 Planning op gebouwcomponentenniveau tijdens ontwerp & uitvoering 

 Clash detectie & project coördinatie tijdens ontwerp & uitvoering 

 Documenteren van gebouwcomponenten 

 Beheren van gebruikersinformatie  

 

In de huidige stand van implementatie van BIM in de Belgische bouwwereld is MDCII het courant gebruikte ontwikkelingsniveau voor het model. 

 

4.3 Ontwikkeling van modelcomponenten 

4.3.1 Detailniveau & objectinformatie 

Het detailniveau van de diverse modelcomponenten wordt vastgelegd in de “Level of Detail” matrix. Een voorbeeld van deze matrix is te vinden in bijlage 1. 

Het detailniveau wordt bepaald in functie van de gekozen “Model Development Category” (zie 3.2) in combinatie met de projectfase. Deze detailniveaus 

worden steeds aangepast om de specifieke eisen van elk afzonderlijk project en dit voor elke objectcategorie. 

Volgende detailniveaus zijn gedefinieerd: 

 Niveau 10: indicatie van hoogtes, oppervlaktes, volumes, inplanting & oriëntatie op gebouwniveau (massa’s) 

 Niveau 20: benadering van de vorm, opbouw, afmetingen, hoeveelheden, inplanting & oriëntatie op gebouwcomponentenniveau 

 Niveau 30: exacte vorm, opbouw, afmetingen, hoeveelheden, inplanting & oriëntatie op gebouwcomponentenniveau 

 Niveau 40: Niveau 30 + volledige documentatie van de componenten  

 

Voor elk project kan een specifiek ontwikkelmodel op componentniveau noodzakelijk zijn. Zo kan een opdrachtgever bijvoorbeeld kiezen om generiek een 

model MDCII te gebruiken maar het gedeelte HVAC, in functie van een toekomstige uitbreiding, uit te breiden met gedetailleerde componentinformatie.   

 

4.3.2 Nauwkeurigheid & toleranties op maatvoering 

De afmetingen van de in de modellen opgenomen objecten worden verondersteld voldoende nauwkeurig te zijn om tegemoet te komen aan de 

ontwerpvereisten, de voorziene analyses en het bepalen van de hoeveelheden. Alle objecten worden op ware grootte gemodelleerd. 
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In de Belgische bouwwereld is het gebruikelijk om voor technische installaties twee niveaus van uitwerking van plannen te gebruiken. Een eerste uitwerking 
als principe ontwerpplan door de ontwerper vóór aanbesteding en een tweede uitwerking door de installateur in werffase als uitvoeringsplannen. 

Merkafhankelijke technische deelcomponenten (luchtgroepen, sectionaalpoorten, elektrische borden, …) worden in ontwerpfase generiek vorm gegeven met 

voldoende marge om plaatsing steeds toe te laten m.a.w. deze objecten geven een orde van grootte weer voldoende nauwkeurig om constructietechnisch 
realistisch te zijn, maar zonder de uiteindelijke definitieve maatvoering te weerspiegelen. 

De in de ontwerpmodellen opgenomen tracés voor luchtkanalen, kabelgoten, … geven een algemeen principe weer om volumetrische coördinatie mogelijk te 
maken. Deze modellen dienen verder verfijnd te worden in de constructiefase om als uitvoeringsplannen te kunnen gebruikt worden. 

 

Als de tweede uitwerking pas in uitvoeringsfase door de installateur wordt uitgevoerd, moet vooraf goed worden bedacht of en zo ja hoe deze informatie nog 
in het model wordt vastgelegd. 

 

4.4 Plannen 

De definities op vlak van BIM-modellering vervangen geenszins de klassieke plannen die gegenereerd worden in het kader van een bouwtraject. 

De klassieke plannen gangbaar bij elke fase van het project blijven vaak noodzakelijk. In het BIM projectplan dient duidelijk gedefinieerd te worden welke 

plannen in welke fase van het project zullen geleverd worden. Het uitwerkingsniveau van het model dient voldoende te zijn om de tweedimensionale plannen 

te kunnen genereren al dan niet met toegevoegde informatie. 

 

Met name met de uitgifte van (complete) 3D-modellen moet voorzichtig worden omgesprongen. Een 2D-plan is enkel geldig voor de informatie die daarop te 
vinden is. Zelden zal echter het gehele 3D-model volledig uitgewerkt en compleet zijn. Met name in de uitvoeringsfase zal het model langzaam groeien met 

de voortgang van de tekenwerkzaamheden. Dan is het niet wenselijk een 3D-model uit te geven, als voor de ontvanger niet duidelijk is welke onderdelen wél 
en welke onderdelen níet tot op uitvoeringsniveau zijn uitgewerkt. 
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5 Contractuele bepalingen 

Bij het gebruik van BIM in het bouwproces hoort ook een correcte omgang met de vaak digitale modellen. 

Wanneer contractvorm en BIM proces niet op elkaar zijn afgestemd leidt dit tot onduide-lijkheid, onzekerheid en afname van vertrouwen tussen de partijen 
wat de samenwerking zeker niet ten goede komt. 

Volgende contractbepalingen zijn richtinggevend voor de verantwoordelijkheden van de diverse partijen. 

 

- Elektronische informatie die overgemaakt is aan de aannemer is enkel bedoeld om extra inzicht te verwerven in het specifieke project. Het 
gebruik van elektronische informatie is enkel en alleen op risico van de aannemer. 

- De aannemer mag elektronische informatie enkel gebruiken met als doel er zijn werkvoorbereiding mee te ondersteunen op vlak van uitwerken 

van werkhuistekeningen, coördinatietekeningen, uitvoeringsplannen enz. 

- Bouwheer noch ontwerper kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de bruikbaarheid noch correctheid van elektronisch gegenereerde 

informatie. 

- In geval van tegenstrijdigheid tussen elektronische en contractuele documenten hebben de contractuele documenten steeds voorrang op de 

elektronische. 

- De gegevens gecreëerd in het kader van een ontwerpopdracht zijn volledig eigendom van de opdrachtgever op voorwaarde dat alle contractuele 
vergoedingen aan de ontwerpers betaald zijn. 

- De ontwerpers hebben het recht om een kopie van alle door hun gegenereerde informatie te behouden voor toekomstige consultatie en 
referentie, eventueel met behoud van clausule van niet verspreiding. 

De modellen kunnen ter beschikking gesteld worden aan de andere partijen met het oog op coördinatie. Net als hierboven mogen zij deze 

enkel gebruiken met als doel het zo efficiënt en correct mogelijk uitvoeren van hun werkzaamheden. 
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BIM Projectplan 

IPDP - (Integrated Project Delivery Protocol) 
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BIM Projectplan - IPDP (Integrated Project Delivery Protocol) 

0. Inleiding 

0.1. Referenties 

Dit document wordt u aangeboden onder GNU licentie. Nieuwe inzichten, verbeteringen, opmerkingen en correcties graag mailen naar info@ori.be. Een 

laatste versie van dit document kan gevonden worden op  www.ori.be. 

 
Dit document is opgesteld om als praktische leidraad te dienen bij het opstarten van een BIM project met meerdere partners. Bij het opstellen van dit 

document is gebruik gemaakt van de “leidraad Integraal Project Informatie Overdracht Protocol” uitgegeven door Bouwquest: 
http://www.bouwquest.nl/ontwerpmanagement/bim 

0.2. Gebruik 

Dit rapport is bedoeld als een werkdocument. Met name de tabellen in dit document moeten door het ontwerpteam zorgvuldig en aandachtig worden 

ingevuld. Hierbij is de input van alle partijen erg belangrijk. In de tabellen is vaak al een eerste aanzet gegeven, maar deze moet alleen gezien worden als 
een leeswijzer om te weten wat er in de tabel ingevuld zou moeten worden. Het is de bedoeling dat de gebruiker hier zijn eigen invulling aan geeft. 

Oproep aan alle gebruikers van dit document: aarzel niet om het document naar eigen believen aan te passen en te personaliseren.  
  

mailto:info@ori.be
http://www.bouwquest.nl/ontwerpmanagement/bim
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1. Project initiatie 

In dit deel van het protocol identificeren we het ‘kernteam’ voor de BIM-ondersteunde samenwerking. We leggen de doelstellingen vast van het project als 
geheel, evenals de (afgeleide) ondernemingsdoelstellingen van de verschillende participanten. We maken afspraken over de  projectfasering en stellen een 

algemeen communicatieplan op voor alle fasen in het project. 

 

Beschrijving van het project  

Naam van het project  

Opdrachtgever / eigenaar  

Adres / locatie van het project  

 

1.1. Kernteam 

Het gezamenlijke kernteam bestaat idealiter uit ten minste één persoon voor elke contractpartner die bij het project is betrokken, zoals: opdrachtgever, 
architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken,... Ook belangrijke toeleveranciers kunnen in het kernteam vertegenwoordigd zijn, als deze tevoren al 

bekend zijn. Noteer de gegevens van de kernteamleden in onderstaande lijst. 
 

BIM kernteam 

Contact naam Rol/titel Bedrijf E-mail Telefoon. 
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Het kernteam staat onder leiding van de BIM manager. Het team is verantwoordelijk voor: 
 Het uitwerken van het ‘Integrated Project Delivery Protocol (IPDP), bijvoorbeeld aan de hand van deze leidraad; 

 Het opzetten en het inrichten van het Project Informatie Managementsysteem, inclusief bijbehorende autorisaties en beveiligingslevels;  

 Het bewaken en handhaven van IPDP en de daarin vastgelegde afspraken gedurende het hele traject van ontwerp en uitvoering. 

 

Het kernteam dient onder andere de volgende zaken vast te leggen in het IPDP:  
 De doelstellingen van het BIM in het specifieke project (“wat willen we ermee bereiken, wat willen we eruit halen?”); 

 Een roadmap voor de communicatie tussen de leden van het projectteam in de verschillende fasen van het project; 

 De fasering met mijlpalen. 

 

Het kernteam zal ook de BIM-model managers aansturen die in hoofdstuk 3 aan bod komen. 

In de volgende paragrafen komen deze zaken achtereenvolgend aan de orde. 

1.2. Project fasering 

Het is belangrijk om in het project goede afspraken te maken over de fasering en deze in een planning bij te houden. In latere fases kunnen meer partijen bij 

het project betrokken raken. Het is verstandig om tijdig de gevolgen hiervan voor het BIM proces te benoemen. 
 

Project Fase Geschatte 

startdatum 

Geschatte 

einddatum 

Betrokken partijen 

Ontwerpende Uitvoerende 

Conceptueel Ontwerp xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx   

VO = voorontwerp xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx   

BE = bestekfase xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx   

UIT = uitvoeringsfase xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx   
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1.3. Project doelen 

Zoals in de inleiding is vermeld, hoeven de doelstellingen voor BIM van individuele participanten niet overeen te stemmen met de gezamenlijke BIM 
doelstellingen op projectniveau. De doelstellingen op projectniveau zijn leidend. Daarom is het goed om een lijst op te stellen van de doelstellingen die het 

kernteam met het gezamenlijke BIM wenst te verwezenlijken. Het gaat erom doelstellingen te identificeren die (mede) bepalend zijn voor de planning, de 
informatie die op enig moment in het BIM aanwezig dient te zijn en – in samenhang daarmee – de werkpakketten van participanten. 

 

Project doelstelling Fase Opmerkingen 

Voorontwerp Bestek Uitvoering 

Controle aan het programma 

van eisen van de klant 
    

Controle aan de 
bouwregelgeving 

    

Visualisatie van het ontwerp, 

inclusief structuur en 

technieken 

    

Reduceren van dubbel werk 

van de partners 
    

Ruimtelijke coördinatie van 

de verschillende disciplines 
ter voorkoming van fouten 

en leemtes in het ontwerp 

    

…     

 

1.4. Individuele doelen 

Het project wordt veelal gedragen door meerdere partijen. Deze partijen hebben ook hun eigen doelen in het BIM model. Deze doelen zullen gestoeld zijn op 
hun eigen werkmethoden, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Door de doelen vooraf inzichtelijk te maken wordt duidelijk of ze al dan niet aansluiten op 

de projectdoelen. Indien nodig zullen de doelen bijgesteld moeten worden aan de projectdoelen. 
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1.4.1. Project management 

Fase Taak Vereiste input van anderen 

Alle - Zorgen voor een effectieve en 
efficiënte communicatie tussen de 

partners van het ontwerpteam 

-  

- Ervoor zorgen dat de wensen en eisen 
van de klant binnen de gestelde tijd 

worden gehaald 

-  

- Vastleggen welk “level of detail” nodig 

is om de doelen te halen 

-  

CO -  -  

-  -  

VO -  -  

-  -  

BE -  -  

-  -  

UIT -  -  

-  -  
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1.4.2. Architect 

 

Fase Taak Vereiste input van anderen 

Alle -  -  

-  -  

-  -  

CO - Opmaken van het schetsontwerp met 
plattegronden, doorsnedes en gevels 

in 2d 

- Concepten van stabiliteit en technieken 

- Vastleggen van Principe oplossingen -  

VO - Vastleggen van het schetsontwerp in 

een 3d model 

-  

- Controleer het ontwerp aan de 

regelgeving 

-  

-  -  

BE -  -  

-  -  

UIT -  -  

-  -  
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1.4.3. Ingenieur stabiliteit 

Fase Taak Vereiste input van anderen 

Alle -  -  

-  -  

-  -  

CO - Vastleggen constructie in schetsen -  

-  -  

VO - Intekenen van de constructie in het 
3d-model 

-  

- Rekening houden met de architectuur 
en de technieken 

- Model bouwkundig 

- Model technieken 

BE - Intekenen van de constructie in het 
3d-model 

-  

- Rekening houden met de architectuur 
en de technieken 

- Model bouwkundig 

- Model technieken 

- Meetstaat genereren uit het 3d model -  

- Uitgeven van bestektekeningen in 
papierformaat en op pdf 

-  

UIT - Uitgeven van werktekeningen in pdf 
en dwg 

-  

- Verwerken van de wijzigingen van de 

aannemer in het 3d model 

- As built tekeningen van de aannemer 

1.4.4. Ingenieur technieken 

Fase Taak Vereiste input van anderen 

alle -  -  

-  -  
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-  -  

CO - Vastleggen technieken in schetsen -  

-  -  

VO - Vastleggen technieken in schetsen -  

-  -  

BE - Intekenen van de technieken in het 
3d-model 

-  

- Rekening houden met de architectuur 
en de stabiliteit 

- Model bouwkundig 

- Model stabiliteit 

- Meetstaat genereren uit het 3d model -  

- Uitgeven van bestektekeningen in 
papierformaat en op pdf 

-  

UIT - Uitgeven van werktekeningen in pdf 
en dwg 

-  

- Verwerken van de wijzigingen van de 

aannemer in het 3d model 

- As built tekeningen van de aannemer 
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1.5. Project analyses 

Om de projectdoelen te realiseren kunnen verschillende analyses en werkzaamheden noodzakelijk zijn. De voor het project noodzakelijke analyses worden 

aangeduid in de volgende tabel. Het is belangrijk om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te scheppen over de analyses die in het gegeven project wel of 
niet moeten worden uitgevoerd. Dit is namelijk van grote invloed op de benodigde ‘informatierijkheid’ van het BIM moet hebben en op het antwoord op de 

vraag wie wanneer welke informatie dient te leveren. 

 

Analyse Fase Partij 

Voorontwerp Bestek Uitvoering 

Toetsing van het model aan 

het Programma van Eisen 

    

Visualisatie/visuele analyse 
van het ontwerp 

    

Bepalen van hoeveelheden     

Ramen van bouwkosten     

Ramen van levensduurkosten     

Clash controle     

Analyse van het 
energiegebruik 

    

Simulatie van het 

binnenklimaat 

    

Brandveiligheidstoets     

Dag- en kunstlichtanalyse     

Uitvoeringsplanning     

…     
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2. Opbouwplan Model  

Een BIM is een groeimodel. In de loop van het bouwproces komt er steeds meer informatie aan het model te hangen. Hierbij moet worden vermeld dat het 
model bijvoorbeeld ook Excel sheets kan omvatten waarin informatie kan worden opgeslagen Met andere woorden: een BIM model is niet altijd één 3D 

model, maar een database met samenhangende gegevens over een bouwwerk, die op verschillende manieren en in verschillende documenten kunnen 

worden vastgelegd, zoals in een 3D model, in 2D-tekeningen, staten en tekstdocumenten. Het is noodzakelijk om een opbouwplan te maken voor het BIM. 
Daarin moet onder andere worden aangegeven wanneer de projectteamleden welke updates van hun aspectmodellen onder elkaar dienen te verspreiden.  

 

2.1. BIM-Managers van de verschillende partners. 

Elke projectpartner (opdrachtgever, architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, uitvoerend bedrijf, enzovoort) die bijdraagt aan het BIM, moet een 

interne Bim-manager aanwijzen. Deze BIM-manager heeft onder andere de volgende verantwoordelijkheden: 

 Het controleren en bewaken van het overeengekomen detailniveau van de informatie in het eigen aspectmodel voor elke procesfase;  
 Het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de informatie in het aspectmodel;  
 Het overdragen van data uit het aspectmodel naar andere projectpartners (“BIG BIM” team);  
 Het combineren of koppelen van meerdere deel- en/of analysemodellen; 
 Het deelnemen aan BIM-coördinatiesessies (toetsing van het ontwerp en het BIM);  
 Het terugkoppelen/bespreken van knelpunten, intern met de eigen medewerkers en extern met het “BIG BIM team”; 
 Standaardisatie van de bestandsnamen; 
 Versiebeheer;  
 Het updaten van de eigen aspectmodellen (en andere projectdocumenten) in het gezamenlijke Project Informatie Managementsysteem 

van het “BIG BIM team”. 
 

Maak een lijst van de BIM-managers van de verschillende projectpartners. De namen kunnen overeenkomen met de eerdere kernteam partners (paragraaf 
2.1), maar dat hoeft niet. De BIM manager zal meer dagelijks betrokken zijn bij het 3d-model en alle bijbehorende modellen. De kernteam partner geeft meer 

sturing aan de overkoepelende doelen en afspraken. 
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Bedrijf BIM manager Email adres telefoon 

Architect    

Stabiliteit    

Technieken    

Landschap    

Aannemer    

….    

 

2.2. Aspectmodellen  

Het ideaalbeeld van ‘BIM’ is dat alle projectpartners (online) in één centraal model werken. In de praktijk is het vaak prakt ischer, handiger of soms zelfs 
noodzakelijk dat de verschillende leden van het projectteam eigen aspectmodellen maken, gericht op verschillende doelen. In het geïntegreerde bouwproces 

worden de verschillende aspectmodellen idealiter in onderlinge wisselwerking ontwikkeld. De verschillende aspectmodellen moeten in de loop van het 

bouwproces steeds onderling worden gecoördineerd en gesynchroniseerd. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een BIM server en/of met speciale applicaties 
die modellen van verschillende herkomst met elkaar kunnen combineren en vergelijken. 

 
Het creëren van aparte aspectmodellen kan nodig zijn op basis van contractuele verplichtingen, de verdeling van verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden, bepaalde risicofactoren, maar ook vanwege verschillen in de opzet van elk aspectmodel. Die opzet is zeer afhankelijk van de view  

waarmee de betreffende projectpartner naar het bouwwerk kijkt.  
 

In ieder project moeten afspraken worden gemaakt over de aspectmodellen die zullen worden gemaakt, welke partij welk model maakt en ook welke 
softwareapplicaties daarvoor worden gebruikt. Het aantal en aard van de aspectmodellen hangt onder andere af van de complexiteit van het bouwwerk, de 

project-specifieke doelen die men heeft met het BIM, de analyses die men wil uitvoeren op basis van het BIM, de toegevoegde waarde die een bepaald model 
wel of niet heeft voor het project en de competenties en ervaring van de project teamleden. 

 

In de volgende tabel is bij wijze van voorbeeld al een aantal mogelijke aspectmodellen ingevuld. De lijst is niet uitputtend, er zijn nog andere aspectmodellen 
denkbaar. Maak in overleg met de projectteamleden uw project-specifieke lijst. 
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Aspectmodel inhoud fase Bedrijf BIM software 

Coördinatie model Alle overige modellen BE, UIT … … 

Architectuur  CO, VO, BE, UIT … … 

Constructie  VO, BE, UIT … … 

HVAC  BE, UIT … … 

Electra  BE, UIT … … 

Water en afvoer  BE, UIT … … 

….   … … 

 

2.3. Analyses 

Afhankelijk van de analyses die in een project moeten worden uitgevoerd, kan een lijst worden opgesteld van aspectmodellen die moeten worden gemaakt. 

Het is het belangrijk om vooraf afspraken te maken over de bestandsformaten, omdat niet alle analysetools overweg kunnen met alle mogelijke formaten. 
Ook is het belangrijk om vast te leggen wanneer (in welke fasen) de verschillende modellen beschikbaar moeten zijn voor het uitvoeren van de analyses. 

Daarnaast kunnen nog speciale instructies in de tabel worden opgenomen, zoals (verwijzingen naar specificaties van) de informatie die minimaal in een model 

moet zijn opgenomen om de analyse te kunnen uitvoeren. 
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Analyse Fase BIM Software Aspect model Participant 

Vereiste analyses 

Visualisatie - SO 

- VO 

- BE 

- UIT 

3D Studio Max - Architectuur 

- Constructie 
 

- … 

- … 

Ontwerp afstemming - SO 

- VO 

- BE 

- UIT 

Autodesk Design 
Review 

- all 
 

- … 

- … 

Clash detectie - BE 

- UIT 

- Revit MEP 

- Revit Architecture 

- Revit Structure 

- all 
 

- … 

- … 

Optionele analyses 

Meetstaat - BE 

- UIT 

- MS Access / MS 
Excel 

- … - … 

Raming - BE 

- UIT 

- MS Access / MS 

Excel 

- … - … 

Clash controle - BE 

- UIT 

- Navisworks - … - … 

Project planning - SO 

- VO 

- BE 

- UIT 

- Navisworks & MS 
Project 

- … - … 
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2.4. Modelcomponenten 

Om de bruikbaarheid van het model en de objecten in de latere fasen van het project te waarborgen, moeten afspraken worden gemaakt over de opbouw en 
structuur van bestandsnamen, de gewenste nauwkeurigheid van het model, de wijze waarop eigenschappen van objecten binnen het model moeten worden 

vastgelegd, het gemeenschappelijke ‘nulpunt’ dat projectpartners voor hun aspectmodellen dienen te hanteren, detailniveau van het model per fase en 
eventuele uitsluitingen. 

2.4.1. Bestandsnamen 

Het is aan te raden om bestandsnamen van de verschillende aspectmodellen op elkaar af te stemmen. Natuurlijk zullen de verschillende deelnemende 

bedrijven hun eigen conventies hebben. Per project moet worden afgewogen welke belangen zwaarder wegen. Bij kleine projecten kunnen de bedrijven 
wellicht meer hun eigen standaarden houden, terwijl bij grotere projecten het opportuun kan zijn om afspraken te maken die een project-standaard 

vastleggen.  
Ook moet er worden nagedacht welke tekening standaarden worden gebruikt voor de onderlinge communicatie en de uitwisseling met derden. Onderstaande 

naamconventie is niet meer dan een handrijking. 

 

Bestand type Naam conventie 

Rvt Project_aspectmodel_fase 

Dwg Project_aspectmodel_discipline_fase_type_deel 

Dwf Project_aspectmodel_discipline_fase_partner_datum 

Pdf Project_aspectmodel_discipline_fase_type_deel_revisie 

…. … 

 

In bovenstaande tabel wordt een getrapte naamgeving gebruikt. Het hoofdmodel (in dit geval een Revit model) heeft geen datum. Zo kunnen de andere 
partners dit bestand overschrijven, zonder opnieuw koppelingen te hoeven maken. 

Aan de naam van de dwg, dwf en pdf bestanden is te zien van welk aspectmodel ze komen. Ook is hier meer informatie te zien over het type tekening en 
welk deel is uitgetekend. Ook kan de revisie worden opgegeven. 

 

Zie voor beproefde wijzen van benoemen van bestanden ook “Best Practices deel 1” van de Revit Gebruikersgroep  op www.revitgg.nl.  

http://www.revitgg.nl/
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2.4.2. Naamgeving van families 

Families in een 3d model moeten een duidelijke en herkenbare naam hebben. Dit kan zijn door gebruik te maken van de internationale SfB elementen 
codering, aangevuld met informatie van het bedrijf die de betreffende familie in het model levert. Andere afspraken zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. 

 

SfB Bedrijfs aanduiding Beschrijving 

Eerste twee 
nummers van 

betreffende SfB 

Maximaal 5 posities (inclusief 
koppelteken) 

Heldere naam voor de betreffende 
familie 

 architect ABT-B  

Ing stabiliteit ABT-C 

Ing technieken ABT-T 

…  

…  

 

Bijvoorbeeld: 

32_ABT-B_ 
28_ABT-C_vierkante kolom 

2.4.3. Precisie en dimensionering 

Modellen moeten een accurate dimensionering hebben, zodat ze kunnen worden gebruikt voor zowel het uitvoeren van analyses als de realisatie. 
Projectpartners moeten erop kunnen rekenen dat een model juist en volledig is. Het kan niettemin voorkomen, dat bepaalde elementen of componenten in 

een bepaalde fase nog niet volledig en accuraat zijn uitgewerkt. Het is belangrijk om daar geen misverstanden over te laten bestaan. Voeg daarom bij het 

model altijd een lijst met items die nog niet volledig en accuraat zijn en derhalve (nog) niet geschikt zijn voor uitvoering of montage. 
 

Soms zal een model gemaakt moeten worden van een (deel van een) bestaand gebouw. Dan is het essentieel om ook de nauwkeurigheid van het model aan 
te geven. Het kan zijn dat slechts een grof model kon worden gemaakt van het bestaande gebouw. Dan moet hier rekening mee gehouden worden bij het 

toevoegen van nieuwe componenten. 
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Aspectmodel Fase Onderdelen Tolerantie 

Architectuur SO -  -  

VO -  -  

BE -  -  

UIT -  -  

Stabiliteit SO -  -  

VO -  -  

BE -  -  

UIT -  -  

HVAC SO -  -  

VO -  -  

BE -  -  

UIT -  -  

Electra SO -  -  

VO -  -  

BE -  -  

UIT -  -  

Water en afvoer SO -  -  

VO -  -  

BE -  -  

UIT -  -  
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2.4.4. Detailniveau 

Maak met de projectpartners afspraken over het beoogde detailniveau van de aspectmodellen. Dit kan onder andere door een ‘lijst van uitsluitingen’ op te 
stellen. In deze lijst worden de objecten of componenten opgenomen die niet worden gemodelleerd (bijvoorbeeld omdat bestanden anders te zwaar worden 

en/of omdat de extra modelleerinspanning niet in verhouding staat tot de toegevoegde waarde van het resultaat ervan). Gebruikers van het model weten dan 
dat ze informatie over die objecten/componenten niet uit het model kunnen halen, maar dat ze die op een andere manier boven tafel moeten krijgen. Een 

bekend voorbeeld is hang- en sluitwerk. In een 3D model wordt niet ieder scharnier of slot gemodelleerd. Het is sneller en handiger om de informatie over 
hang- en sluitwerk een andere manier in de projectdocumentatie op te nemen (bijvoorbeeld in de vorm van kenmerken van ramen en deuren of in aparte 

hang- en sluitwerkstaten).  

 

 

Aspectmodel fase Uitgesloten onderdeel 

Architectuur alle - Hang en sluitwerk 

SO -  

VO -  

BE -  

UIT -  

Stabiliteit alle - Verankeringen 

- Kop en voetplaten 

SO - Sparingen kleiner dan 250x250 

- Wapening 

VO - Sparingen kleiner dan 250x250 

- Wapening 

BE - Wapening 

UIT -  

HVAC alle -  

SO -  

VO -  

BE -  

UIT -  

Electra alle -  

SO -  
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VO -  

BE -  

UIT -  

Water en afvoer alle -  

SO -  

VO -  

BE -  

UIT -  
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2.4.5. Objecteigenschappen 

De informatie die objectdefinities in het model moeten bevatten (in de vorm van in te vullen ‘eigenschappen’ of ‘kenmerken’), is vooral afhankelijk van het 
beoogde gebruik van het model en de aard van de analyses die aan de hand van het model moeten worden uitgevoerd. 

Het is belangrijk dat eigenschappen of kenmerken van objecten worden ingevuld door de projectpartners die direct belang hebben bij de betreffende 
informatie en deskundig zijn in de betreffende materie. 

 

2.4.6. Referentiepunt 

Aspectmodellen kunnen worden gekoppeld of gecombineerd. Daarvoor is het noodzakelijk om voor alle aspectmodellen een gemeenschappelijk (0,0,0) 
referentiepunt vast te stellen. Noteer het (0,0,0) referentiepunt in een tabel als in figuur 16. 

Het kan handig zijn om het assenkruis ook ten opzichte van andere coördinatenstelsels te definiëren. Of ten opzichte van de aanwezige bebouwing. 

 

referentie beschrijving 

Nulpunt (0,0,0) Kruispunt van de stramienen A en 0 

Kruispunt stramienen A & 0 (xxxxxx,xxxxxx) in Lambert coördinaten 

Kruispunt stramienen A & 0 Hoek van het bestaande gebouw ter plaatse van ……… 

Bouwkundig peil 0+p xx,xx t.o.v. TAW 
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2.5. Modelontwikkeling 

Het projectteam moet voor elke fase van het project een gedetailleerde planning opzetten voor de ontwikkeling van het model, c.q. het BIM. Daarin moeten 
onder meer de doelstellingen van het BIM, de te ontwikkelen deelmodellen en de rollen en verantwoordelijkheden van de projectpartners worden vastgelegd. 

Deze paragraaf bevat voorbeeldbeschrijvingen voor de diverse fasen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat alle projectpartners, van architect t/m toeleverancier, 
werken met op elkaar gebaseerde en aan elkaar gerelateerde BIM-modellen. Deze ideaaltypische situatie is voor het grootste deel toekomstmuziek en komt in 

de huidige Belgische bouwpraktijk niet voor. Maak daarom uw eigen projectspecifieke beschrijvingen, afgestemd op de huidige mogelijkheden, kennis en 

competenties. Stem de beschrijvingen bovendien af op de voor uw project vastgestelde fasering en doelstellingen. 
[Pas de omschrijving aan uw eigen situatie aan] 

2.5.1. Schetsontwerp 

Doel: 
Ondersteunen van het maken van een functioneel ontwerp, waarin layout, ruimtelijke ontwikkeling en verschijningsvorm van het bouwwerk zodanig worden 

vastgelegd, dat deze visueel kunnen worden beoordeeld en kunnen worden getoetst aan het Programma van Eisen.  

 
Modelgebruik: 

In deze fase is de rol van het model vooral het ontwerpen en visualiseren van de functionaliteit van het bouwwerk en een eerste beeld te geven van de 
verschijningsvorm. De techniek is nog van ondergeschikt belang. Modelleer daarom zoveel mogelijk met functionele, ‘materiaalloze’ objecten, vermijd in dit 

stadium nog zoveel mogelijk het invoeren van technische oplossingen. Als voorbeeld: in de 3D modellen hebben zowel binnen- als buitenwanden een 
scheidende functie en zien er in het model hetzelfde uit, opbouw en samenstelling zijn nog niet relevant.  

Leg in relatie tot de situatie en/of bestemmingsplan het (0,0,0) referentiepunt vast ten behoeve van de coördinatie van aspectmodellen. 

 
Verantwoordelijkheden: 

Aanduiden van de meest aangewezen partij om de rol van centrale BIM Manager in de ontwerpfasen te vervullen. De architect maakt een basismodel, dat 
wordt gebruikt als basis en uitgangspunt voor de aspectmodellen van de verschillende adviseurs. In de VO-fase toetsen de BIM Managers van de individuele 

projectpartners het BIM, c.q. de aspectmodellen aan de eigen doelstellingen en afgesproken richtlijnen. 

2.5.2. Voorontwerp 

Doel: 
Ondersteuning van de uitwerking van het ruimtelijke ontwerp op basis van het goedgekeurde SO-model en ‘vertaling’ naar technische principeoplossingen. In 

het 3D model, c.q. de aspectmodellen van de verschillende adviseurs worden de functionele objecten ingewisseld voor ‘technische’ objecten. Bouwkundige, 
stabiliteit en installatietechnische objecten en systemen worden ingevoerd en uitgewerkt, waarbij eventuele input van leveranciers en fabrikanten kan worden 

meegenomen. Initiële coördinatieproblemen tussen het gebouw en de gebruikte systemen worden geïdentificeerd en in teamverband opgelost.  
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Model gebruik: 
Het bouwkundig model geeft het algemene ontwerp en de indeling van het gebouw weer en fungeert als basis voor alle andere aspectmodellen, zoals het 

stabiliteit model en het installatietechnische model. De aspectmodellen worden in deze fase gebruikt om een eerste keuze van de bouw- en 

installatiesystemen vast te leggen en in beeld te brengen. De aspectmodellen worden gecombineerd in een coördinatiemodel, dat de ruimtelijke relaties (en 
eventuele clashes) tussen het bouwkundig ontwerp, het stabiliteit model en het installatietechnische ontwerp in beeld te brengen. (NB: het coördinatiemodel 

bevat doorgaans alleen de gegevens die de aspectmodellen gemeenschappelijk hebben. Het gaat daarbij vooral om de geometrie. Vakspecifieke data uit de 
aspectmodellen die voor de andere teamleden minder relevant zijn, worden doorgaans niet meegenomen in het coördinatiemodel. Om een volledig beeld te 

krijgen van alle informatie die over het project bekend is, moet daarom altijd naar het geheel van het coördinatiemodel én de aspectmodellen worden 

gekeken. Het coördinatiemodel vervangt de aspectmodellen niet, maar zorgt voor de onderlinge afstemming van de aspectmodellen. 
 

Verantwoordelijkheden: 
Zodra het SO van de architect gestalte heeft gekregen, kan dit model worden ingezet als basis voor de aspectmodellen van de andere adviseurs.  

De centrale BIM-manager toetst de modellen om de naleving van de eisen voor deze fase te waarborgen. Hij koppelt de aspectmodellen in een 
coördinatiemodel. De BIM Manager dient – in overleg met de projectpartners – dubbele of overbodige objecten te verwijderen en de naamgeving van de 

objecten te controleren. Het coördinatiemodel wordt – evenals de onderscheiden aspectmodellen – in het centrale Project Informatie Managementsysteem 

geplaatst. 

2.5.3. Bestekfase 

Doel: 

Uitwerking van het Definitieve Ontwerp tot een BIM-model dat geschikt is als basis voor de uitvoering van het gebouw. Coördinatieproblemen tussen 
verschillende bouwelementen en – systemen kunnen worden gedetecteerd en opgelost. Aan de hand van het model kunnen analyses worden uitgevoerd van 

de maakbaarheid, de kosten en de planning. In dit stadium kunnen eventuele 3D modellen van toeleveranciers worden geïmporteerd in het coördinatiemodel, 

ter ondersteuning van de afstemming en detaillering van verschillende deelsystemen en/of componenten. Zodra alle ontwerpbeslissingen zijn genomen en 
afgestemd, stuurt de centrale BIM-manager het coördinatiemodel naar alle ontwerpteamleden, zodat dezen hun eigen aspectmodellen kunnen synchroniseren 

en afronden.  
 

Model gebruik: 
Het bouwkundige model blijft fungeren als basis voor alle andere (deel-) modellen (stabiliteit model, installatietechnisch model, enzovoort). In het 

coördinatiemodel worden alle aspectmodellen gecombineerd en ruimtelijk afgestemd. De ontwerpteamleden moeten vervolgens hun eigen aspectmodellen 

weer in overeenstemming brengen het de laatste versie van het coördinatiemodel.  
 

Verantwoordelijkheden: 
De BIM-managers van de individuele adviseurs zijn ervoor verantwoordelijk dat de aspectmodellen worden afgerond in overeenstemming met de afspraken 

die in het coördinatiemodel zijn vastgelegd. Zij dragen de aspectmodellen vervolgens over aan de centrale BIM-manager Deze ziet erop toe dat alle modellen 
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voldoen aan de eisen die er in deze fase aan worden gesteld. Wanneer alle aspectmodellen aan de eisen voldoen, kan de centrale BIM-manager ze opnieuw 
combineren in een update van het coördinatiemodel. Het coördinatiemodel en de aspectmodellen vormen aan het einde van deze fase samen de technische 

specificatie van het ontwerp. Het ontwerp wordt met andere woorden tot in detail gespecificeerd, zodat er geen misverstand kan bestaan over wat er wordt 

bedoeld. 
De BIM-manager draagt het coördinatiemodel en aspectmodellen (en/of de daaruit gegenereerde bestekdocumenten) over aan zijn collega van de aannemer, 

die nu de rol van ‘centrale BIM-manager’ overneemt.  

2.5.4. Uitvoering 

Doel: 

Het definitieve, geüpdate coördinatiemodel is de basis voor het vaststellen van meer- en minderwerk en/of voor het doorvoeren van wijzigingen op verzoek 

van de opdrachtgever. Het projectteam houdt de ontwikkeling van meer- en minderwerk bij via het Project Informatie Managementsysteem.  
Het uitvoeringsmodel dient ter voorbereiding van de bouwactiviteiten en dient naderhand te worden doorontwikkeld tot een as built model.  

 
Model gebruik: 

Het coördinatiemodel wordt tijdens de uitvoering als zich onvoorziene omstandigheden voordoen (zoals programmawijzigingen vanwege de opdrachtgever of 
knelpunten die bij de uitvoering aan het licht komen. Via het model worden in feite ook de bestekdocumenten actueel gehouden. Het as built model wordt 

gebruikt om te documenteren hoe het gebouw daadwerkelijk is uitgevoerd.  

 
Verantwoordelijkheden:  

De BIM-manager ontwerp houdt samen samen met de architect en de adviseurs het meer- en minderwerk bij, bereidt besluitvorming voor en past 
dienovereenkomstig het coördinatiemodel aan. De BIM-manager uitvoering ontwikkelt in samenwerking met aannemers en de leveranciers en 

onderaannemers het as built model.  

2.5.5. Facility Management  

Doel: 
Het as built model kan veel toegevoegde waarde bieden voor het facility management. Het model geeft immers aan hoe het gebouw daadwerkelijk in elkaar 

zit! Wanneer de facility manager of beheerder vroegtijdig bij de opbouw van het as built model wordt betrokken, kan hij erop toezien dat het model straks 
optimaal in zijn informatiebehoefte kan voorzien.  

In de gebruiksfase dient de BIM-manager van de beheerder het facilitymodel te actualiseren na bijvoorbeeld herindelingen, verbouwingen of aanpassingen 
aan de installaties.  

 

Model gebruik: 
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Het as built model geeft weer hoe het gebouw daadwerkelijk is uitgevoerd. Dit model wordt verder ‘opgewerkt’ om het geschikt te maken voor ondersteuning 
van het beheer van gebouw en installaties. Wijzigingen in gebouw en installaties die in de loop van de beheerfase worden doorgevoerd, moeten in het model 

worden verwerkt.  

 
Verantwoordelijkheden: 

De BIM-manager van de beheerder dient het model actueel te houden.  
 

2.6. Uitgifte van documenten 

Doorgaans maken projectpartners voor een project verschillende aspectmodellen, die gezamenlijk de volledig projectdocumentatie vormen. Sommige 

aspectmodellen worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van analyses en vormen geen onderdeel van het uitvoeringscontract.  Andere aspectmodellen 
maken wel deel uit van (of vormen de basis voor) de contactstukken voor de uitvoering.  

2.6.1. Contractfase  

In de onderstaande lijst kunt u aangeven welke aspectmodellen in uw project worden geacht deel uit te maken van de contractstukken. Ook wordt 
aangegeven in welke vorm de contractstukken worden verstrekt. 

 

Aspect model Contractstuk Formaat 

  rvt pdf dwg dwf xls papier 

Coördinatie model 3D model       

Architectuur 3D model       

Plattegronden       

Doorsnedes       

Gevels       

Details       

Meetstaten       

Stabiliteit 3D model       

Plattegronden       

Doorsnedes       

Details       

Meetstaten       
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HVAC 3D model       

Plattegronden       

Doorsnedes       

Details       

Meetstaten       

Electra 3D model       

Plattegronden       

Doorsnedes       

Details       

Meetstaten       

Water en afvoer 3D model       

Plattegronden       

Doorsnedes       

Details       

Meetstaten       
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2.7. Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase moet goed worden nagedacht over de rol van het bouwmodel. In de gebruikelijke gevallen is er immers een nieuwe partij aan het 
bouwteam toegevoegd: de aannemer. Niet altijd kan vooraf ingeschat of bepaald worden welke capaciteiten de aannemer op het gebied van BIM heeft of zou 

moeten hebben. 
Het zou een groot gemis zijn als alle informatie in het bouwmodel in de uitvoeringsfase overboord zou worden gegooid. Maar er zal dan een keuze gemaakt 

moeten worden wie verantwoordelijk wordt voor de verdere verdieping van het BIM model. Wordt dat het ontwerpteam die aan as-built dossier voor de 

aannemer opstelt, of zorgt de aannemer hier zelf voor? Beide stellen hun eigen voorwaarden aan de stukken die in de uitvoeringsfase uitgewisseld worden. 
Dit kan in onderstaande lijst worden bijgehouden. 

 

Aspect model Contractstuk Formaat Partij 

  rvt pdf dwg dwf xls papier ontwerper aannemer 

Coördinatie 
model 

3D model         

Architectuur Tekeningen 

leveranciers 

        

Wijzigingen 
aannemer 

        

As built gegevens         

Stabiliteit Tekeningen 

leveranciers 

        

Wijzigingen 
aannemer 

        

As built gegevens         

HVAC Tekeningen 

leveranciers 

        

Wijzigingen 

aannemer 

        

As built gegevens         

Electra Tekeningen 

leveranciers 

        

Wijzigingen         
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aannemer 

As built gegevens         

Water en afvoer Tekeningen 

leveranciers 

        

Wijzigingen 
aannemer 

        

As built gegevens         
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2.8. Samenwerkingsplan 

Het maken van een samenwerkingsplan in een zo vroeg mogelijk stadium zorgt ervoor dat projectteamleden efficiënter communiceren en beter informatie 
delen. Hierdoor haalt het projectteam meer voordeel uit het werken met het Project Informatie Managementsysteem (PIM). Dit bespaart tijd. 

2.8.1. Document management 

Het Document Managementsysteem (DMS) bestaat uit een goede mappenstructuur in het gezamenlijke PIM. Het DMS biedt projectteamleden de mogelijkheid 
om de documenten te uploaden, te downloaden, vast te zetten voor bewerking, goed versiebeheer uit te voeren, selecties te maken en documenten te 

voorzien van annotaties en documenten te laten zien zonder te openen. In het DMS kan door middel van autorisaties precies worden geregeld welke 

projectteamleden wat met welke documenten mogen doen. Het kernteam stelt de autorisaties vast. 
Hoewel de mappenstructuur en machtigingen moeten worden vastgesteld door het kernteam, is de projectsysteembeheerder verantwoordelijk voor het 

opzetten van de structuur en het onderhoud van het systeem. 

2.8.2. Mededelingen van nieuwe content 

Bepaalde groepen, individuele projectteamleden of het hele projectteam kunnen worden gewaarschuwd wanneer er nieuwe content in het PIM staat. In de 

melding moet worden aangegeven welke gegevens nieuw of bijgewerkt zijn, voor wie ze zijn bedoeld. 

2.8.3. Naamgeving van bestanden 

In hoofdstuk 4 van dit document, Modelcomponenten, Bestandsnamenstructuur, is al aangeven dat het belangrijk is om afspraken te maken over de 
naamgeving van bestanden. Alle bestanden moeten een unieke naam krijgen, waaruit af te leiden is wat de inhoud is. Vermijd het gebruik van de datum in 

de naamgeving. Een PIM onthoudt zelf de datum en maakt zelf een (nieuw) versienummer aan. Sommige bestanden moeten steeds dezelfde naam houden 
om het als ‘recept’ steeds weer opnieuw te kunnen inladen in het BIM, een aspectmodel of analyse model. 

2.8.4. Project website 

Alle elektronische communicatie tussen het kernteam en de betrokken organisaties verloopt via het PIM. Binnen dit systeem moeten alle onderlinge mail, 
discussies via het forum etc. kunnen worden bewaard. Van alle project gerelateerde e-mails aan derden moet een kopie in het PIM worden gezet. Ook 

opmerkingen op tekeningen die op de projectwebsite staan, moeten terug te vinden zijn in het PIM. 
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ORI is de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Ze vertegenwoordigt een  55-tal bureaus met globaal 7000 werknemers die jaarlijks projecten 
ondersteunen en voorbereiden ter waarde van 10 miljard euro aan investeringen zowel in de publieke als private sector en in een brede waaier van domeinen: gebouwen, 
infrastructuur & transport, milieu, water, ruimtelijke planning, energie,… 
 
ORI vertegenwoordigt haar leden in platforms en netwerken zoals: VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), Voka, BECI en UWE van de Europese organisatie EFCA 
(European Federation of Engineering Consultancy Associations) en van de wereldwijde organisatie FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 
 

http://www.bouwquest.nl/
http://www.boek.be/boek/bbsfb-plus-een-functionele-hierarchie-voor-gebouwelementen
http://www.cobosystems.be/nl/BBSfB.php
http://www.slideshare.net/berlotti/20100719-bi-mwoordenboek2edrukdefinitief

