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Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM 

Voorwoord 
 

 

  Voor u ligt mijn afstudeerrapport Het engineeringsproces met BIM. Het rapport is geschreven 

ter afsluiting van mijn studie Uitvoeringstechniek, onderdeel van de mastertrack Building Technology, 

aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 

 

  Tijdens de afgelopen periode ben ik bij het bouwbedrijf Visser & Smit Bouw in Rotterdam 

aan de slag gegaan met mijn vooronderzoek Participerend observeren. De eerste weken van dit 

onderzoek ben ik bezig geweest om het bedrijf te leren kennen. Gedurende deze periode heb ik me 

ingelezen in het onderwerp en uitgezocht met welke personen ik te maken zou krijgen. 

Via gesprekken en literatuur heb ik mijn onderwerp steeds meer richting gegeven, waarna ik 

uiteindelijk bij het gebruik van BIM in het werkvoorbereidingsproces ben uitgekomen, waarbij de 

nadruk lag op de engineering. 

 

  De personen waarmee ik te maken kreeg, stonden open voor mijn vragen en dachten met mee. 

Wanneer ze het gevoel hadden dat een ander mijn vragen beter kon beantwoorden, wisten ze me direct 

met deze persoon in contact te brengen. Wel had ik het idee dat niet iedereen evenveel open stond 

voor de “kritiek” die uit het rapport Participerend Observeren naar voren kwam. Dit bleek uit sommige 

gesprekken en het feit dat niemand echt harde cijfers kon of durfde te geven. Uiteindelijk is het toch 

gelukt een aantal schattingen boven water te krijgen, die aangaven hoe groot de knelpunten in praktijk 

zijn. 

 

  Gedurende het onderzoek heb ik een aantal cursussen en evenementen bijgewoond, waar ik 

met verschillende personen in contact ben gekomen die mij in het vervolg van het onderzoek verder 

zouden kunnen helpen. Voorbeelden van deze evenementen zijn het BIM Congres van de Cadac 

group, de OpenBIMweek 2015 en de workshop van Buildingsmart, basisafspraken BIM. 

 

  Het werd al vrij snel duidelijk dat de ontwikkelingen in het BIM proces in een razend tempo 

plaatsvonden. Het proces dat gedurende het Participerend Observeren bekeken was, werd intussen 

anders doorlopen. Om deze reden heb ik ervoor gekozen een ‘nieuw’ BIM proces te bekijken en dit 

verder te gebruiken in dit rapport. Inmiddels zal ook dit proces op sommige vlakken achterhaald zijn. 

 

  Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij bij dit rapport geholpen heeft. Ik wil een aantal 

personen in het bijzonder noemen. Allereerst wil ik Gerard Bijl bedanken voor de begeleiding. 

Misschien was dit wat minder gericht op de inhoud, maar hij heeft me zeker geholpen met het 

vormgeven van het rapport en waarschuwde me voor valkuilen die ik tegen zou komen (waar ik 

overigens in veel gevallen toch instapte). Ook wil ik BIM-coördinator Kevin van Deursen bedanken 

voor de hulp bij het zoeken naar en het vinden van informatie en het meedenken op het BIM gebied. 

Hij voorzag me van bestanden waar ik zelf niet bij kon. 

Leon van Berlo (TNO) gaf mij in een aantal ontmoetingen achtergrond informatie, nodigde me uit bij 

een aantal BIM evenementen en heeft me geholpen het hulpmiddel uit te werken. 

Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven 

Eric Vastert en Cor de Bruijn. 

 

Ten slotte wil ik José Timmer nog in het bijzonder bedanken voor de goede zorgen gedurende mijn 

verblijf bij Visser & Smit Bouw. Natuurlijk mag ik ook mijn familie, vrienden en mijn vriendin niet 

vergeten, die mij tijdens deze periode gesteund en aangemoedigd hebben en behoorlijk wat geduld 

voor me hebben opgebracht. 

 

 

Alexander Picard 

 

Rotterdam, 17 oktober 2016  



  6 

 

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM 

Samenvatting  
 

  Om het engineeringsproces met BIM in kaart te brengen, zijn een tweetal bouwprojecten 

bekeken. In beide gevallen betrof het een project waarbij de bouwcombinatie een ontwerpmodel uit 

moest werken tot een model dat gereed was voor de uitvoering. Ook de realisatie van het project was 

in handen van (een deel van) de bouwcombinatie. 

Het proces bestond uit het modelleren van de opdracht, waarbij iedere onderaannemer en leverancier 

zijn eigen uit te voeren werk in een 3D model uitwerkt. De BIM-coördinator van de bouwcombinatie 

voegt deze modellen samen, waarna hij en de werkvoorbereiders verschillende controles kunnen 

uitvoeren. Na deze controles worden de gevonden issues en clashes besproken en worden oplossingen 

gezocht voor deze problemen, waarop iedere partij verder kan met de verwerking hiervan. Dit proces 

herhaalt zich elke twee weken, totdat de modellen uiteindelijk goedgekeurd worden. Knelpunten in de 

categorieën BIM-visie, doel, communicatie en proces zorgen in deze fase voor tijdverlies, extra kosten 

en frustratie bij de verschillende partijen. 

Dit heeft geleid tot een probleemstelling waaruit de volgende doelstelling geformuleerd is: 

Het stroomlijnen van het engineeringsproces van het installatiemodel, waarbij voor alle betrokken 

partijen de informatiebehoeftes en de te volgen stappen volledig duidelijk zijn en waarbij door heldere 

communicatie van informatie en modellen een efficiënter BIM proces ontstaat. 

 

Als eerst is het engineeringsproces met BIM in kaart gebracht. Dit proces is opgedeeld in de fases 

informeren, modelleren, coördineren/controleren en communiceren. 

In de fase van informeren is het van belang dat partijen van elkaar weten wat de informatiebehoeftes 

zijn. Op deze manier weet eenieder op welk moment welke informatie van ze verwacht wordt. 

De installateur heeft zijn informatie vooral nodig in de informeer fase. Afspraken, eisen, 

ruimtereservering en inhoud en oppervlaktes waarmee ze moeten werken zijn van belang. Die worden 

verstrekt via het BIM protocol en de modelspecificatielijsten en door middel van de verschillende BIM 

modellen, plattegronden en doorsnedes.  

Gedurende de fase van modelleren heeft de installateur informatie nodig waarmee hij 

installatietechnische berekeningen kan doen om eisen en capaciteiten te bepalen. Wanneer deze 

bekend zijn moet de installateur weten waar de leidingen mogen lopen (ruimtereserveringen) en waar 

leidingen andere elementen raken of doorkruisen. Deze plekken vragen om extra aandacht: de 

installateur dient hiervoor maatregelen te nemen door de leiding of de kanalen om te leggen, of een 

sparingsverzoek in te dienen bij een andere onderaannemer.  

De BIM-coördinatoren en de werkvoorbereiding vragen de onderaannemers in de 

coördineren/controleren fase om modeltechnische- en uitvoeringstechnische informatie. De 

modeltechnische informatie wordt getoetst aan de eisen die in de modelspecificatielijst afgesproken 

zijn. Modellen worden gecontroleerd op bezit van de juiste parametrische en geometrische informatie, 

waarna in het model wordt gekeken of elementen elkaar raken of doorkruisen en of het werk maakbaar 

is. In de fase van communiceren is het van belang dat de installateur op de hoogte wordt gehouden van 

wijzigingen bij andere partijen en dat de gebreken van het eigen model door de BIM-coördinator en 

werkvoorbereiding worden aangegeven.  

 

In de fase van informeren van partijen komen knelpunten voor met betrekking tot de gemaakte 

afspraken: knelpunten die voortkomen uit het feit dat doelstellingen, eisen en werkwijzen ieder project 

kunnen wijzigen. Mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied van BIM.  

Gedurende het proces van de cyclus modelleren en coördineren en controleren zijn ook knelpunten te 

vinden: problemen die ontstaan doordat veel verschillende partijen een verschillende manier van 

werken hebben. Daarbij blijkt dat partijen in veel gevallen niet werken volgens de gemaakte 

afspraken. Deze knelpunten zorgen ervoor dat de BIM-coördinator extra tijd moet investeren in het 

afstemmen van modellen en het moeilijker wordt controles automatisch uit te voeren. Daarnaast moet 

eerst de hele controle cyclus worden doorlopen voordat de onderaannemers feedback krijgen op het 

gemodelleerde werk. 

Ten slotte worden ook knelpunten onderscheiden die te wijten zijn aan beperkingen aan de software: 

ook deze knelpunten zorgen vooral in de modelleerfase voor gemiste kansen. Doordat de software 

geen vaste standaard heeft, kunnen bepaalde taken niet uitgevoerd worden zoals gewenst. Er moet 

gecommuniceerd worden met een vaste standaard, waar alle software mee overweg kan. 
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Het rapport heeft geleid tot een tweetal hulpmiddelen, die ertoe moeten leiden dat het 

engineeringsproces gestroomlijnd wordt en efficiënter zal verlopen.  

Door gebruik te maken van de BIM protocol generator van TNO kunnen informatiebehoeftes en 

werkmethodes op elkaar worden afgestemd. De BIM protocol generator biedt een vragenlijst waarmee 

inzicht verkregen kan worden in werkwijze, voorkeuren en informatiebehoeftes van betrokken 

partijen. Door de uitkomsten van deze generator gezamenlijk te bespreken, kan een BIM protocol 

worden opgesteld dat een basis biedt voor het engineeringsproces: behoeftes kunnen op elkaar worden 

afgestemd, waarna een gegevensbehoefteplanning kan worden opgesteld waardoor wachttijden 

verdwijnen en het engineeringsproces gestroomlijnd wordt. Het BIM-protocol bevat in de nieuwe 

situatie input van alle betrokken partijen. 

Door het gebruik van een centrale modelserver (in dit geval de BIM server) waaraan vervolgens 

verschillende functies gekoppeld worden, kan het engineeringsproces efficiënter worden gemaakt en 

kan de kwaliteit van de aspectmodellen worden verbeterd. Het platform functioneert als een 

containermodel: alle modellen worden hier samengevoegd en worden automatisch gecontroleerd. Het 

neemt de controles van de BIM-coördinator over. Wijzigingen van modellen zijn terug te zien, zodat 

elke partij direct ziet wat eventuele consequenties voor zijn model zijn. 

Clashes en issues worden op een centrale plek opgeslagen en gecommuniceerd. 

Onderaannemers krijgen meer inzicht in werk van andere partijen en hebben de mogelijkheid altijd 

met de meest recente informatie te werken. Automatische controles zorgen ervoor dat ze hun eigen 

modellen kunnen controleren en aan kunnen passen waar dit nodig is, waardoor de kwaliteit van de 

individuele aspectmodellen beter is op het moment dat de modellen bij de BIM-coördinator terecht 

komen. 

Om de modelkwaliteit meetbaar te maken wordt de kwaliteit van de aspectmodel uitgangspunt 

genomen. Deze modellen mogen geen dubbele elementen en geen interne clashes bevatten en moeten 

voldoen aan de eisen uit het BIM protocol. 

 

Wanneer rulesets gedetailleerd en juist worden ingevoerd, kan het platform steeds meer controles van 

de hoofdaannemer overnemen, waarbij het wel belangrijk blijft dat de resultaten betrouwbaar blijven. 

Om deze tool effectief in te kunnen zetten, moeten alle partijen weten hoe de resultaten van de 

automatische controles moeten worden geïnterpreteerd.  

Daarnaast moet de tool over meerdere projecten ingezet kunnen worden, zodat de tool niet elk project 

opnieuw hoeft te worden ontworpen. Dit gebeur door te werken met open standaarden en bestanden en 

de mogelijkheid om zelf in te voeren op welke aspecten de tool controleert. 

 

Voorlopig blijft controle vanuit de BIM-coördinator en werkvoorbereiding noodzakelijk, maar hoe 

beter de servertool werkt, hoe minder clashes en issues ze uit het model hoeven te halen. 

Het ontwikkelen van slimme en gedetailleerde rulesets, waarbij specifieke elementen kunnen worden 

geselecteerd of juist uit de controle weggelaten kunnen worden, maakt de resultaten overzichtelijker 

en betrouwbaarder. Het toevoegen van een clashmatrix en een stroomschema waarin uitzonderingen 

worden gefilterd, zorgen ervoor dat controles gedetailleerder en specifieker worden. 

De server betekent echter wel dat er een tweede uitwisselingplatform ontstaat: in de huidige werkwijze 

zijn alle projectdocumenten centraal terug te vinden. In het huidige ontwerp worden de modellen hier 

dus weggehaald. Er kan gekeken worden naar een mogelijkheid deze server als plug-in te 

programmeren, zodat bij het uploaden van een IFC model naar het uitwisselingsplatform, automatisch 

een (kopie van het) IFC model op de server terecht komt. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de ontworpen tool de mogelijkheden heeft die geëist worden. De 

verwachting is dat de modelkwaliteit zal verbeteren wanneer alle modellerende partijen begrijpen hoe 

de controles geïnterpreteerd moeten worden. Om het werk van de controlerende BIM-coördinatoren en 

werkvoorbereiders te vervangen, moeten de controles 100% betrouwbaar zijn en moeten deze 

controleren wat er daadwerkelijk gecontroleerd moet worden. Met namen voor de controles met 

betrekking tot maakbaarheid is verder onderzoek nodig. 

 

Om conclusies te kunnen verbinden aan de daadwerkelijke werking van het hulpmiddel, zal de tool 

eerst moeten worden toegepast. 
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Summary 
 

 

To identify the engineering process with BIM, a pair of building projects have been observed. In both 

cases it concerned a project in which the consortium had to work out a design model to a model that 

was ready for construction. The realization of the project was in the hands of (a part of) the building 

consortium. 

The process consisted of modeling the assignment, each subcontractor and supplier had to elaborate 

his own work inside a 3D model. The BIM coordinator of the consortium adds these models together, 

after which he and the engineers can execute the various modelchecks. After these checks, the found 

issues and clashes are discussed and solutions for these problems will be sought, after which each 

party can continue the processing. This process is repeated every two weeks until the models are 

approved. Bottlenecks that are subdevided in the categories BIM vision, purpose, communication and 

process, are causing delays, additional costs and frustration among the various parties during this 

phase. 

This has led to the problem from which the next goal is drafted: 

Streamlining the engineering process of the installation model, in which the information needs and the 

steps to follow can be fully understood by all parties concerned and that clear communication of 

information and models will create an effective BIM process. 

 

At first the engineering process with BIM is mapped. This process is divided into the phases 

informing, modeling, coordinating/monitoring and communicating. 

In the phase of informing, it is important that the parties know each others information needs. This 

way everyone knows what information is expected of them at any time. 

The installer especially needs information regarding project and model agreements during this phase. 

Arrangements, requirements, space reservation and surfaces which they have to work with are of 

interest. These are provided by the BIM protocol, by the model specification lists and through the 

various BIM models, plans and sections. 

During the modeling phase, the installer requires information that he can be used to make calculations 

to determine requirements and capabilities. When these requirements are known, the installer has to 

know where his pipes may run (room reservations) and where his pipes are touching or crossing other 

elements. These specific places need some special attention: the installer has to take action by 

redesigning the path of the piping system or by to submitting a request the subcontractor that owns the 

element to make a hole in the element that is crossed. 

Subcontractors have to deliver model-information and information needed during the construction fase 

to the BIM coordinators and engineers during the coordinating/monitoring phase. The model technical 

information is checked against the requirements mentioned in the model specification list. Models are 

checked for correct parametric and geometric information, and the models will be checked on 

touching elements and elements crossing each other. It also will be checked whether the models are 

constructible. In the phase of communicating, it is important that the installer will be kept informed of 

changes to models from other parties and the shortcomings of its own model, indicated by the BIM 

coordinator and engineers. 

 

In the phase of informating the parties, bottlenecks occur regarding the agreements: problems arising 

from the fact that the objectives, requirements and methods may change every project. Partly because 

of the rapid developments in the field of BIM. 

During the repeating process of modeling and coordinating and monitoring there also are a few 

problems: problems caused by the many different parties with a different way of working. It turns out 

that the parties often don’t work according to the agreements made. These constraints ensure that the 

BIM coordinator has to invest extra time in correcting models and in becones more difficult to check 

the models automatically. Additionally, the whole cycle of modeling and coordinating/monitoring has 

to be completed before contractors get feedback on the modeled work. 

Finally, there also are a few bottlenecks that occur due to limitations in the software: these problems 

are mainly responsible for not being able to use all technical opportunities in the modeling phase. 

Because the software has no fixed standard, certain tasks can not be performed as desired. It is 

necessary to communicate with a fixed standard, where all software can work with. 
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The report led to two devices, which should lead to an engineering process which will be streamlined 

and more efficient. 

 

By using the BIM protocol generator of TNO, BIM information needs and working methods are 

matched to each other. The BIM protocol generator provides a questionnaire that from which insight 

in process, preferences and information needs of different parties can be obtained. By discussing the 

results of this generator together, a BIM protocol can be developed which provides a basis for the 

engineering process. When needs are aligned, one information-needs planning can be made so that 

waiting times will disappear and the engineering process is streamlined. In this new situation the BIM 

protocol contains input from all parties involved. 

By using a central modelserver (in this case, the BIMserver) to which various functions are linked, the 

engineering process can be made more effective and the quality of the aspect models can be improved. 

The platform functions as a container model: all the models are merged and are checked automatically. 

It takes over the checks of the BIM coordinator. Changes in the models will be displayed, so that each 

party will be able to see what the possible consequences for his model are immediately. 

Clashes and issues are stored in a central place and will be communicated. 

Subcontractors gain more insight into the work of other parties and have the ability to work with the 

latest information at all time. Automatic checks ensure that they can check their own models and can 

change them when necessary. This ensures a better quality of the individual aspectmodels, when they 

arrive at the BIM coordinator. 

To be able to measure the functionality of the tool, the quality of the aspectmodel will be taken as the 

starting point. The models may not contain duplicate elements and no internal clashes and have to 

comply with the requirements set in the BIM protocol. 

 

When rulesets are detailed and accurate, the platform can take over more modelcheckes from the main 

contractor. It always remains important that the results are reliable. 

In order to effectively implement this tool, all parties need to know how to interpret the results of the 

automatic controls. 

By working with open standards and files, and by the possibility to adjust the tool, the tool can be used 

for multiple projects without having to re-design it. Different aspects can be checked by simply adding 

them to the tool. 

 

For the time being, checks performed by the BIM coordinator and engineers is necessary, but as the 

server tool will improve, fewer clashes and issues will pop up during these checks. 

Developing smart and detailed rulesets, in which specific elements can be selected or may be omitted 

from the check, will cause the results to be more transparent and more reliable. The addition of a clash 

matrix and a flow chart in which exceptions will be filtered, ensure that checks become more detailed, 

specific and reliable. 

A new server, however, means that a second exchange platform arises: in the current process, all 

project documents can be found centrally. In the current design, the models won’t end up in the same 

folder, but on the new modelserver. There is a possibility to look if a plug-in can be added to this 

server, so that uploading an IFC model to the exchange platform, automatically will cause (a copy of) 

the IFC model will be uploaded to the desired folder. 

 

It can be concluded the designed tool meets the capabilities demanded. The expectation is that the 

model quality will improve when all modeling parties understand how the results of the modelchecks 

should be interpreted. To replace the work of the controlling BIM coordinators and engineers, the 

checks have to be 100% reliable and the need to check what actually needs to be checked. Especially 

for the checks regarding manufacturability, further research is needed. 

 

In order to draw conclusions on the effective functioning of the device, the tool will have to be applied 

first.  
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1. Inleiding 
 

Het werken met BIM (Building Information Model) wordt steeds meer gemeengoed bij grote 

bouwprojecten. Vanaf de ontwerpfase worden 3D modellen opgezet, waardoor voor iedereen direct te 

zien is hoe een gebouw er uit komt te zien. In latere bouwfases wordt steeds meer informatie aan de 

losse elementen van dit 3D model toegevoegd. Specifieke productinformatie als materiaal, 

elementnamen, productnummer, etc. maken het mogelijk om het model voor steeds meer onderdelen 

van het bouwproces te gebruiken. Elke betrokken partij is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van 

het model. Deze losse stukjes vormen samen een compleet gebouwmodel, waarmee het project al voor 

de daadwerkelijke uitvoering virtueel in 3D gerealiseerd wordt. 

     1.1 Aanleiding 
  

Het BIM-proces ontwikkelt zich constant. Partijen leren in dit proces en passen werkmethodes aan, om 

tot een zo efficiënt mogelijke werkwijze te komen. Het grote aantal partijen dat bij de uitwerking van 

de modellen betrokken is, maakt het belangrijk dat modellen en werkmethodes op elkaar worden 

afgestemd. 

  De onderaannemers en leveranciers die bij een project betrokken zijn, dienen al hun uit te 

voeren elementen in BIM te modelleren. Wat dit precies inhoudt, wordt door de hoofdaannemer 

omschreven in een modelspecificatielijst; hier staat precies in wat voor informatie de verschillende 

modellen in de verschillende fases moeten bevatten. 

Werkafspraken waar verschillende partijen zich gedurende het proces aan dienen te houden, zijn 

vastgelegd in het BIM-protocol. Hierin staan modelleerafspraken vermeld en wordt uiteengezet op 

welke momenten de voortgang van de modellen besproken wordt.  

Er worden sessies georganiseerd om verwachtingen en eisen naar de verschillende partijen te 

communiceren. Tijdens de BIM-startgesprekken worden de verschillende informatiebehoeftes 

uitgesproken, zodat duidelijk wordt welke partijen op welke momenten bepaalde informatie nodig 

hebben en welke informatie ze aan andere betrokken partijen kunnen leveren. 

De modellen dienen elke twee weken ingeleverd te worden, waarna een BIM-coördinator en de 

werkvoorbereiding van de hoofdaannemer controles uit kunnen voeren en verschillende deelmodellen 

op elkaar af kunnen stemmen. “Clashes”, fouten en andere problemen worden vervolgens 

gecommuniceerd, waarna actiepunten in clashsessies besproken worden. Dit zijn vergaderingen 

waarbij partijen uitgenodigd worden om problemen, die bij verschillende controles van de 

deelmodellen (issues) en tussen de modellen onderling (clashes) aan het licht zijn gekomen, te 

bespreken. 

     1.2 Achtergrond 
  

Gedurende de observatie is het BIM werkvoorbereidingsproces bekeken van één specifiek project. In 

deze paragraaf wordt kort iets verteld over het gastbedrijf en het project waarbij de analyse gedaan is 

en zal nog een definitie gegeven worden van de begrippen engineering en BIM. 

1.2.1 Gastbedrijf Visser & Smit Bouw 

  De observaties zijn uitgevoerd bij het bedrijf Visser & Smit Bouw te Papendrecht, dat eind 

mei 2015 naar Rotterdam is verhuisd. Het bedrijf is ontstaan uit het aannemersbedrijf Visser, dat in 

1867 is opgestart door Gerrit Meeszoon en zijn zoon Martinus Visser. Vanaf 1970 ging het bedrijf, 

inmiddels omgedoopt tot Visser & Smit, onderdeel uitmaken van Koninklijke Adriaan Volker dat 

tegenwoordig bekend staat als VolkerWessels. Vanaf 2010 is Visser & Smit Bouw uitgebreid met de 

overname van MedicomZes.  

De vestiging in Rotterdam is een van de drie vestigingen die het bouwbedrijf inmiddels bezit en heeft 

in zijn totaal ongeveer 400 werknemers in dienst. Visser & Smit Bouw richt zich op het realiseren van 

complexe projecten binnen de utiliteits- en industriebouw. [www.visserensmitbouw.nl /nl/over-

ons/geschiedenis] 
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1.2.2 Project 

  Na een verkennend onderzoek binnen het project Nieuwe Universiteitsgebouw Campusplein, 

is een procesanalyse gedaan. Visser & Smit Bouw werkt hier samen met Boele & van Eesteren onder 

de naam Bouwcombinatie Campusplein. Het Technisch Ontwerp van de opdracht is aangeleverd door 

de opdrachtgever (Vrije Universiteit Amsterdam). De bouwcombinatie heeft de opdracht gekregen dit 

ontwerp verder uit te werken tot een Uitvoerings Ontwerp. 

Het project bestaat uit een nieuw te realiseren universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam en is ontworpen door Team V Architectuur. In afbeelding 1.1 is een render te zien van het 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het Nieuwe Universiteitsgebouw Campusplein is sprake van een bestekwerk met een aanvullend 

engineeringsaspect, waarbij Visser & Smit Bouw gevraagd wordt de engineering en de uitvoering op 

zich te nemen. Het definitieve ontwerp van de opdracht was voor de gunning al beschikbaar gesteld 

door de opdrachtgever.
1
  

1.2.3 Engineering 

  Tijdens de engineering moet een geleverd ontwerp uitvoerbaar gemaakt worden. De 

werkvoorbereiders maken deel uit van het uitvoeringsteam en projectteam en verzorgen verschillende  

werkvoorbereiding gerelateerde taken.  

Zo stellen ze de planningen op, maken de werkbegroting en werken aan de inkooplijsten en 

bestelformulieren. Verder vullen ze het projectdossier aan en bewaken de voortgang van het project. 

Het managen en coördineren van de onderaannemers en leveranciers behoort ook tot het  

takenpakket van de werkvoorbereiding. [Taakomschrijving WVB VSB] De BIM-coördinator 

ondersteunt de werkvoorbereider daarin, door te zorgen dat betrokken partijen de informatie leveren 

op de manier die gevraagd is. 

Onderaannemers en leveranciers zullen berekenen en bepalen welke materialen ze nodig hebben en 

deze modelleren. Ze werken de ontwerpmodellen in deze fase uit tot uitvoeringsmodellen. Elke 

onderaannemer op zijn eigen gebied. Het individuele model van de onderaannemer wordt een 

aspectmodel genoemd. Zij vullen deze modellen met steeds meer element- en product specifieke 

informatie. De modellen worden steeds gedetailleerder. 

                                                             
1
 Artikel Nieuw Universiteitsgebouw op intranet Visser & Smit Bouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.1: Een render van het Nieuwe Universiteitsgebouw Campusplein 
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In dit onderzoek wordt de engineeringsfase gedefinieerd als het moment van de overdracht van 

ontwerp naar engineering tot het moment van de overdracht van engineering naar uitvoering. 

     1.3 BIM 
 

In de engineeringsfase wordt het ontwerp gedetailleerder uitgewerkt en wordt het werk van de 

verschillende betrokken onderaannemers op elkaar afgestemd. Steeds vaker gebeurt dit met behulp 

van BIM. Ook bij het project waarbij het vooronderzoek gedaan is: de engineeringsfase met BIM. In 

deze paragraaf wordt uitgelegd wat BIM precies is en hoe het BIM proces er in de engineeringsfase uit 

ziet. 

1.3.1 Wat is BIM? 

  Volgens Léon van Berlo2 (BIM research & Development bij TNO),  worden met de term BIM 

verschillende begrippen aangeduid. De term BIM wordt gebruikt voor een model (Building 

Information Model), waarbij een 3D model van een specifiek bouwwerk met al zijn informatie 

bedoeld wordt. De nadruk ligt bij deze definitie op de modellen. 

De term BIM wordt ook gebruikt als vorm van communicatie, waarbij de I van information centraal 

staat. Het gaat hier om het uitwisselen van data binnen open ICT-standaarden en afspraken, zodat 

iedereen dezelfde ‘taal’ kan spreken. 

Ten slotte wordt de afkorting BIM gebruikt om het proces te beschrijven. BIM betekent in dat geval 

Building Information Modeling, waarbij het hele werkproces om tot een model te komen wordt 

bedoeld. BIM wordt hier een werkwoord (BIMmen). 

“Voorheen werden er 2D tekeningen gemaakt om een gebouw te representeren. Tegenwoordig wordt 

er gewerkt met 3D objecten die bepaalde eigenschappen en relaties met elkaar hebben. De 3D 

geometrie is vaak ‘slechts een’ eigenschap van zo’n object. Zo kan bijv. de naam van een leverancier 

worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort kunnen in het model worden 

verwerkt of aan het model worden gelinkt. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden 

beschreven. Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model wat 

voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt kan 

worden. Dit noemen we een BIM. De 2D tekeningen kunnen uit een BIM worden gegenereerd. 

Het werken met een BIM geeft nogal een omslag. Daarom moet goed nagedacht worden over 

werkprocessen, opleiding, informatie delen, gebruik van software, enz. Om die reden is de uitspraak 

“BIM is een manier van werken” ontstaan.” [Leon van Berlo, nationaal BIM-handboek (2012)] 

 

Volgens Bruno Bartelds (Oprichter en directeur van Het BIM Instituut, een adviesbureau met ruim 40 

jaar ervaring op het gebied van ontwerp- en bouwprocessen en 3D-engineering) is het bij het 

samenwerken volgens het BIM principe van belang dat de geleverde informatie juist is. Op deze 

manier kan de kapitein (de modelbeheerder) zich richten op het samenvoegen van deze informatie. Dit 

maakt het ook belangrijk dat de informatie geleverd wordt in een vorm waar de modelbeheerder mee 

kan werken.
3
  

1.3.2 Het BIM proces 

  In het vooronderzoek is het BIM proces bekeken zoals weergegeven in afbeelding 1.2. In deze 

afbeelding zijn de modellen weergegeven die gedurende de verschillende fases van het project 

gebruikt worden. De B staat voor het bouwkundige model, de C staat voor het constructieve model en 

de I staat voor het installatiemodel. Gedurende de engineeringsfase wordt een x-aantal modellen 

gebruikt die allemaal geleverd worden door onderaannemers en leveranciers. Uit deze modellen halen 

deze partijen uiteindelijk hun werk- en productietekeningen. 

 

1) Ontwerp: In de ontwerpfase zijn er door de ontwerpende partijen modellen gemaakt die zich 

onderscheiden in bouwkundige, constructieve en installatiemodellen. Deze drie disciplines 

samen zijn afgestemd op elkaar en vormen het opdrachtgeversmodel waar het bestek op is 

gebaseerd.  

                                                             
2
 Nationaal BIM-handboek, 2012 

3
 Het toetsenbord, de container en BIM, www.hetnationaalbimplatform.nl, 2015 
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2) Inkooptraject: Na de gunning heeft de aannemer de modellen ontvangen, beoordeeld en 

gecontroleerd. Vervolgens worden alle disciplines verder opgesplitst en worden er specifieke 

demarcaties (afbakeningen) gemaakt voor de nog in te kopen partijen. In combinatie met een 

uitgangspuntendocument, weet elke partij exact wat gemaakt moet worden en worden de 

onderaannemers ingekocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Engineering: Er zal worden gestart met het voor uitvoering gereed maken van het ontwerp. 

Elke onderaannemer ontwikkelt per onderdeel zijn deelmodel tot productie- en 

werktekeningen. Van alle onderaannemers komen 3D modellen retour (aspectmodellen) die 

worden opgenomen in het coördinatie- of containermodel. In dit model worden de 

aspectmodellen met een modelchecker (Solibri Model Checker) getoetst aan het ontwerp en 

wordt de samenhang met overige modellen gecontroleerd. Door middel van controlerondes, 

opmerkingen en afstemmingsessies zal elk model gecontroleerd worden totdat de modellen 

geen clashes bevatten die een belemmering vormen voor de uitvoering.  

Wanneer er vanwege de uitwerking door onderaannemers wijzigingen ontstaan die een gevolg 

hebben voor de gecoördineerde werktekeningen, zullen deze verwerkt worden. Vervolgens 

worden de aangepaste werktekeningen geproduceerd en ter controle ingediend worden bij de 

directie.  

 

4) Uitvoering / As-built fase: Na goedkeuring van de werktekeningen krijgen de 

onderaannemers groen licht voor de start van de productie van de onderdelen en/of elementen 

die benodigd zijn voor de uitvoering. Eventuele afwijkingen die in de as-built set dienen te 

worden opgenomen worden bijgehouden en op tekening verwerkt. Naast de as-built Revit-

modellen ontvangt de opdrachtgever alle IFC-bestanden en het Solibri container-bestand ter 

informatie waarin alle IFC-bestanden zijn samengevoegd ten behoeve van de coördinatie en 

afstemming. 

     1.4 Probleemanalyse 
 

Gedurende het geobserveerde engineeringsproces met BIM zijn verschillende knelpunten gevonden. 

De knelpunten zijn geanalyseerd, waarna de onderlinge samenhang tussen de knelpunten en de 

gevolgen van deze knelpunten zichtbaar zijn geworden. De conclusie hiervan wordt in de volgende 

sub-paragraaf gegeven. 

Vervolgens zijn de problemen afgebakend, waarna de overgebleven knelpunten worden toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb1.2: Verloop BIM-proces van de verschillende modellen [Bron: BIM-protocol Campusplein] 
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1.4.1 Conclusie analyse  

  Door de relaties uit de knelpuntenanalyse visueel weer te geven, wordt in één oogopslag 

duidelijk hoe de gevonden knelpunten tot elkaar in relatie staan. Dit is gedaan met behulp van een 

Porras stream analyse (Bijlage I). Bij deze vorm van analyseren worden verschillende oorzaken en 

gevolgen aan elkaar gekoppeld door middel van een uitgebreid stroomdiagram.  

Op deze manier is gemakkelijk te achterhalen welk probleem moet worden aangepakt, om andere 

ongemakken te voorkomen. Het is een visualisatie van de in de knelpuntanalyse gevonden relaties. 

 

De primaire oorzaken leiden ieder tot verschillende knelpunten. Al deze knelpunten leiden uiteindelijk 

tot de belangrijkste kernproblemen. 

De knelpunten zijn onderverdeeld in vier categorieën: BIM-niveau, doel, communicatie en proces.  

Doel 
Alle partijen hebben hun eigen continuïteit als hoofddoel en ze zullen hun eigen belang daardoor 

boven het belang van het project en dat van andere partijen stellen. Ze zullen gedurende het project 

liever geen keuzes zien die in hun nadeel werken. Dit leidt ertoe dat de samenwerking niet optimaal 

verloopt. Partijen laten niet altijd het achterste van hun tong zien, wat voor wantrouwen kan zorgen. 

Ook dit kan een bron van frustratie zijn binnen de samenwerking. Een dubbele agenda en het niet 

bijwonen van bepaalde sessies zijn keuzes die een partij maakt die niet in het voordeel werken van het 

gezamenlijke project. 

BIM-niveau  
De visie die de verschillende partijen met betrekking tot BIM hebben, bepaalt hoe zij BIM binnen de 

organisatie plaatsen. Wanneer BIM een hoge plaats en prioriteit krijgt, zal de partij vaker werken met 

een BIM model en als gevolg hiervan meer ervaring krijgen met BIM, waardoor ze tegelijkertijd een 

hoger BIM niveau zullen krijgen. Dit heeft invloed op de manier van denken binnen het proces; BIM 

betekent een omslag van 2D naar 3D denken en werken. Het gebrek aan kennis en ervaring zorgt 

ervoor dat partijen informatie nog veel 2D controleren en uitwerken in plaats van gebruik te maken 

van de gemodelleerde kennis. Hoe meer kennis van BIM software, BIM modellen en het BIM proces, 

hoe meer functies van BIM benut kunnen worden. Er kan meer uit het model gehaald worden. 

Verschillen in deze visies en niveaus kunnen leiden tot frustraties binnen het project.  

Communicatie 
Doordat niet alle betrokken partijen even ver zijn in hun BIM-implementatie in het bedrijf en BIM nog 

relatief nieuw is voor hen, is er bewust voor gekozen niet alle mogelijkheden van BIM te benutten.  

Wat verder opgemerkt kan worden, is dat de communicatie volledig langs het model verloopt. Zo is 

bijvoorbeeld niet te zien wat andere partijen aan hun model hebben veranderd/toegevoegd ten opzichte 

van de voorgaande versie. 

Omdat partijen de doelstelling van het project niet bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan, komt 

het voor dat een partij besluit een bepaalde vergadering over te slaan. Dit betekent dat uitkomsten van 

deze vergadering weer apart moeten worden gecommuniceerd en dat de input van deze partij in deze 

bijeenkomst gemist wordt. 

Proces 

Gedurende de ontwerpfase van de opdrachtgever is een 3D model geproduceerd dat niet voldeed aan 

het gestelde Definitief Ontwerp niveau: de informatie in het model kwam niet overeen met dat van de 

2D tekeningen en het bestek. Bij het ontwerp heeft de architect samengewerkt met een aantal grote 

onderaannemers en leveranciers, maar gedetailleerde kennis van andere onderaannemers en 

leveranciers zijn in deze fase niet gebruikt. Dit houdt in dat deze kennis pas in de engineeringsfase 

benut kan worden. 
 

Bij de realisatie van het bouwwerk zijn een groot aantal partijen betrokken. Dit maakt de (juiste) 

informatie overdracht erg belangrijk, maar maakt communicatiestromen tegelijkertijd 

gecompliceerder. Het is ingewikkeld om alle samenwerkende partijen regelmatig bij en met elkaar te 

laten werken, waardoor een grotere afstand ontstaat tussen deze partijen. Een deel van de 

informatieoverdracht wordt bemoeilijkt. Samenkomst geschiedt elke twee weken, wanneer problemen 

zijn gevonden tijdens de controles. Tussen deze bijeenkomsten zien de partijen elkaar in principe niet. 
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Tijdens de uitvoering kunnen afwijkingen en wijzigingen ontstaan die gevolgen hebben voor het BIM 

model en de werk- en productietekeningen die hieruit gegenereerd moeten worden. Dit zorgt ervoor 

dat deze in het model moeten worden aangepast. 

 

De opdrachtgever heeft ervoor gezorgd dat de ontwerpende partij de opdracht uitgewerkt heeft. Dit is 

gebeurd met een aantal grote onderaannemers en leveranciers, die hun kennis en expertise al in deze 

fase in konden brengen. 

 

Voor de andere partijen was dit echter niet het geval: hun kennis kon pas worden toegevoegd na het 

moment van inkoop gedurende de engineeringsfase. Dit betekent dat zij tijdens hun uitwerking in 

zekere mate beperkt worden in hun keuzes. Dit hoeft natuurlijk niet voor problemen te zorgen, maar in 

bepaalde gevallen dienen producten van de onderaannemers en leveranciers op maat gemodelleerd en 

gemaakt te worden, waarbij ze af moeten wijken van hun standaard oplossingen. 

 

Binnen het proces wordt het BIM model door onderaannemers vooral gebruikt om informatie op te 

slaan. Partijen modelleren wat ze nodig hebben en slaan hun informatie op in het model. Controles 

verlopen nog veel 2D en los van het model. Het model staat niet centraal in het proces, waardoor het 

model nog veel als extra werk aan de engineering wordt toegevoegd in plaats van dat het de ‘oude’ 

werkmethodes vervangt. 

De clashes en issues die door de bouwcombinatie worden gecommuniceerd, komen terug op het bord 

te liggen bij de onderaannemers en leveranciers. Zij krijgen de opdracht de issues te verwerken en hun 

problemen op te lossen. Daarbij is het de bedoeling dat deze issues verdwenen zijn bij het volgende 

inlevermoment. Dit is echter niet altijd het geval: soms blijven issues enkele weken liggen, waardoor 

het proces van modelleren, controleren, verbeteren en opnieuw controleren vertraging op loopt. De 

verbeterde situatie kan niet direct gecontroleerd worden. 

 

Ten gevolgen van een zwangerschapsverlof is de teamsamenstelling van één van de betrokken partijen 

tijdens het project veranderd. Haar vervanger moest worden ingewerkt en moest alle info die 

belangrijk was voor het verloop van het project tot zich nemen. Er gaat tijd zitten in het opnieuw 

instrueren van deze persoon. Ook de opgedane kennis van de voorganger is voor een deel uit het 

project verdwenen. 

Daarbij moet het overige personeel van deze partij en van de andere partijen samenwerken met een 

nieuw persoon. Dit kan betekenen dat er iemand met een andere kijk op dezelfde plek zit, waardoor de 

benadering, de manier van communiceren en de samenwerking wellicht veranderd dient te worden. 

Gevolgen 

Veel van deze punten leiden ertoe dat er dubbel werk geleverd moet worden. Dit kan betekenen dat er 

werk aangepast dient te worden, maar ook dat er werk voor niks is gedaan en helemaal opnieuw dient 

te gebeuren. Deze punten zorgen uiteindelijk allemaal voor extra uitgaven en uitloop van de planning. 

Het kan tevens leiden tot frustraties bij de partijen die de aanpassingen moeten doorvoeren. 

 

Vanwege de diversiteit van de onderaannemers en leveranciers, de verschillende omvangen van het te 

leveren werk, het verschil in complexiteit van dit te leveren werk en de projectafhankelijke kenmerken 

binnen deze knelpunten, is het zeer moeilijk een uitspraak te doen over de grootte van de problemen. 

Deze hangen af van verschillende aspecten, zoals de grootte van de scope, het moment in het proces 

en het detailniveau waarop gewerkt wordt. 

Wat wel duidelijk is, is dat de problemen een verstoring betekenen van het te volgen traject en dat het 

er in veel gevallen toe leidt dat men een stap terug moet zetten in het proces en modelleerwerk 

opnieuw dient te worden bekeken. 

1.4.2 Conclusie procesanalyse 

De knelpunten die in het engineeringsproces naar voor komen, worden zoveel mogelijk tegen 

gegaan door een plan van aanpak BIM-engineering (intern) en een uitgebreid BIM protocol (intern en 

extern). Deze documenten zijn een opsomming van werkwijzen, verwachtingen, taken en regels voor 

onderaannemers en leveranciers. Na elk project wordt dit proces geëvalueerd en, zo nodig, aangepast, 

waardoor de documenten per project, en zelfs tijdens het project, worden gewijzigd. 
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Toch kan dit protocol niet voorkomen dat het engineeringsproces in de huidige vorm steeds weer 

verbeterpunten met zich meebrengt. 

Het probleem bij het engineeringsproces in de huidige situatie is dat gedurende het BIM proces in de 

engineeringsfase vertraging, extra kosten en frustraties ontstaan door knelpunten op het gebied van 

BIM-niveau, doelen, communicatie en het proces. 

Samenhang categorieën 
De knelpunten zijn in de Porras stream analyse onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit zijn  

het doel dat de verschillende partijen gedurende het project nastreven, het BIM niveau van de 

verschillende partijen, knelpunten die te maken hebben met de communicatie gedurende het project en 

problemen die ontstaan door het te volgen proces. 

Omdat de aard van de problemen in deze categorieën van elkaar verschilt, wordt gekeken naar de 

samenhang die tussen de onderdelen bestaat. In afbeelding 1.3 zijn de relaties (pijlen) tussen de 

categorieën uit de Porras stream analyse weergegeven. Op deze manier is te zien welke categorieën 

invloed hebben op elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoals te zien is, heeft elke categorie een relatie met de communicatie; elk onderwerp dat behandeld is, 

heeft invloed op het communicatieproces dat in het vervolgtraject van de werkvoorbereiding gevolgd 

zal worden. Communicatie staat het gehele proces centraal in de vorm van het delen van 

(model)informatie. Wanneer er iets fout (b)lijkt te gaan, moet dit gecommuniceerd worden, zodat het 

proces kan worden aangepast. Deze onderlinge relatie is de enige relatie die het gehele 

(engineerings)proces aanwezig en beïnvloedbaar is. 

 

Om deze reden zal het afstudeerrapport zich beperken tot de fundamentele problemen die invloed 

hebben op de communicatie. Deze fundamentele problemen zijn in de Porras Stream analyse (Bijlage 

I) te herkennen aan de blauwe uitgaande pijl. Het knelpunt ‘eigen doel ≠ gemeenschappelijk doel’ 

vormt hierop een uitzondering: omdat dit kernprobleem voortkomt uit de grondhouding en de 

overlevingsdrift van het bouwbedrijf, zal hiervoor geen oplossing ontworpen worden. 

De overige knelpunten die meegenomen worden, zijn de knelpunten die worden veroorzaakt door 

(tussenliggende problemen die voortkomen uit) de fundamentele problemen of uit knelpunten die 

onder de categorie ‘communicatie’ vallen. 

Analyse afgebakende diagram 
In Afbeelding 1.4 op de volgende pagina is te zien welke knelpunten uit Porras Stream analyse 

overblijven na de afbakening. Deze knelpunten zijn onderverdeeld in fundamentele problemen, 

onderliggende problemen, symptomen en gevolgen. De onderdelen die direct met communicatie te 

maken hebben, zijn hierin blauw omkaderd. In de oranje kaders zijn de onderdelen die gerelateerd zijn 

aan de mogelijkheden van de software te vinden. Het gele vakje heeft betrekking op het BIM niveau 

van partijen. Hier zal geen directe oplossing voor worden gegeven, omdat het BIM niveau moet 

groeien door meer vertrouwen te krijgen in en ervaring op te doen met het BIM proces. Er zal wel 

rekening worden gehouden met dit niveau verschil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1.3: Links is de samenhang tussen de categorieën te zien, waarbij de  

            categorieën proces en communicatie een relatie hebben die twee kanten op werkt.  

            Rechts is de daaruit volgende afbakening weergegeven. 
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1.4.3 Beschrijving stroomdiagram 

  De analyse van het stroomdiagram dat overbleef na de afbakening van de Porras Stream 

analyse, heeft een nieuw knelpunten stroomdiagram opgeleverd. De knelpunten zijn hierin 

onderverdeeld in fundamentele problemen, onderliggende problemen, symptomen en gevolgen en 

zullen in deze paragraaf toegelicht worden. 

Fundamentele problemen en tussenliggende problemen 
Gedurende de nieuwe analyse zijn een viertal fundamentele problemen te onderscheiden. Deze zijn 

onderverdeeld in de categorieën communicatie (blauw), software (oranje) en BIM niveau (geel) en 

hebben allen invloed op het proces. Het probleem in de categorie BIM niveau is hierbij een probleem 

dat invloed heeft op de (wijze van) communiceren. 

 

De fundamentele problemen leiden tot onderliggende problemen die van aard bijna allemaal onder de 

categorie communicatie onder te brengen zijn. Het gaat hierbij om problemen die betrekking hebben 

op de werkelijke communicatie (donkerblauw) en de communicatie in de vorm van ‘het delen van 

informatie’ (lichtblauw). 

Deze problemen zorgen voor symptomen die invloed hebben op de manier van werken. Toelichting 

van de problemen vindt plaats aan de hand van bij het project geconstateerde voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.4: Stroomdiagram afbakening knelpunten 
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Communicatie 
 - Informatiebehoefte niet voor elke partij duidelijk 

  - Ingewikkelde communicatiestromen door vele verschillende partijen 

Doordat de vloerleverancier werkt met een voor hen nieuw vloersysteem, heeft deze nog geen 

duidelijk beeld van welke informatie ze nodig hooft om de vloeren te kunnen engineeren. Het 

engineeringsproces van de vloerleverancier loopt hierdoor nog niet zo efficiënt als gewenst.  

De installateur loopt in dit project achter op de planning, waardoor de informatie niet op tijd is voor 

andere partijen. Sparingen worden nog niet doorgegeven of later plotseling gewijzigd.  

 

De communicatie met onderaannemers en leveranciers verloopt over meerdere schijven. De 

projectleider, de projectcoördinator, de ontwerpafdeling, de BIM-coördinator en de werkvoorbereiding 

zijn allen betrokken bij eventuele wijzigingen. Zo is het bij een wijziging van de demarcaties 

voorgekomen dat er tijdens de communicatie van deze wijziging een stukje informatie verloren is 

gegaan. Een wand die in eerste instantie voor een deel in het werk gestort zou worden, moet na 

wijziging volledig prefab uitgewerkt worden. Het gevolg van het grote aantal partijen dat bij de 

communicatie betrokken was en dat partijen meer geneigd zijn een mailtje te sturen dan overleg te 

organiseren, was dat de wijziging in het ontwerpmodel (nog) niet was uitgewerkt en in het 

aspectmodel van de leverancier een verkeerde wijziging was doorgevoerd. De wens voor wijziging is 

via de mail gecommuniceerd, waarna verschillende personen gezocht hebben naar een oplossing. 

Vervolgens zijn via de mail afspraken gemaakt over de oplossing en zijn de wijzigingen door de 

leverancier doorgevoerd. Later bleek dat de wijziging niet is doorgevoerd zoals de bedoeling was; de 

opdracht is verkeerd geïnterpreteerd. 

Doordat de wijziging niet was doorgevoerd in het ontwerpmodel, kwam deze fout pas 4 maanden later 

aan het licht: een deel van het model was niet uitgewerkt door de verantwoordelijke partij. 

 

Door het grote aantal partijen is het niet mogelijk altijd gezamenlijk op dezelfde plek aanwezig te zijn 

en is er weinig direct live contact. Ook binnen de bouwcombinatie is dit al het geval. De projectleider 

heeft meerdere verantwoordelijkheden en is dus niet altijd in de bouwkeet aanwezig. Hetzelfde geldt 

voor projectcoördinator, de BIM-coördinator en verschillende werkvoorbereiders. Het is dus niet 

mogelijk om op ieder gewenst moment bij elkaar binnen te lopen voor eventuele vragen en problemen, 

wat de mogelijkheid tot overleg verkleind en communicatie via de mail in de hand werkt. 

 

Simpel gezegd is elke partij een eigen eilandje met een eigen cultuur (eigen software en eigen manier 

van werken) dat iedere twee weken een bootje met modellen naar de bouwcombinatie stuurt, die deze 

informatie vervolgens met de andere partijen deelt.  

Het duidelijkste voorbeeld van die principe zijn de verschillende BIM-niveaus van partijen. Sommige 

partijen zijn al erg ver in de implementatie van BIM, anderen werken nog liever in 2D. Door het 

verschil in software is het ook nodig dat de communicatie van modellen via IFC bestanden gaat. 

 

Deze problemen zijn relatief groot. De gevolgen van de knelpunten zijn het gehele proces te merken 

en leiden elke controleronde weer tot clashes en issues. 

 

Software 
  - BIM software heeft tekortkomingen 

Doordat de BIM software bij partijen verschilt, aanpassingen en definitieve informatie niet 

aangegeven worden en de bouwcombinatie de juistheid van de informatie niet kan controleren, treden 

problemen op in de communicatie van gemodelleerde informatie.  

De werkvoorbereiding en de BIM-coördinator moeten verschillende controles daardoor nog handmatig 

uitvoeren en afspraken maken over hoe deze afspraken in het model worden weergegeven. Een 

voorbeeld hiervan is het “bevriezen” van modellen: wanneer het model van een bouwdeel definitief is, 

wordt deze bevroren en niet meer aangepast. In praktijk blijkt dat ‘definitief’ toch niet altijd zo 

definitief is als men zou denken. 

Voor andere partijen zijn veranderingen in modellen niet direct te zien. Zij kunnen alleen uit gaan van 

het ontwerpmodel dat als uitgangspunt geldt. Wanneer dit niet op tijd aangepast wordt, werken de 

leveranciers met verkeerde informatie. Wijzigingen in dit model moeten extra gecommuniceerd 

worden, omdat ze anders niet direct te herkennen zijn. 
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 Afbeelding 1.5: Issues (links) in de deelmodellen worden via een BCF bestand gecommuniceerd via een   

     beschrijving (rechtsboven) en een 2D afbeelding (rechts).  

 

Alle partijen dienen zelf de juistheid van hun modellen te controleren. De werkvoorbereiding heeft 

hier geen tool voor, waardoor controle handmatig dient te gebeuren en uitgebreide productkennis een 

must is. De werkvoorbereiding heeft deze kennis slechts in beperkte mate. 

Door tekortkomingen van de software moet veel controlewerk handmatig gedaan worden en zijn 

veranderingen niet zomaar te zien. Dit probleem is relatief groot. Er moet meer tijd in controles 

gestoken worden dan nodig, waarbij ook eerder fouten worden gemaakt. 

 

BIM niveau 
  - Niet alle partijen delen de 3D BIM visie (werken/controleren in 2D) 

 

De leverancier van de stalen trappen heeft nog geen ervaring en affiniteit met het 3D modelleren van 

hun scope. Ze hebben een bureau ingehuurd om toch aan de modelleereis te kunnen voldoen. Gevolg 

hiervan is dat de door hun verstrekte informatie regelmatig te laat is en dat zij de voordelen van het 

werken in 3D niet benutten. 

 

Het verschil in BIM niveau zorgt ervoor dat het voor de bouwcombinatie niet wenselijk is om het 

gehele (communicatie)proces in te richten op het 3D model. Door het te volgen proces en de 

communicatie die hierbij nodig is helder en duidelijk weer te geven, moet het mogelijk zijn om ook de 

partijen die nog niet zo ver zijn in het werken met BIM mee te krijgen in het gewenste proces. 

Op dit moment is het communicatieproces nog zo ingericht dat de 3D communicatie eenzijdig 

verloopt. Vanuit de bouwcombinatie bestaat de mogelijkheid om issues (problemen in het model) via 

een BCF format (voorbeeld BCF bestand in afbeelding 1.5) te communiceren, waar de communicatie 
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vanuit leveranciers via 2D screenshots verloopt in plaats van via issues. Ook dit speelt in het 

genoemde voorbeeld van de gewijzigde wandopbouw. De wijziging was in dit geval als screenshot 

aangegeven, waar een algehele issue het probleem en de oplossing duidelijker weergegeven zou 

hebben. 

Doordat de communicatie niet via het model loopt, komt het voor dat wijzigingen verkeerd worden 

begrepen/doorgevoerd. Wijzigingen die in het aspectmodel wél zijn doorgevoerd, maar in het 

ontwerpmodel niet zijn aangepast, zorgen ervoor dat partijen met verouderde (onjuiste) informatie uit 

het ontwerpmodel te werk gaan. Een aantekening in het model kan aangeven dat gegevens in het 

model veranderd dienen te worden (zie voorbeeld wand). 

 

Doordat het te volgen proces wordt afgestemd op de mogelijkheden die bij de partijen voor handen 

zijn, is de omvang van de knelpunten met betrekking tot het BIM niveau relatief klein. Afspraken en 

een duidelijke taakomschrijving met verwachtingen maakt duidelijk hoe er gewerkt en 

gecommuniceerd moet worden.  

Het probleem is klein, maar het BIM proces verloopt hierdoor minder efficiënt.  

Symptomen 
In het huidige proces wordt, als gevolg van de knelpunten: 

   

  - Eigen werk afgeleverd zonder informeren;  

   informatie wordt bewerkt, aangepast, verwerkt en gedeeld, zonder dat deze   

   veranderingen ook echt gecommuniceerd worden. Partijen worden elke twee weken  

   geconfronteerd met nieuwe informatie. 

 

Elke partij doet zijn eigen werk en deelt deze informatie elke twee weken. Veranderingen en 

aanpassingen worden niet gecommuniceerd en dienen handmatig opgezocht te worden. Door een 

gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot de informatiebehoeftes van andere partijen, worden 

werkvolgordes nauwelijks op elkaar afgestemd: ieder werkt voor zich. Hierdoor worden fouten in de 

engineering vaak laat ontdekt. 

     

  - Gewerkt met onjuiste informatie;  

   doordat informatie niet op tijd is, de juistheid van de informatie niet gecontroleerd   

   kan worden en niet te zien is welke informatie nieuw of definitief is, waarbij deze  

   informatie na twee weken ‘ineens’ weer anders kan zijn, wordt er in sommige  

   gevallen met verouderde, tijdelijke en onjuiste informatie gewerkt. 

 

Doordat wijzigingen in de staalconstructie in het ontwerpmodel niet waren doorgevoerd, zijn partijen 

met raakvlakken uitgegaan van verkeerde informatie. Bij het engineeringswerk wordt het 

ontwerpmodel als onderlegger gebruikt; wanneer dit niet bijgewerkt is, is de informatie waar mee 

gewerkt wordt niet (meer) de juiste. 

 

  - Mogelijkheden en voordelen van BIM slechts deels benut; 

   niet elke partij heeft de stap gezet naar de 3D BIM visie, waardoor het proces niet  

   kan ‘evolueren’ naar een echt BIM proces waarbij alles in het teken gezet kan  

   worden van het model. Hierbij kunnen de modellen gebruikt worden als een virtueel  

   gebouw, als een data container (opslag) en als een manier van werken en een middel  

   om in/mee te communiceren. 

 

Op dit moment worden controles met het model uitgevoerd en worden issues door de 

werkvoorbereiding via een BCF gecommuniceerd. Bij dit project is er bewust voor gekozen om op 

deze manier te werken. Andere initiatieven bieden op dit moment nog te veel onzekerheden, waardoor 

de voordelen nog niet opwegen tegen de (mogelijke) nadelen. 

Gevolgen 
Het niet op de juiste manier communiceren van nieuwe informatie, het werken met onjuiste informatie 

en het niet benutten van mogelijkheden en voordelen van het werken met BIM modellen, zorgt ervoor 

dat het modelleren niet juist gebeurt, waardoor het werk opnieuw moet worden gedaan. Dit alles leidt 
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tot extra tijdsinvestering en brengt kosten met zich mee. Fouten van partijen zorgen voor frustraties bij 

anderen, wat niet gunstig is voor de communicatie naar elkaar toe en de samenwerking met elkaar. 

Door het blijven wijzigen van berekeningen en het aanpassen van modellen door onduidelijkheid, 

treed vertraging op. Zo liep de gevelleverancier van het bekeken project op dat moment al acht á 

negen weken achter op de oorspronkelijke planning, waardoor extra tijd en kosten geïnvesteerd 

moesten worden in de vorm van meer personeel en het doorwerken gedurende de kerst. 

Het werken in BIM levert de bouw al een faalkostenreductie op. Echter is de manier van samenwerken 

nog niet optimaal. Volgens het hoofd van de ontwerpafdeling, tevens voorzitter van de BIM 

werkgroep bij Visser & Smit Bouw, zou een optimalisatie van dit proces een tijdsbesparing kunnen 

opleveren van 30%. Elke partij hanteert momenteel nog vaak een eigen planning, waarbij de 

werkvoorbereiding het aanspreekpunt vormt. Dit kan bereikt worden door een betere samenwerking, 

door gebruik van BIM in combinatie met een ketensamenwerking en een lean-engineeringsplanning. 

 

Door de ketensamenwerking zal de communicatie direct tussen de onderaannemers en leveranciers 

verlopen en kan de informatiebehoefte veel directer worden uitgesproken. Met behulp van een lean-

planning worden de verschillende engineeringsprocessen op elkaar afgestemd, waardoor de modellen 

beter op elkaar aansluiten. Volgens het hoofd van de BIM werkgroep bij Visser & Smit Bouw zou dit 

tevens een verlaging van de faalkosten kunnen opleveren van 5%. 

De frustraties die gedurende het proces oplopen door gebrek aan communicatie, het opnieuw moeten 

doen van werk en foutieve informatie-uitwisseling, zijn niet meetbaar. Toch is deze emotie  volgens de 

bouwproces- en techniekdeskundige (voorheen hoofd werkvoorbereiding) misschien wel het grootste 

probleem van de drie kernproblemen (frustraties, extra kosten en onnodige tijdsbesteding). Het is niet 

goed voor de onderlinge samenwerking en het vervolg van het project, maar het is niet 

kwantificeerbaar. 

     1.5 Probleemstelling afstudeerwerk 
 

In de stroomanalyse is de kern van het probleem weergegeven, de fundamentele problemen die in de 

bovenste regel vermeld staan, leiden uiteindelijk tot de kernproblemen onderin het schema. Het 

stroomschema is samengevat in de volgende probleemstelling: 

 

Door het grote aantal partijen dat bij het engineeringsproces betrokken is en het verschil in BIM 

niveau tussen deze partijen, door de tekortkomingen van BIM software en doordat de 

informatiebehoeftes van partijen niet duidelijk zijn, wordt werk afgeleverd zonder verder 

informeren, wordt er gewerkt met verouderde of onjuiste informatie en kunnen niet alle voordelen 

van BIM benut worden, waardoor werk opnieuw moet worden gedaan, wat leidt tot vertraging, extra 

kosten en frustraties. 

1.5.1 Werkbaar maken van de doelstelling 

Omdat bij het engineeringsproces zo veel partijen betrokken zijn, wordt het rapport toegespitst 

op één groep. Uit gesprekken met werkvoorbereiders kwam naar voren dat het engineeringsproces van 

de installateur anders verloopt dan dat van de gemiddelde onderaannemer/leverancier.  

Door de vele berekeningen en ruimtebeperkingen die de installateur heeft op het moment dat ze bij het 

proces betrokken worden en de complexiteit aan systemen die de installateur dient te ontwerpen, wijkt 

de manier van werken in deze fase af van dat van de andere onderaannemers. 

 

De installateur moet al vrij nauwkeurige informatie krijgen om zijn berekeningen uit te kunnen 

voeren, waarna hij vervolgens weer grof te werk gaat met het invullen van hoofdleidingen die in 

beschikbare ruimtes (door schachten en onder plafonds) moeten passen. 

De installateur heeft te maken met systemen die door het gehele gebouw lopen. Voor hen is het dus 

haast onmogelijk om de modellen per verdieping/gebouwdeel/ruimte in te vullen. 

Daarnaast coördineert de installateur zijn eigen proces: ook de installateur koopt onderaannemers in, 

die het ontwerpmodel gedetailleerder uitwerken.  
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1.5.2 Installatietechnische partij 

Het werk van de installateur lijkt dus 

wat los te staan van het werk van de overige 

onderaannemers en leveranciers. De partij 

werkt volgens een eigen planning en 

doorloopt een eigen proces. De 

werkvoorbereiding van de hoofdaannemer 

houdt zich ook op een andere manier met 

deze partij bezig. Van de informatie die de 

installateur produceert is slecht een klein deel 

echt belangrijk voor de werkvoorbereider. 

Alleen de 3D informatie (geometrisch) en de 

sparingen die verwerkt moeten worden in 

modellen van de andere betrokken 

onderaannemers en leveranciers (met name 

van prefab elementen) zijn van belang. 

In het vervolg van het afstudeerrapport zal om 

deze reden dan ook gekeken worden naar het 

proces van de engineering van partijen die 

betrokken zijn bij de uitwerking van het installatietechnische model (zie afbeelding 1.6). Verschillende 

onderaannemers werken mee aan dit model en werken het ‘basismodel’ van de hoofdinstallateur 

gedetailleerder uit. 

Deze onderaannemers stoppen nieuwe informatie in het model (groen) en halen informatie die zij zelf 

nodig hebben voor hun werk uit het model (oranje). De hoofdinstallateur coördineert dit proces 

(blauw) waarbij hij ook de controles uitvoert en de onderlinge samenhang afstemt. 

1.5.3 Specifieke knelpunten installaties 

Binnen het bekeken engineeringsproces zijn ook bij de engineering van dit product knelpunten 

gevonden die binnen de afgebakende stroomanalyse vallen. 

Bij de engineering zijn de werkvoorbereiding van de bouwcombinatie en de leverancier van de prefab 

balkbodems en kolommen en de leverancier van de staalconstructie, de partij die het in het werk 

gestorte beton uitvoert en de installateur betrokken. Deze moeten hun informatieoverdracht op elkaar 

afstemmen (communicatiestromen met veel verschillende partijen). 

Doordat het voor de vloerleverancier pas het derde project is waarbij ze met het Slimline vloersysteem 

werken, heeft het nog geen duidelijk en volledig beeld van de informatiebehoeftes.  

Binnen de installatiebranche wordt nog veel in systemen gedacht, waarbij gedurende de engineering 

nog veel vanuit 2D tekeningen ontworpen wordt. Vanuit deze tekeningen wordt het 3D model 

opgebouwd. De werkvolgorde van de installateur wijkt af van dat van andere partijen, waardoor 

informatie in een andere volgorde binnenkomt. Hierdoor kunnen andere partijen de voor hen relevante 

informatie niet altijd direct krijgen (informatie niet op tijd). Het komt ook voor dat er gedurende de 

ontwerpfase te weinig rekening gehouden is met de installaties, waardoor er te weinig ruimte is voor 

de verwerking van deze installaties. 

 

Naast de specifieke problemen, spelen ook de algemene knelpunten bij het installatie traject. De 

hoofdaannemer kiest er nog vaak bewust voor niet te werken met de nieuwste BIM programma’s. 

Hiermee is nog te weinig geexperimenteerd, waardoor er mogelijk nog te veel nadelen aan zitten. 

Om de week wordt er een overleg georganiseerd voor de totale ruwbouw, tussendoor is er weinig 

direct live contact en zijn partijen meer geneigd hun problemen via een aantal mailtjes op te lossen dan 

dat ze met elkaar in overleg gaan. 

Het communicatie’niveau’ binnen het proces is aangepast aan de mogelijkheden van BIM software en 

de partijen die meewerken. Dit is niet direct een probleem, maar wel een beperking.  

Daarbij verloopt het proces van de installaties net wat anders dan dat van de andere onderaannemers 

en partijen. Dit wordt in hoofdstuk 2 toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1.6: Het model (installatie) wordt gecoördineerd    

      door één partij (blauw). Hiervoor is input nodig van     

     andere  partijen (groen). Uit het model kan informatie   

     worden gehaald voor andere taken (partijen in oranje) 
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     1.6 Doelstelling afstudeerwerk 
  

De probleemstelling uit de vorige paragraaf geeft weer welke fundamentele problemen zorgen voor de 

symptomen die de efficiëntie van het werkvoorbereidingsproces belemmeren. In deze paragraaf zal de 

doelstelling van het afstudeerrapport worden omschreven, waarna een aantal begrippen uit deze 

geformuleerde doelstelling worden toegelicht. 

1.6.1 Formulering doelstelling  

De probleemstelling is omgezet in de volgende doelstelling: 

 

Het stroomlijnen van het engineeringsproces van het installatiemodel, waarbij voor alle betrokken 

partijen de informatiebehoeftes en de te volgen stappen volledig duidelijk zijn en waarbij door heldere 

communicatie van informatie en modellen een efficiënter BIM proces ontstaat. 

1.6.2 Operationalisering van de doelstelling 

In de doelstelling worden een aantal termen genoemd die hieronder nader worden 

omschreven. 

 

Betrokken partijen 

Onder de betrokken partijen vallen de hoofdaannemer, die het modelwerk controleert, en de 

installatietechnische onderaannemers die het model uitwerken. Dit zijn de partijen die in de 

engineeringsfase in en met de installatiemodellen werken. 

 

Informatiebehoeftes 

De informatiebehoefte omvat de gegevens die voor de installateur benodigd zijn tijdens de 

werkvoorbereiding om zijn engineeringswerk te kunnen doen en de informatie en gegevens die hij 

tijdens de werkvoorbereiding moet leveren. Het gaat hierbij om de input die de installateurs voor het 

model moeten verzorgen in het model en de output die zij uit het model moeten kunnen halen voor 

hun eigen taken. Door dit in beeld te krijgen, kunnen werkvolgordes op elkaar afgestemd worden en 

kan informatie geleverd worden die voor andere partijen benodigd is. 

 

Te volgen stappen 

Door alle te volgen stappen overzichtelijk in kaart te brengen, kan elke partij het gewenste werk 

leveren. Het verschil in BIM niveau tussen partijen zal daardoor geen belemmering meer zijn voor 

andere partijen. 

 

Efficiënt 
Onder het efficiënt werken met BIM wordt verstaan dat het BIM proces zo wordt ingericht dat BIM 

wordt gebruikt als informatieopslag en als communicatiemiddel en dat BIM zo wordt ingezet dat het 

dubbele werk dat gedurende het geobserveerde proces ontstond, niet meer gedaan hoeft te worden. Het 

model wordt direct op de juiste manier van informatie voorzien, waarbij eenieder makkelijk bij de 

informatie kan die benodigd is om zijn taak uit te voeren. Er zullen tijdens het proces minder 

controlerondes nodig zijn. 

BIM proces 
Met het BIM proces wordt in dit rapport de totstandkoming van het 3D model (Building Information 

Model) bedoeld met alle daarbij behorende communicatie, informatieoverdrachten en subprocessen 

die bijdragen aan de ontwikkeling van dit model (Building Information Modeling).  

 

Hiervoor is het nodig inzichtelijk te maken wat partijen als belemmering ervaring van het werken met 

BIM, om vervolgens te bekijken op welke manier software(ontwikkeling) bij kan bijdragen aan een 

oplossing. Personen van de installatietechnische partijen waarmee gesproken is, waren allen werkzaam 

bij HOMIJ Technische Installaties en betrokken bij het project Gerechtsgebouw Breda. De 

installatietechnische partij maakte hierbij deel uit van de bouwcombinatie InBalans.  
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     1.7 Leeswijzer 
 

In dit hoofdstuk is de aanleiding van het afstudeeronderzoek gegeven. De conclusie van procesanalyse 

werd afgesloten met een probleemstelling, waarna de doelstelling voor het vervolg van dit onderzoek 

werd omschreven. Deze luidde als volgt: 

Het stroomlijnen van het engineeringsproces van het installatiemodel waarbij voor alle betrokken 

partijen de informatiebehoefte en de te volgen stappen volledig duidelijk zijn en waarbij door heldere 

communicatie van informatie en modellen een efficiënter BIM proces ontstaat. 

Om tot het behalen van de doelstelling te komen, worden in het vervolg van dit rapport een aantal 

zaken verder toegelicht. 

 

In hoofdstuk 2 zal het BIM proces waaraan de modellen worden onderworpen verder worden 

uitvergroot. De verschillende rollen en taken van betrokken partijen zullen in een BPMN proces-

schema worden gelinkt aan de te volgen stappen gedurende het engineeringsproces. De basis van elk 

BIM proces is min of meer hetzelfde, maar omdat het BIM proces elk project net wat anders is, is 

ervoor gekozen het proces van één project uit te werken. De nadruk zal hierbij, zoals eerder naar voren 

kwam in paragraaf 1.5, liggen op de installatietechnische partij. 

 

Vervolgens zullen in hoofdstuk 3 de informatiebehoeftes van de installatietechnische partijen aan bod 

komen.  Aan de ene kant zal gekeken worden naar de informatie die de installateur nodig heeft om aan 

de slag te kunnen, aan de andere kant zal besproken worden welke informatie de installateur 

produceert. Deze informatiebehoeftes zullen worden gekoppeld aan de te volgen stappen die in 

hoofdstuk 2 besproken zijn, opdat duidelijk wordt welke informatie nodig is om het besproken pad te 

kunnen volgen. 

 

Na een analyse van verschillende interviews met onder andere BIM-coördinatoren, werkvoorbereiders, 

projectleiders en modelleurs van verschillende projecten en partijen, wordt duidelijk waar de 

problemen en tekortkomingen van dit proces en de gebruikte software liggen. Ook deze knelpunten 

zullen in verband worden gebracht met het besproken BIM proces. Dit zal in hoofdstuk 4 gebeuren. 

 

Aan de hand van deze bevindingen zal in hoofdstuk 5 een programma van eisen worden opgesteld 

voor de te ontwerpen oplossing. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met het bespreken van een 

aantal BIM gerelateerde tools, die als extra hulpmiddel kunnen dienen voor het te doorlopen BIM-

proces. 

In hoofdstuk 6 zal vervolgens het ontwerp van een hulpmiddel worden voorgesteld, dat aan de 

genoemde eisen uit hoofdstuk 5 voldoet. Er zal een ontwerp worden uitgewerkt om de 

informatiebehoeftes van partijen in beeld te krijgen en een ontwerp dat bijdraagt aan een efficiëntere 

invulling van het BIM proces en betere samenwerking gedurende deze fase. 

Ten slotte zal dit ontworpen hulpmiddel aan de hand van gesprekken met BIM-coördinatoren worden 

getoetst en beoordeeld op zijn werking en praktische toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Afbeelding 1.7: Leeswijzer 
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2. De verschillende partijen, rollen en taken gedurende de     

     engineeringsfase met BIM 
 

  In hoofdstuk één heeft een analyse plaatsgevonden van het engineeringsproces met BIM 

binnen het project Campusplein. Hierbij zijn verschillende knelpunten geconstateerd. In dit hoofdstuk 

zal dieper op dit onderwerp worden ingegaan en zal dit proces gedetailleerd worden besproken. Omdat 

het BIM proces afhankelijk is van zaken als contractvorm, mogelijkheden en ervaring, kan het proces 

per project anders zijn. Hoewel het proces in basis hetzelfde zal zijn, is ervoor gekozen om één project 

te kiezen om het proces uit te werken. Dit is het project Gerechtsgebouw Breda. 

 

Gedurende de engineeringsfase wordt het ontwerp van een definitief ontwerp naar een technisch 

ontwerp gebracht. Verschillende partijen en personen werken samen aan de uitwerking van het te 

realiseren plan. In deze fase zal ook het model zich ontwikkelen: zowel geometrisch als parametrisch 

zal informatie aan de 3D modellen worden toegevoegd, zodat het gebouw als het ware visueel 

gebouwd wordt. Op deze manier worden knelpunten al in een vroeg stadium opgespoord, zodat ze al 

vóór de uitvoeringsfase opgelost kunnen worden. 

Daarbij kan de informatie uit het model door de werkvoorbereiding gebruikt worden om producten en 

aantallen te genereren, zodat ook de inkoop van elementen gedaan kan worden. 

     2.1 Projectspecificaties 

 

Het project Gerechtsgebouw Breda wordt gebouwd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het 

project wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met 

een DBFMO-contract, wat inhoudt dat de bouwer het ontwerp, de bouw, de financiering en het 

onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening verzorgt.  

Visser & Smit Bouw zal binnen het consortium InBalans de realisatie voor haar rekening nemen. 

HOMIJ Technische Installaties, een installatietechnische dochteronderneming van VolkerWessels, is 

samen met Arub en Imtech Building Services verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp 
en de realisatie hiervan. 

Het Gerechtsgebouw (afbeelding 

2.1) maakt deel uit van het 

Stationsgebied Breda, dat nog in 

ontwikkeling is. Het wordt een 

transparant gebouw dat status 

geeft aan de stad en de omgeving 

en vormt het centrale punt in alle 

ontwikkelingen ten westen van het 

station. Door zijn krachtige en 

open uitstraling maakt het gebouw 

de connectie tussen de bestaande 

stad en het in ontwikkeling zijnde 

Stationskwartier. Het 

gerechtsgebouwpark is een 

waardevolle aanvulling op het 

gerechtsgebouw, de buitenruimtes 

en de stad.  

Het gebouw is eigentijds, met een klassieke ondertoon. Het is in alle opzichten duurzaam. De 

gebruiker beleeft het gerechtsgebouw Breda als een efficiënt, flexibel en zelfs eenvoudig gebouw. De 

constructieve opzet en de toegepaste techniek zorgen er voor dat verdiepingsvloeren eenvoudig 

kunnen worden aangepast en opnieuw worden ingedeeld. Daarmee zijn de flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid van het gebouw gegarandeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2.1: Het Gerechtsgebouw Breda is gesitueerd langs het   

                            spoor, aan de westkant van station Breda 
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In het nieuwe gerechtsgebouw neemt naast de Rechtbank en het Openbaar Ministerie ook de Raad 

voor de Kinderbescherming haar intrek. Het gerechtsgebouw vormt een prominente toevoeging aan 

het Stationsgebied van Breda. De oplevering staat in 2018 gepland.4 

     2.1 De BIM modellen 

 

Gedurende de engineeringsfase wordt gewerkt met verschillende modellen. De 3D modellen hebben 

verschillende namen en worden doorgaans in verschillende fases geproduceerd en gebruikt. In het 

BIM-protocol worden de verschillende modellen toegelicht. Ook het BIM proces wordt hierin 

omschreven.
5
 

Opdrachtgeversmodel/Ontwerpmodel 
Het opdrachtgeversmodel (bij een externe ontwerpende partij) of ontwerpmodel (bij eigen ontwerp) 

wordt als uitgangspunt gebruikt voor de verdere uitwerking. Het model is een 3D visualisatie van het 

definitieve ontwerp en wordt gezien als het bestek waarbinnen de verdere uitwerking van het project 

plaats moet gaan vinden. 

Het opdrachtgeversmodel/ontwerpmodel bestaan uit een drietal deelmodellen: het Bouwkundig model 

(B), het constructief model (C) en het installatiemodel (I). Samen vormen zij het totaalontwerp. 

Aannemersmodel 
Wanneer de opdrachtgeversmodellen/ontwerpmodellen zijn geaccepteerd door de aannemer, wordt het 

omgedoopt tot aannemersmodel. Dit model is een aangepaste versie van het 

ontwerpmodel/opdrachtgeversmodel, waarbij opmerkingen en eisen van de aannemer zijn verwerkt. In 

de praktijk blijkt dat nog steeds vooral de naam ontwerpmodel gebruikt wordt. 

Aspectmodellen 
Wanneer de onderaannemers en leveranciers zijn ingekocht, zullen zij het model van definitief 

ontwerp uitwerken naar het niveau van een technisch en uitvoeringsontwerp. Dit doen ze door hun 

eigen discipline uit te werken in een 3D model. Dit model wordt een aspectmodel genoemd en past 

binnen de eisen die gesteld zijn in het ontwerpmodel. 

Containermodel/Coördinatiemodel 
Alle losse aspectmodellen worden in één groot model gestopt waarin de verschillende 

afstemmingscontroles worden uitgevoerd. Dit model wordt het coördinatiemodel, of ook wel, het 

containermodel genoemd. 

As-built model 
Na de uitvoering worden de modellen bruikbaar gemaakt voor de beheer en onderhoud fase. 

Wijzigingen vanuit de uitvoering zijn in de modellen verwerkt en in sommige gevallen zal het model 

werkbaarder worden gemaakt door bepaalde, voor deze fase overbodige, informatie uit het model te 

halen. 

     2.2 Rollen en taken binnen de BIM gerelateerde processen in de    

            engineeringsfase 
 

Gedurende een project worden verschillende rollen vervuld. Tijdens de engineering zijn er een aantal 

specifieke functies die BIM gerelateerd zijn en meewerken in het BIM-proces. 

De actoren die gedurende de werkvoorbereiding een rol spelen in het BIM proces, en daadwerkelijk 

met en in het model werken (afbeelding 2.2 op de pagina 31) worden kort besproken. 

Hoofdaannemer: 
- BIM-modelbeheerder/coördinator; 

De BIM modelbeheerder is verantwoordelijk voor de afstemming en inpassing van de  

verschillende aspectmodellen in het coördinatiemodel, conform de overeengekomen  

uitgangspunten van de BIM-engineer. Hij stelt deze vast in een project specifiek BIM- 

protocol. De BIM modelbeheerder is de verbinder en regelaar die zich concentreert op de 

koppeling van het model met andere programma’s of aspectmodellen. Hij bewaakt de 

consistentie van het model en aspectmodellen. De BIM modelbeheerder is in staat om het 

model zodanig in te richten dat de koppeling met de andere programma’s of aspectmodellen 

                                                             
4
 Artikel Gerechtsgebouw Breda op intranet Visser & Smit Bouw 

5
 BIM-protocol 
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Afbeelding 2.2:  In de bovenste rijen staan de modellen die als basis dienen voor de engineering. Daaronder de  

               partijen die coördinerend en controlerend optreden voor de verschillende onderaannemers  

                (onderaan). Links de hoofdaannemer, rechts de hoofdinstallateur. 

optimaal verloopt. De BIM modelbeheerder is de technische spil in het BIM-team met 

overzicht. Een kerntaak is ook het aanspreekpunt te vormen voor alle BIMmende partijen, 

intern en extern, het faciliteren van de juiste (start)documenten en modellen omtrent BIM en 

het fungeren als ‘helpdesk’ voor de modelleurs.  

- BIM-engineers werkvoorbereiding; 

 De BIM-engineer is een werkvoorbereider met een bovengemiddeld kennisniveau van BIM.   

  Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van onderaannemers en leveranciers t.a.v. hun   

  BIM-engineering en het samenbrengen van de verschillende aspectmodellen in een   

  coördinatiemodel. De BIM-engineer is verantwoordelijk voor het inhoudelijk (laten)  

  uitvoeren van clashcontroles. Hij stuurt de partijen aan op het uitvoeren van deze  

  controles en het oplossen van de clashes. Hij zorgt ervoor dat uiteindelijke alle items  

  en clashes op elkaar zijn afgestemd. [Bron: Plan van aanpak BIM engineering] 

Installateur: 
- BIM-coördinator: 

  De BIM-coördinator van de hoofdinstallateur heeft dezelfde functie als de BIM-coördinator  

  van de hoofdaannemer. Echter beperkt deze zich tot de coördinatie van de  

  installatietechnische modellen. 

- BIM engineer: 

 Ook de BIM engineer van de hoofdinstallateur heeft een vergelijkbare functie als de engineer  

  die bij de hoofdaannemer in dienst is. Hij doet de berekeningen en denkt mee in het  

  ontwerpproces van de installaties. 

- BIM modelleur 

  De BIM-modelleur is de specialist in het bouwen en toevoegen van data aan de modellen. Hij   

  is bekend met het ordenen van de objecten in het model en het daaraan koppelen van   

  objectgegevens. Zolang dat nog nodig is, verzorgt de BIM-modelleur het uit het model  

  afgeleide 2D-tekenwerk. De BIM-modelleur levert de elementaire basis voor alle andere BIM- 

  gerichte beroepsrollen, met uitzondering van specialistische softwaretools.  
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Onderaannemers/leveranciers: 
- BIM- modelleur onderaannemers 

 

De hoofdaannemer treedt in dit proces op als coördinator van de onderaannemers en leveranciers. Dit 

houdt in dat ze ook de verantwoordelijkheid hebben over de controle van de verschillende 

aspectmodellen van deze partijen. De BIM-coördinator doet de BIM-technische controles, de 

werkvoorbereider voert de overige controles uit. Hier wordt in paragraaf 2.3 verder op ingegaan. 

 

De BIM-coördinator van de hoofdinstallateur heeft de taak een volledig en kloppend installatiemodel 

af te leveren. Om ervoor te zorgen de installaties juist in het model staan, heeft de hoofdinstallateur 

ook de coördinerende en controlerende rol voor de installatietechnische onderaannemers en 

leveranciers op zich. 

 

De hoofdinstallateur stemt de installatietechnische modellen van betreffende onderaannemers op 

elkaar af, waarna de hoofdaannemer een totaalcontrole doet. Hierbij worden de installatietechnische 

aspectmodellen gecontroleerd ten opzichte van de aspectmodellen van andere onderaannemers en 

leveranciers.  

     2.3 Het BIM engineeringsproces  
  

Op afbeelding 2.3 is het proces te zien dat de modellen doorlopen gedurende de engineering. Na een 

korte aanloop repeteert het proces zichzelf steeds, waarbij modellen elke twee weken worden 

gecontroleerd en vervolgens opnieuw worden aangepast. Het proces in afbeelding 2.3 is een 

gedetailleerde weergave van de in afbeelding 1.2 onder nummer 3 weergegeven en omschreven 

activiteiten ‘engineering’. 

1. BIM-detailsessie 
Voordat de verschillende onderaannemers en leveranciers daadwerkelijk aan de slag gaan met het te 

modelleren werk, wordt er een BIM-detailsessie georganiseerd. De werkvoorbereiding coördineert 

deze bijeenkomst, waarin de informatiebehoefte per partij wordt afgestemd. Er worden verschillende 

sessies georganiseerd voor verschillende bouwdelen/bouwfases. Zo zijn er sessies voor de kelder, de 

ruwbouw, de gevel en de afbouw.  

Afspraken die hier gemaakt worden tussen de bouwcombinatie en de onderaannemers en leveranciers 

hebben betrekking op zaken als demarcaties, ruimtereserveringen en raakvlakken. Daarnaast wordt 

besproken welke informatie uit het ontwerpmodel leidend is, hoe elke partij modelleert (bijvoorbeeld 

van welke software de partijen gebruik maken), hoe de planning van het modelleren er uit ziet (onder 

andere wanneer controles worden uitgevoerd) en welke output er verwacht wordt. 

2.1 Modelleren aspect-modellen  
Nu de afspraken en verwachtingen helder zijn, kan begonnen worden met het modelleren. Bij elke 

onderaannemer en leverancier gaat een modelleur aan de slag. Hij voegt informatie aan het eigen 

aspect-model toe. De modellen worden steeds uitgebreider, waarbij de informatie in het model steeds 

gedetailleerder wordt. 

2.2 Model exporteren naar IFC 
Omdat niet elke partij met dezelfde modelleersoftware werkt, is het nodig een speciaal uitwisseling 

format te gebruiken. De Industry Foudation Classes (IFC) is een open standaard waarin afspraken zijn 

samengevoegd met betrekking tot het opslaan van gemodelleerde elementen. Elementen die in het IFC 

format zijn opgeslagen, worden door meer dan 150 BIM software applicaties ondersteund. 

Door de aspectmodellen op deze manier te delen, kan elke partij de modellen bekijken. 

3.1 Model opnemen in containermodel 
Wanneer de BIM-coördinator de verschillende aspectmodellen heeft ontvangen, voegt hij deze samen 

in het containermodel (ook coördinatiemodel) in de Solibri Model Checker (SMC, software). Dit 

model is dus een groter model, waarin alle aspectmodellen tegelijkertijd te bekijken zijn. Het is 

mogelijk bepaalde aspectmodellen ‘uit’ te zetten, waardoor het model overzichtelijk blijft en controles 

nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. 
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Afbeelding 2.3: Het engineeringsproces [Bron: controleproces modellen] 
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3.2 Classifications nalopen en bijwerken 

De BIM-coördinator zal nu de classificaties nalopen en bijwerken. Dit houdt in dat hij controleert of 

de gemodelleerde elementen de juiste benamingen hebben meegekregen, zodat elementen die onder 

dezelfde categorie zouden moeten vallen ook daadwerkelijk in alle aspectmodellen hetzelfde genoemd 

zijn. Wanneer dit niet het geval is, zorgt de BIM-coördinator ervoor dat dit wel zo wordt. 

3.3 Controleren nulpunt, IFC export en revisie 
Vervolgens zal de BIM-coördinator controleren of de aspectmodellen voldoen aan de 

modelleerafspraken. Op deze manier passen de modellen straks goed over elkaar (zelfde nulpunt) en 

wordt duidelijk welke aanpassingen de modellen hebben ondergaan. 

De BIM-coördinator heeft er nu voor gezorgd dat de werkvoorbereiding zonder problemen haar 

controles kan uitvoeren. 

De processen met de nummering 3.- nemen gezamenlijk ongeveer een uur per model in beslag. 

4.1 Model controleren en toetsen 
Nu de modellen probleemloos samengevoegd kunnen worden, kan de werkvoorbereiding de 

bouwkundige controles uitvoeren. De aspectmodellen worden onderworpen aan controlerondes ten 

behoeve van de maakbaarheid, de uitvoeringstechnische uitgangspunten, de bouwfysica, de 

toleranties, het bestek en het bouwbesluit, de maatvoering, de planning, de scope/contractuele inhoud, 

de principe details en de uitwerking van planwijzigingen. 

Daarnaast controleert de BIM-coördinator de modellen nog op meer technische, model-gerelateerde 

aspecten, zoals de status van de voorgaande issues, de elementen uit de modelspecificatielijsten (zowel 

2D als 3D), de afspraken uit het BIM-protocol en het bestekmodel. Dit gebeurt grotendeels handmatig 

en aan de hand van ‘rulesets’. Dit zijn ‘regels’ die door de coördinator als formule zijn ingevoerd in de 

Solibri Model Checker, zodat het programma bepaalde afspraken kan nalopen. Vervolgens worden de 

aspectmodellen onderling gecontroleerd. Door middel van een zogeheten clashcontrole wordt gekeken 

op welke punten verschillende aspectmodellen elkaar in de weg zitten. Dit kan betekenen dat bepaalde 

elementen elkaar snijden, maar dit kan ook betekenen dat elementen te dicht langs elkaar lopen. Ook 

dit kan gecontroleerd worden met behulp van ingevoerde rulesets. 

Controle op juistheid van de informatie kan niet echt gedaan worden door de bouwcombinatie; de 

gedetailleerde product specifieke kennis ligt bij de onderaannemers en leveranciers en slechts in 

beperkte mate bij de bouwcombinatie. 

De duur van deze handeling varieert van enkele dagen tot ongeveer een week. 

4.2 Opmerkingen toevoegen in BCF  
De gevonden problemen (issues en clashes) worden vervolgens samengevoegd en gedeeld met de 

betreffende partijen. Dit gebeurt volgens het BIM Collaboration Format (BCF). Dit bestand 

combineert een 2D plaatje (PDF) uit het model met een bijbehorende beschrijving (zie afbeeldinge 

1.5, blz 22). Ook wordt er een aantekening gemaakt in de Solibri Model Checker.  

Het toevoegen van de opmerkingen in het BCF bestand duurt ongeveer een uur per model, waarna 

ongeveer 30minuten wordt gerekend voor het contacteren en communiceren van de bevindingen. 

5. Clashsessie 
Wanneer de issues en clashes gecommuniceerd zijn, zal de werkvoorbereiding clashsessies 

organiseren. Bij deze bijeenkomst worden partijen waarbij, en waartussen, issues en clashes gevonden 

zijn, uitgenodigd om deze te komen bespreken. Tijdens deze vergadering kunnen de betrokken partijen 

samen nadenken en overleggen over de meest geschikte oplossing. 

Wanneer alles besproken is, worden de modellen beschikbaar gesteld voor de overige partijen, 

waardoor iedereen de meest recente versie van het complete model kan inzien. 

 

6. Evalueren BCF issues 
Nu duidelijk is wat er moet veranderen, kunnen de onderaannemers en leveranciers weer aan het werk. 

Ieder partij is verantwoordelijk voor zijn eigen model en zal de verschillende actiepunten, die uit de 

clashsessie naar voren zijn gekomen, evalueren en verantwoordelijken aanwijzen voor het verhelpen 

van deze issues. De modellen zullen vervolgens vanaf punt 2 weer verder gemodelleerd worden, 

waarna ook het (controle)proces opnieuw begint. 
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7. Genereren werk- en productietekeningen 
Wanneer de modellen akkoord zijn bevonden door de werkvoorbereider en de BIM-coördinator, zal de 

coördinator de status van het model bijwerken naar ‘voor uitvoering’. Vanaf dit moment kunnen de 

onderaannemers en leveranciers de modellen gebruiken om werk- en productietekeningen die zij nodig 

hebben voor de productie en uitvoering van hun elementen te genereren. 

 

Het gehele BIM proces omvat een cyclus van modelleren en controleren waarbij modellen steeds 

worden verbeterd en uitgebreid. De stappen 2.1 t/m 4.2 worden elke twee weken doorlopen, waarna de 

resultaten in clashsessies (5) worden besproken. 

     2.4 Het BIM proces van de installateur 
 

Zoals te zien in het BPMN schema uit paragraaf 2.3 (afbeelding 2.3), liggen de BIM gerelateerde 

taken van de hoofdaannemer vooral bij het controleren van en het communiceren met de 

onderaannemers en leveranciers. De modellen die zij genereren en aanleveren worden individueel 

gecontroleerd aan de hand van de afspraken uit het BIM protocol en worden vervolgens onderling 

afgestemd in het Containermodel. 

De activiteiten van de hoofdaannemer zijn in deze fase dus vooral controlegericht, waarbij de 

onderaannemers en leveranciers zich vooral bezig houden met het uitwerken van het technische 

ontwerp. 

De BIM gerelateerde communicatie in deze engineeringsfase is gericht op het delen van modellen, 

waardoor deze gecontroleerd kunnen worden, en het bespreken van de uitkomsten van deze controles. 

De onderaannemers krijgen clashes en modelleerfouten doorgestuurd en toegelicht (ook in clash- en 

detailsessies), waarna ze de modellen moeten bijwerken. 

Bij dit project speelt de hoofdinstallateur een iets andere rol. Naast installatietechnische 

onderaannemer, maakt hij ook onderdeel uit van het consortium. In dit geval betekent dit dat de 

hoofdinstallateur voor zijn discipline, de installaties, dezelfde rol heeft als de hoofdaannemer; hij 

controleert en coördineert de installatietechnische onderaannemers (sanitair en sprinkler). Het schema 

van het controlerende proces van de hoofdaannemer (afbeelding 2.3) wordt dus ook door de 

hoofdinstallateur doorlopen. De installateur is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het 

installatiemodel dat aangeleverd wordt en moet er dus ook voor zorgen dat dit model voldoet aan de 

wensen van de aannemer. Daarnaast blijft de hoofdinstallateur bij dit project ook de rol van 

onderaannemer vervullen voor de onderdelen klimaat, elektra en beveiliging. 

Het werk van de onderaannemers bestaat uit het uitwerken van de bouwkundige-, constructieve- en 

installatiemodellen, waarbij de informatie wordt toegevoegd en modellen gedetailleerder worden 

gemaakt. Het modelleerproces van de installateur is in afbeelding 2.4 uitgewerkt67. Dit 

modelleerproces is een uitbreiding van stap 2.1 uit de vorige paragraaf. 

 

 

                                                             
6
 Interview BIM-coördinator, BIM engineer/werkvoorbereider & BIM engineer Homij 

7
 Interview BIM-coördinator & BIM engineer Homij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afbeelding 2.4: Het engineeringsproces bij de installateur. Bij het onderdeel ‘beveiliging’ zijn geen kanalen    

                     aanwezig en blijft het proces van de engineer beperkt tot het bepalen van eisen en het bepalen van    

                     locaties en dat van de modelleur tot het modelleren van de eindapparatuur. 
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Aan het modelleerproces gaat eerst een engineeringstraject vooraf. In deze fase wordt berekend aan 

welke eisen de installaties voor verschillende ruimtes moet voldoen om de gewenste bouwfysische 

eisen en capaciteit te behalen.  

Met deze gegevens worden de dimensies van leidingen en kanalen bepaald. Vervolgens wordt, met 

behulp van de constructieve, bouwkundige en installatietechnische aannemersmodellen, bepaald waar 

de installaties komen te staan en via welke ruimtes en tracés de installaties komen te lopen. 

 

Deze ontwerpen worden vervolgens door een modelleur in 3D in het model uitgewerkt. Dit gebeurt in 

een aantal stappen: eerst worden de hoofdtracés gemodelleerd, waarbij de leidingen en kanalen door 

de gereserveerde ruimtes naar verschillende verdiepingen en ruimtes worden geleid. Daarna worden 

de aftakkingen gemodelleerd die via doorkruisingen van wanden en vloeren in ruimtes met 

verschillende bouwfysische eisen terecht komen. Op de plek waar de leidingen door wanden en 

vloeren gaan, moeten sparingen worden gemodelleerd. Deze worden als verzoek ingediend bij de 

onderaannemer van de doorkruiste elementen. Deze moet de sparing beoordelen, goedkeuren en 

opnemen in zijn model. 

Ten slotte worden de kanalen en leidingen aangesloten op de eindapparatuur, vanwaar de ruimte van 

de bijbehorende behoefte (licht, lucht, stroom, water, etc.) wordt voorzien. 

 

De disciplines van de installatie die de hoofdinstallateur controleert, kunnen per project wat 

verschillen. Voorbeelden van enkele disciplines zijn klimaat, beveiliging, elektra, sanitair en riolering. 

Bij het bekeken project vielen de liftinstallatie, de klimaatplafonds, de gevelonderhoud-installatie en 

de vaste inrichting niet onder verantwoordelijkheid van de (hoofd)installateur. In de 

modelspecificatielijst (Bijlage II) staat per modelniveau beschreven welke elementen bij verschillende 

onderdelen in het model verwerkt moeten zijn. Deze onderdelen komen niet overeen met de 

verschillende aspectmodellen; er kunnen meerdere onderdelen uit de modelspecificatielijst in één 

aspectmodel voorkomen. 

 



37 

 

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: De fases waarin het engineeringsproces is onder te verdelen: informeren, modelleren,   

                           coördineren/controleren en communiceren 
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3. De informatiebehoeftes voor verschillende partijen in de 3D BIM   

     modellen 
 

  In Hoofdstuk 2 is het BIM-proces van de verschillende partijen weergegeven. Het hele proces 

bestaat uit het genereren en communiceren van informatie (in het geval van BIM is deze informatie 

vooral 3D). Elke partij is afhankelijk van verschillende informatie om zijn werk uit te kunnen voeren. 

In dit hoofdstuk zal besproken worden om welke informatie het, in het geval van de installateur, gaat. 

Welke informatie heeft de installateur nodig, wanneer is deze informatie nodig, welke informatie 

levert de installateur en in welke vorm moet deze informatie ontvangen of aangeleverd worden? 

De informatiebehoeftes zijn gekoppeld aan het BPMN schema uit hoofdstuk 2. Hiervoor is het totale 

proces onderverdeeld in een viertal fases: Informeren, modelleren, coördineren/controleren en 

communiceren. In afbeelding 3.1 is de verdeling weergegeven.  

Gesprekken met de installatietechnische partijen en het boek ISSO publicatie 109: Starten met een 

BIM hebben duidelijk gemaakt welke informatie nodig is in de verschillende fases. Het gaat hier om 

de informatiebehoeftes bij de situatie in het besproken project. 

In elke fase zal behandeld worden welke informatie de installateur nodig heeft (input) en welke 

informatie andere partijen van de installateur nodig hebben (output). 

De installateur wordt in de schema’s in het groen weergegeven, de hoofdaannemer in het blauw en de 

onderaannemers zijn oranje gekleurd. 

     3.1 Informatiebehoefte installateur: informeren 

 

Als eerst wordt gekeken wat voor informatie partijen nodig hebben gedurende de informeerfase. Dit is 

gebeurd aan de hand van gesprekken met een BIM-coördinator en drie BIM-engineers
89

 en een 

projectleider10, allen van een installatietechnische partij. 

Input voor installateur 
Voordat de installateur kan beginnen met het uitwerken van het installatietechnische deel van het 

ontwerp, heeft hij bepaalde informatie nodig. Als eerst bestaat deze informatie uit een verzameling van 

regels en afspraken met betrekking tot het te modelleren werk. Op deze manier weet de installateur 

wat er gemodelleerd moet worden en op welke manier dit gemodelleerd moet worden. Deze afspraken 

zorgen voor eenduidigheid van gemodelleerde informatie binnen het project, zodat modellen van 

verschillende partijen beter op elkaar afgestemd worden. De afspraken waarin staat hoe er 

gemodelleerd moet worden, staan vastgelegd in het BIM protocol.  

                                                             
8
 Interview BIM-coördinator, BIM engineer/werkvoorbereider & BIM engineer Homij, 30-3-2016 

9
 Interview BIM-coördinator & BIM engineer Homij, 10-6-2016 

10
 Interview Projectmanager Homij, 1-4-2016 
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In het BIM-protocol11 staan afspraken die betrekking hebben op waar het model gesitueerd moet zijn 

(0-punt), in welke delen de modellen opgesplitst moeten zijn en met welke functies gemodelleerd 

moet worden (geen generieke elementen; een muur als een ‘wall’, een vloer als een ‘floor’) en op 

welke manier modellen moeten worden geëxporteerd en opgeslagen. 

 

Naast de werkafspraken, heeft de installateur gegevens nodig waarmee installatietechnische 

berekeningen kunnen worden gedaan. Ook moet hij de installatietechnische eisen kunnen bepalen. De 

informatie moet het gebied afbakenen waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd. 

 

Voor de installateur houdt de project-technische informatie in dat de functies van verschillende 

ruimtes bekend zijn. Een kantoorruimte heeft bijvoorbeeld andere bouwfysische eisen dan een 

toiletgroep. De installateur heeft deze eisen nodig om zijn berekeningen te kunnen doen. Voor deze 

berekeningen zijn ook de oppervlaktes en inhoud van ruimtes nodig. Deze kunnen aan het model 

worden gekoppeld door een ruimte te groeperen als “room” en daar vervolgens “spaces” aan te 

hangen. 

Naast de functies van gebruiksruimtes moeten ook de ruimtereserveringen voor de installaties bekend 

zijn. De installateur moet weten waar de installatietechnische elementen geplaatst kunnen en mogen 

worden. Deze informatie wordt in 3D gecommuniceerd in de verschillende modellen (constructief 

model, bouwkundig model en installatie model van adviseur) en in 2D in plattegronden en doorsnedes. 

 

De hoofdinstallateur ontvangt deze informatie van de hoofdaannemer en verspreidt deze op zijn beurt 

weer aan zijn (installatietechnische) onderaannemers. 

Output van installateur 
In de fase van informeren is er nog geen informatie output van de installateur.  

 

                                                             
11

 BIM-protocol deel 2: voorbereiding, InBalans, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.2: De informatiebehoefte tijdens de informeerfase. Op dit moment alleen input van de hoofdaannemer   

          aan de installateur(s) 
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     3.2 Informatiebehoefte installateur: modelleren 
 

De volgende fases van de uitwerking bestaan uit het modelleren en coördineren/controleren van de 

modellen. Deze cyclus herhaalt zich elke week, totdat de modellen geschikt zijn voor productie en 

uitvoering. De fase van modelleren wordt in deze paragraaf besproken, de fase van coördineren en 

controleren komt in paragraaf 3.3 aan bod.  

Het gemodelleerde werk van de installateur bestaat uit installatietechnische aspectmodellen die 

afgestemd zijn op elkaar en op de overige aspectmodellen van andere onderaannemers en leveranciers. 

Hiervoor moeten zij naast de installatietechnische aspectmodellen ook een sparingsmodel opleveren, 

waarin te zien is op welke posities andere betrokken onderaannemers en leveranciers voorzieningen 

moeten treffen. 

Op welke momenten deze informatie nodig is en geproduceerd wordt, wordt uitgelegd aan de hand 

van het modelleerproces uit afbeelding 2.4 in paragraaf 2.4 (afbeelding 3.4 op de volgende pagina). 

Input voor installateur 
Om deze sparingsmodellen te kunnen ontwerpen, moet de installateur een duidelijk beeld hebben van 

wat er van de installatie verwacht wordt. De capaciteit van de installatie en de dimensies van de 

leidingen moeten de gewenste prestatie kunnen leveren. Deze prestatie eisen zijn nauw verbonden aan 

het vloeroppervlak, de inhoud en de functie van verschillende ruimtes en de specifieke eisen die aan 

deze verschillende ruimtes worden gesteld. Deze oppervlaktes en ruimtes worden geëxporteerd uit het 

bouwkundig model. 

Wanneer de eisen zijn gesteld aan de hand van de verschillende activiteiten die in de ruimtes plaats 

gaan vinden, kan met behulp van de vloeroppervlaktes en de inhoud van verschillende ruimtes 

berekend worden aan welke capaciteit en dimensies de installaties en leidingen moeten voldoen. Op 

deze manier ontstaat een ruimtelijk programma van eisen met primaire hoeveelheden. (afbeelding 3.3).  

 

 

 

De volgende stappen, het bepalen van de locatie van de installaties (opwekking) en het bepalen van 

het leidingverloop, zijn verwerkt in het installatietechnische (advies)model. Hierin is al bepaald welke 

ruimtes gereserveerd zijn voor de installaties en de bijbehorende leidingen. In Afbeelding 3.5 op 

bladzijde 41 is een plattegrond te zien waarin ruimtereserveringen voor verschillende installaties zijn 

bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.3: Ruimtelijk programma van eisen ten behoeve van berekeningen van de installatietechnische   

           engineer [Bron: ISSO 109; Starten met een BIM] 
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Afbeelding 3.4: Informatiebehoeften van de installateur in de modelleerfase met boven het proces de input en onder het proces de output. 
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Wanneer de positie, de capaciteit, het verloop (in grote lijnen) en de dimensies bekend zijn, kan de 

installatie gemodelleerd worden. Dit gebeurt in verschillende stappen, waarbij het leidingverloop als 

een ‘boom’ wordt opgebouwd: in de eerste fase worden de leidingen door de verschillende gangen en 

schachten naar verschillende ruimtes en verdiepingen geleid. 

In de tweede fase worden de aftakkingen de ruimtes in gemodelleerd, waarna de leidingen in de derde 

stap op de eindapparatuur (armatuur, inblaasroosters, sprinklerkoppen, toiletten, etc.) worden 

aangesloten. 

 

Bij het modelleren van de installaties en leidingen worden de aannemersmodellen (bouwkundig, 

constructief, installatie) als onderlegger gebruikt.  

Bij het modelleren van de hoofdtracés worden de leidingen digitaal in de ruimtereserveringen 

geplaatst. Hierbij is het van belang dat de leidingen niet clashen met de leidingen van andere 

(installatietechnische) onderaannemers. Het leidingwerk moet dus onderling worden afgestemd. 

Wanneer de aftakkingen worden gemodelleerd, worden de leidingen de verschillende ruimtes in 

geleid. Hier bevinden zich raakvlakken met de onderaannemers van de hoofdaannemer: de leidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.5: Ruimtereserveringen in plattegrond [Bron: ISSO 109; Starten met een BIM] 
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moeten door, over, onder of langs de wanden, plafonds, vloeren en andere elementen. Ook deze zaken 

moeten met elkaar worden afgestemd, zodat er geen clashes voorkomen en deze problemen al voor de 

daadwerkelijke uitvoering opgelost zijn. 

 

In de derde modelleerfase worden de leidingen aangesloten op de eindapparatuur. Dit kunnen 

bijvoorbeeld luchtroosters (klimaat), sprinklerkoppen (sprinkler), toiletten en wasbakken (sanitair), 

armatuur, roltrappen, liften, camera’s, sensoren of kaartlasers (elektra) zijn.  

Om deze aansluiting te kunnen maken, hebben de installateurs modellen nodig met daarin de precieze 

locaties van deze elementen. De architect heeft bepaald waar de natte groepen gelokaliseerd zijn en 

waar de verlichting moet komen, maar is van de precieze invulling afhankelijk van de 

plafondleverancier; de armatuur moet wel in het plafond passen. Hetzelfde geldt voor de positie van de 

sprinklerkoppen en de inblaasroosters. De onderaannemers die de liften gaat uitvoeren en de 

installateur die het beveiligingsmodel uitwerkt, moeten communiceren op welke punten zij van stroom 

willen worden voorzien.  

Daarnaast hebben de installateurs behoefte aan modellen van leveranciers. Op deze manier hoeft de 

installateur geen ingewikkelde modellen van elementen te maken, maar kan hij er een model van de 

leverancier inladen. Dit is niet altijd mogelijk, maar wordt in sommigen gevallen wel als service 

geleverd door de leverancier. 

Output van installateur 
In de eerste fase van het modelleerproces wordt nog nauwelijks output geleverd. De engineer doet 

berekening aan de hand van eisen, behoeftes en oppervlaktes, die bijdragen aan de te ontwerpen 

installaties. In deze fase worden de dimensies van leidingen berekend en bepaald. 

 

Gedurende de fase waarin gemodelleerd wordt, wordt van de installateur verschillende modellen 

verwacht. De ene groep modellen bestaat uit de daadwerkelijk installatiemodellen, de andere groep 

bestaat uit sparingsmodellen.  

Bij het uitwerken van de hoofdtracés, worden de raakvlakken tussen de onderaannemers onderling 

duidelijk. Op dit moment kunnen de leidingen op elkaar worden afgestemd. 

 

In de tweede fase worden de raakvlakken met de onderaannemers van de hoofdaannemer duidelijk. Op 

plekken waar de installateur zijn leiding door andere elementen wil hebben, maakt hij een sparing. Dit 

gebeurt in aparte modellen, waarin alle sparingen samen worden gebracht. Elk model wordt in eerste 

instantie als een verzoek ingediend bij de betreffende partij (afbeelding 3.6).  

 

Wanneer de sparing geaccepteerd wordt, wordt deze ‘bevroren’ (definitief gemaakt) in het 

sparingsmodel en wordt deze opgenomen in het aspectmodel van de onderaannemer. Wordt de sparing 

geweigerd, dan moet de installateur zijn leiding verplaatsen en het verzoek opnieuw indienen. 

In de laatste fase van het modelleren, worden de leidingen aangesloten op eindapparatuur, al dan niet 

van de leverancier, en is het aspectmodel van de installateur compleet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.6: Het ‘sparingen’ proces. In het groen de taken van de installateur waarvan het   

           sparingsverzoek  afkomstig is, in het oranje de werkzaamheden van de andere onderaannemers. 
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     3.3 Informatiebehoefte installateur: coördineren/controleren 

 

In paragraaf 2.1 is gebleken dat het belangrijkste werk van de hoofdpartijen gedurende de 

engineeringsfase vooral controlerend en coördinerend van aard is. Zowel de BIM-coördinator als de 

werkvoorbereiders van hoofdaannemer en hoofdinstallateur voeren verschillende controles uit om er 

achter te komen of de aangeleverde aspectmodellen voldoen aan de eisen.  

Het gehele controleproces is ook terug te vinden in het BPMN schema (zie afbeelding 3.8): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.8: De fase coördineren/controleren van BIM-coördinator en werkvoorbereiding 
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Afbeelding 3.7: De verschillende modelleerfases (links- (1) en rechtsboven (2) en linksonder (3). Met rechtsonder   

                            de clashes en daaruit volgende sparingsverzoeken uit stap 2 
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In dit rapport zullen de controles als volgt onderverdeeld zijn: Aan de ene kant wordt de informatie die 

3D in het model te zien is (geometrisch) gecontroleerd en aan de andere kant de informatie die aan 

deze elementen verbonden is (parametrisch). Onder de controles van parametrische zaken, vallen ook 

de toetsingen aan de afspraken uit het BIM-protocol. Daarom zullen deze vallen in de categorie BIM-

technische controles. 

BIM-technische controles 
Is er gemodelleerd op de manier waarop er gemodelleerd moet zijn? Deze controles worden 

uitgevoerd door de BIM-coördinatoren. 121314 

Geometrische controles  

Is er gemodelleerd wat er gemodelleerd moet zijn? Deze controles worden uitgevoerd door de 

werkvoorbereiding.1516  

Onder de BIM-technische controles vallen de controles op de afspraken uit het BIM protocol. Hierbij 

wordt gekeken of het model op de juiste plek staat, of de oriëntatie van het model juist is, maar ook of 

de elementen op de juiste manier zijn naamgegeven en of alle informatie die in de 

modelspecificatielijst gevraagd wordt ook daadwerkelijk aan de gemodelleerde elementen gekoppeld 

zijn. 

Deze controles worden uitgevoerd zodat de modellen makkelijker samengevoegd kunnen worden en 

opdat eenduidige informatie uit de modellen te halen valt. Dit maakt het uiteindelijk ook voor de 

werkvoorbereider makkelijker om oppervlaktes en hoeveelheden uit het model te kunnen genereren. 

Output van installateur 
De informatie die van de installateur verwacht wordt, zijn de gegevens die in de modelspecificatielijst 

zijn vastgelegd. Deze gegevens moeten in de aangeleverde aspectmodellen verwerkt zijn. Dit is de 

informatie waarop de BIM-coördinator en werkvoorbereiding zullen controleren. In afbeelding 3.9 is 

te zien welke gegevens zowel geometrisch als parametrisch uit het model af te leiden moeten zijn.  

 

Deze parametrische informatie moet op de juiste manier zijn ingevoerd en zijn gekoppeld aan de 

geometrische informatie.  

                                                             
12

 Interview BIM-coördinator Visser & Smit Bouw, 12-2-2016 
13

 Interview BIM-coördinator Visser & Smit Bouw, 10-2-2016 
14

 Interview BIM managers HFB, 10-2-2016 
15

 Interview Werkvoorbereider Visser & Smit Bouw, 4-4-2016 
16

 Interview Werkvoorbereider Visser & Smit Bouw, 19-2-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.9: Tabel met vereiste gegevens per fase (Definitief Ontwerp, Uitvoerings Ontwerp en As-Built) 
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Doordat alles naar werkelijkheid gemodelleerd is, kan het gebouw digitaal worden ‘gebouwd’. De 

werkvoorbereiding controleert of de gemodelleerde elementen overeenkomen met de werkelijke vorm 

en voorzieningen en kijkt naar de onderlinge samenhang van de verschillende aspectmodellen door 

middel van een clashcontrole. Hierbij wordt automatisch gekeken waar de verschillende 

aspectmodellen elkaar raken of doorkruisen. Daarnaast wordt de maakbaarheid van het project 

gecontroleerd, waarbij gekeken wordt naar de bouwvolgorde, benodigde hulpmiddelen bij de realisatie 

en de onderlinge samenhang van de verschillende aspectmodellen. 

 

Voor het sparingsmodel zijn overigens alleen de aantallen, de vorm en de locatie van belang (allen 

geometrisch). Dit model is een samenvoeging van de sparingen uit alle installatietechnische 

aspectmodellen en wordt door de hoofdinstallateur samengesteld.  

Input voor installateur 
In deze fase is geen input voor de installateur. Zij leveren hun aspectmodellen aan en krijgen de reactie 

op deze modellen in de volgende fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.4 Informatiebehoefte installateur: communiceren 

 

Na de controlerondes worden opmerkingen en modellen gecommuniceerd naar betreffende partijen. 

Deze opmerkingen lopen uiteen van fouten in de manier van modelleren tot clashes en problemen met 

betrekking tot maakbaarheid. De BIM-coördinator communiceert deze opmerkingen naar de partijen 

waarop deze betrekking hebben.  

Input voor installateur 
Nadat de installatietechnische aspectmodellen zijn gecontroleerd door de hoofdaannemer, zullen 

fouten, clashes en andere opmerkingen worden gecommuniceerd. Dit gebeurt in de vorm een BCF 

bestand. De installateur weet zo wat hij aan zijn modellen moet veranderen. 

Wanneer wijzigingen zijn doorgevoerd door andere partijen, wil de installateur dit ook weten. Op deze 

manier kan hij gericht uitzoeken welke gevolgen dit heeft voor zijn werk, zonder het gehele model te 

hoeven doorzoeken. Dit geldt ook voor wijzigingen vanuit de architect of constructeur. 

Op deze manier kunnen ze de latere controles gerichter uitvoeren en eventuele aantallen en 

berekeningen wijzigen. Naast deze opmerkingen, worden ook de modellen van de andere partijen 

openbaar gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.10: De informatiestroom van installateur naar hoofdaannemer t.b.v. de (model)controle 
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Output van installateur 
De BIM-coördinator van de hoofdinstallateur zal de installatietechnische onderaannemer na controle 

eveneens op de hoogte stellen van de fouten en clashes, zodat gegevens en modellen kunnen worden 

aangepast.  

De opmerkingen van de hoofdaannemer worden ook doorgegeven aan de betreffende partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.5 Informatiebehoeftes samengevat 
 

De informatiebehoeftes van de installateur (input) verschilt per fase. In de informeerfase heeft de 

installateur informatie nodig over de manier waarop gewerkt dient te worden. Dit houdt in dat werk- 

en modelleerafspraken gecommuniceerd dienen te worden door de hoofaannemer, zodat hij weet hoe 

hij moet werken.  

Wanneer de installateur gaat modelleren, heeft deze informatie nodig waarmee gewerkt kan worden. 

Hij moet weten waar hij moet modelleren. Deze informatiebehoefte blijkt grotendeels overeen te 

komen met de informatie die de hoofdaannemer van de partijen vraagt in de modelspecificatielijsten. 

Deze is in Bijlage XI als uitgangspunt genomen voor het opstellen van een gedetailleerdere uitwerking 

van de informatiebehoeftes uit afbeelding 3.4. 

In de fase van controleren en coördineren is er geen informatiebehoefte, dit proces vindt volledig 

plaats bij de hoofdaannemer. 

Ten slotte heeft de installateur behoefte aan informatie met betrekking tot het gecontroleerde werk. Hij 

moet weten wat er fout is en wat er aangepast moet worden, wat er gewijzigd is bij andere partijen en 

met welk werk hij rekening moet houden. 

 

Gedurende de modelleerfase produceert de installateur ook een sparingsmodel. Onderaannemers van 

de hoofdaannemer hebben dit model nodig om sparingen en doorvoeren te beoordelen en te verwerken 

in hun eigen modellen. 

De hoofdaannemer heeft de aspectmodellen van de installateur nodig om deze te kunnen controleren. 

De informatie die daarin moet zitten staat vastgelegd in de modelspecificatielijst.  

Ten slotte hebben de andere onderaannemers de aspectmodellen van de installateur nodig om 

raakvlakken en knooppunten te kunnen bekijken en te beoordelen en om te kunnen zien wat de 

wijzigingen zijn die invloed kunnen hebben op hun werk, ten opzichte van eerdere modelversies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.11: De informatiebehoefte tijdens de fase van communiceren  
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De informatiebehoeftes van de installateur blijken in grote lijnen overeen te komen met de gegevens 

die de hoofdaannemer vraagt in zijn modelspecificatielijst. De informatiebehoeftes zijn in bijlage XI 

dan ook op dezelfde manier weergegeven als in die lijst. De lijst is tot stand gekomen door middel van 

interviews met installatietechnische modelleurs en engineers en een installatietechnische BIM-

coördinator. 

     3.6 Informatiebehoefte Uitvoering en Beheer en onderhoud 

 

De uitvoerende partijen en de partijen die het beheer & onderhoud zullen uitvoeren, hebben hun 

informatie pas in een later stadium nodig. Door deze informatie echter nu al in het model te stoppen, 

zullen de volgende fases efficiënter en sneller verlopen. Informatie die zij nodig hebben zijn de 

specifieke element informatie (parametrisch), zodat ze weten om welke elementen het gaat. In de 

beheer en onderhoud fase is het ook van belang wat een specifiek element kan, opdat een element,  

indien nodig, door een gelijkwaardig element kan worden vervangen. Hiervoor zijn de NL-SfB 

coderingen en omschrijvingen nodig, het systeemtype waar het element onderdeel van uitmaakt, de 

capaciteit van het onderdeel, het materiaal waar het van gemaakt is en de fabrikant of leverancier van 

het onderdeel. 

 

Daarnaast is voor deze partijen de locatie van de elementen van belang. De uitvoerende partij weet op 

deze manier waar de elementen geplaatst moeten worden en ook in de beheer & onderhoud fase is 

bekend waar de elementen zich bevinden.  
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4. De belemmeringen en tekortkomingen van het 3D    

     engineeringsproces met BIM 
 

  Gedurende het huidige BIM proces dat in hoofdstuk twee besproken is, worden door 

verschillende betrokken personen knelpunten ervaren die zorgen voor een verstoring van dit BIM 

proces. Via semigestructureerde interviews (zie Bijlagen III t/m X), waarbij verschillende personen, 

BIM-coördinatoren, werkvoorbereiders, ontwerpers, projectleiders en modelleurs, van verschillende 

bedrijven (zowel hoofdaannemers, een facilitair BIM-bureau als installateur) aan het woord zijn 

geweest, zijn problemen naar voren gekomen die spelen in het BIM proces. Er is bij deze interviews 

gesproken over verschillende onderwerpen waar knelpunten uit naar voren kwamen. Verschillende 

functies ervaren verschillende problemen, omdat ze ook verschillende dingen doen met de (informatie 

uit) modellen. Daarom is ook nog specifiek gevraagd wat binnen het vakgebied van de geïnterviewden 

de belangrijkste knelpunten zijn. 

De geïnterviewde personen waren werkzaam op verschillende projecten, hadden verschillende functies 

en een hadden ieder een verschillende bagage aan ervaring. De gevonden knelpunten zijn dan ook 

afkomstig uit verschillende BIM processen en situaties.  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste knelpunten weergegeven. 

     4.1 Geconstateerde belemmeringen en tekortkomingen van het   

            engineeringstraject 
 

Uit gesprekken met BIM-coördinatoren en werkvoorbereiders blijkt dat de  

ontwerpmodellen die aan de start van het engineeringstraject beschikbaar 

zijn, in veel gevallen niet voldoen aan de gestelde eisen. Dit geldt in eerste 

instantie voor de modelleer afspraken uit het BIM-protocol, maar ook aan 

ontwerptechnische aspecten wordt niet altijd voldaan. Omdat de 

installatietechnische partij vaak later ingekocht wordt, komt het voor dat hij 

(te) beperkte ruimte heeft om zijn installaties in te passen. 

 

Een reden van het later inkopen van een installateur is dat de fasering van 

deze partij anders verloopt dan die van de overige partijen. Waar de 

bouwkundige en constructieve modellen nauw op elkaar worden afgestemd, 

blijft het installatiemodel in deze fase een beetje achter. Ook tijdens de 

engineering zijn hier voorbeelden van te vinden. Waar de bouwtechnische 

partijen vrij gemakkelijk in verdiepingen, zones en ruimtes kunnen werken, 

werken de installatietechnische partijen veelal in systemen die door het gehele gebouw lopen.  

De installateur ondervindt hier problemen van. Doordat deze faseringen niet parallel lopen, wordt 

informatie van de installateur gevraagd die hij nog niet definitief kan geven. De constructieve en 

bouwtechnische partijen hebben vooral informatie nodig in de vorm van sparingen. De installateur kan 

deze echter pas geven wanneer de capaciteit en dimensionering berekend zijn en het leidingverloop 

vast ligt. 

Binnen de installatiemodellen worden in deze gevallen al wat 

basiselementen toegevoegd. Een voorbeeld is een warmtepomp die de 

uiteindelijke locatie van dit element aangeeft. Het kan echter zijn dat na 

berekeningen blijkt dat er een ander model pomp geplaatst dient te worden. 

Deze kan qua aansluitingen afwijken van het basiselement, waardoor ook 

andere partijen hun model aan moeten passen. Ook dit is een probleem dat 

de installatietechnische partij opmerkt als gevolg van het niet parallel lopen van de processen. De 

problemen van dit knelpunt zijn echter vooral voor andere partijen. 

 

Voor andere partijen is deze gedetailleerde informatie echter niet 

belangrijk. Het is handig om te weten dat er een bepaalde warmtepomp 

geplaatst wordt, maar de capaciteit of de precieze aansluiting van deze 

pomp is overbodige informatie. Voor de installateur en eventuele beheer en 

onderhoud partijen is het belangrijk, voor andere partijen is het vooral van 

belang dat de genoemde objecten niet clashen met hun werk. 

1. Ontwerpmodel niet 

in orde 

4. Detailniveau niet 

altijd voor iedereen 

van belang 

2. Processen lopen 

niet gelijk (C+B vs. I) 

3. Verschil tussen 

basiselement en 

daadwerkelijke 

inkoop 
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12. Verschillende 

werkwijze per project 

 

Een voorbeeld dat uit gesprekken met de BIM-coördinator van de 

installatietechnische partij naar voren kwam, was dat van een partij die de 

elektra verzorgt. Hoewel dit niet gevraagd werd, hadden zij alle ruimtes al 

in een vroeg stadium ingevuld met armaturen en wandcontactdozen. Dit 

zorgde er echter wel voor dat een wijziging veel meer werk met zich mee 

bracht.  

 

Gedurende de controles komen nog vaak problemen naar voren. De 

controlerondes zijn bedoeld om deze problemen aan het licht te brengen, 

maar regelmatig worden er fouten gemaakt die niet nodig waren geweest. 

Er worden relatief vaak fouten gemaakt die betrekking hebben op de basis 

modelleerafspraken uit het BIM-protocol. 

De BIM-coördinatoren noemen onder andere dat er geregeld foute 

naamgevingen voorkomen en dat modellen nog interne clashes bevatten. Dit vraagt extra tijd van de 

BIM-coördinator: die moet deze zaken opsporen en op de juiste manier afstemmen, zodat het 

samenvoegen en het verder (automatisch) controleren van modellen mogelijk wordt. 

De BIM-coördinator kon hier wel een mogelijke reden voor geven; zo kan 

het zijn dat er een verschil bestaat in de BIM ervaring van partijen. 

Werkmethodes zijn nog niet aangepast op de nieuwe manier van werken, 

namelijk die met 3D modellen. De BIM visie van een partij is hiervoor in 

veel gevallen de belangrijkste oorzaak: partijen zijn niet gaan ‘BIMmen’ 

voor zichzelf, maar omdat dit geëist werd vanuit de opdrachtgever of 

hoofdaannemer. Ze moeten zich de werkwijze nog eigen maken en leren en 

handig worden in dit proces. Het grote nadeel hiervan is dat zij nog niet 

dezelfde taal spreken als de partijen waarbij het modelleren al verder in de 

werkwijze is geïmplementeerd.  

 

Het gebrek aan visie zorgt ervoor dat partijen nog niet secuur genoeg 

werken en geen eigen afspraken hebben met betrekking tot modelleren.  

Doordat het 3D denken nog niet volledig omarmd is, wordt nog veel werk 

vanuit 2D plattegronden en doorsnedes gedaan, die niet uit het model 

afkomstig zijn.  

Het 2D tekenen en 3D modelleren verloopt nog te veel langs elkaar, 

waardoor de tekeningen niet altijd overeenkomen met de zaken die 

gemodelleerd zijn.  

Dit kan in een later stadium problemen opleveren: wanneer de ene partij 

met informatie uit het model werkt, terwijl andere partijen werken met de 

tekeningen, ontstaan fouten in de uitvoering. 

Er zijn ook nog een aantal knelpunten die ontstaan door de aanwezigheid 

van verschillende opdrachtgevers. Elke geïnterviewde partij onderkent het 

belang van het maken van goede afspraken en merkt daarbij op dat eisen en 

afspraken per project kunnen verschillen. Iedere opdrachtgever heeft eigen 

eisen, waar de werkmethodes per project op afgestemd dienen te worden. 

Het is moeilijk om een standaard werkwijze te creëren, wanneer elke 

opdrachtgever iets anders verwacht van het op te leveren resultaat. 

 

Ook ontwikkelingen in de BIM technologie en mogelijkheden van de 

meest geschikte software zorgen ervoor dat werkwijzen per project kunnen 

verschillen. Evaluaties van voorgaande projecten leveren verbeterpunten 

op en zorgen voor nieuwe ideeën en visies met betrekking tot het te volgen 

traject. 

 

 

9. 2D / 3D 

8. Verschillende BIM-

taal 

7. Geen goede visie 

en afspraken 

10. Tekeningen 

komen niet overeen 

met model 

5. Niet alle informatie 

voor iedereen 

relevant 

6. Modellen voldoen 

niet aan IFC afspraken 

11. Verschil in eisen 

per project 
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Alle partijen laten doorschemeren dat de samenwerking niet voldoende 

aanwezig is. Doordat werkwijzen, visies en verwachtingen nog te ver van 

elkaar liggen, wordt er nog niet efficiënt samengewerkt tussen partijen. 

Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de verschillende BIM-niveaus van 

partijen. Sommige partijen zijn al erg ver in de implementatie van BIM, 

anderen werken nog liever in 2D. Door het verschil in software is het ook 

nodig dat de communicatie van modellen via IFC bestanden gaat. Dit zorgt voor weinig begrip voor de 

partijen onderling en zorgt ervoor dat partijen minder communiceren en werken vanaf hun eigen 

eiland. 

 

Uit gesprekken met verantwoordelijken bij de installateur kwam naar voren 

dat de overstap naar het werken met BIM een flinke investering is geweest. 

Er is nieuw personeel nodig, personeel moet worden omgeschoold en er 

moet nieuwe software worden aangeschaft. Daarnaast moet de hele 

werkmethode op het BIM proces worden aangepast. Dit kost tijd en geld. 

Dit kan een verklaring zijn voor het verschil in visie tussen de 

hoofdaannemers en de onderaannemers: de onderaannemers hebben de investering moeten doen 

omdat de hoofdaannemer of opdrachtgever het is gaan eisen. Pas wanneer de investeringen gedaan 

zijn, zullen de voordelen van het werken met BIM naar voren komen en zal de visie van de 

onderaannemer veranderen. Hoge investeringen kunnen ertoe leiden dat partijen afwachtender in het 

BIM proces staan. Ze willen eerst zeker weten dat een investering zich terug gaat verdienen. 

 

De BIM-coördinatoren en werkvoorbereiders die betrokken zijn bij de 

controle van modellen, noemden problemen die hierbij ervaren worden. 

Een probleem met de huidige clashcontrole optie is de uitkomst van deze 

controle. Omdat de clashregel (nog) niet slim genoeg is, maakt deze geen 

onderscheid tussen echte clashes en clashes die toegelaten zijn. Een 

voorbeeld dat genoemd werd in een gesprek met een BIM-coördinator is 

dat van een dakvlak dat bedekt is met dakpannen. In het model raken deze dakpannen elkaar, 

waardoor Solibri dit als een clash zal aanduiden. In de praktijk kan echter flexibel gedekt worden, 

waardoor de pannen elkaar raken, maar afwijkingen mogelijk zijn en er gespeeld kan worden met 

toleranties. 

 

Daarnaast worden sommige clashes en fouten met de huidige software niet 

opgemerkt. Wanneer een installateur een stopcontact modelleert dat niet in 

een wand zit, maar los in een ruimte zweeft, zal het controleprogramma dit 

niet als een clash detecteren, waardoor de fout ongezien kan blijven. 

 

Voorgaande voorbeelden geven volgens een werkvoorbereider van de 

aannemer aan dat een ‘ruleset’ erg ingewikkeld in elkaar kan zitten. Er is 

bij degene die de controle uitvoert veel kennis van het programma nodig 

om controles uit te kunnen voeren met een geautomatiseerde regel. Het is 

van belang dat de regel op de juiste manier wordt aangemaakt en dat deze 

daadwerkelijk controleren wat er gecontroleerd moet worden.  

 

Simpel gezegd is elke partij een eigen eilandje met een eigen cultuur met de 

daarbij hordende eigen software en eigen manier van werken. Iedere twee 

weken wordt een bootje met modellen naar de coördinator gestuurd, die 

deze informatie vervolgens met de andere partijen deelt. Elke partij is 

gewend te werken met de software die voor hen vertrouwd is en hen de 

meeste voordelen en mogelijkheden geeft voor het uit te voeren werk. Een  

installateur moet bijvoorbeeld berekeningen doen. Dit doen zij zo veel mogelijk automatisch met een 

programma dat niet met elke modelleersoftware kan communiceren. 

Door het verschil in software is het ook nodig dat de communicatie van modellen via IFC bestanden 

gaat. 

14. Investering 

17. Checks moeilijk 

met ‘regels’ uit te 

voeren 

15. Veel clashes die 

geen clashes zijn 

16. Clashes die niet 

gevonden worden 

13. Te veel ‘ieder voor 

zich’ 

18. Verschillende 

modelleer 

programmatuur 
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Een engineer van de installateur gaf aan dat het gebrek aan communicatie 

van wijzigingen ten opzichte van een vorig model voor extra werk zorgt. 

Elke partij modelleert zijn aspectmodel afzonderlijk. Pas na de controles en 

de communicatie van clashes en fouten wordt de informatie met andere 

partijen gedeeld door het oude IFC model te vervangen door het nieuwe. 

Zij kunnen hierin niet direct zien wat er aangepast is. Het “over de 

schutting gooien van informatie”, zoals het oude proces regelmatig wordt omschreven, is hier in 

zekere zin nog aan de orde. 

In het model is niet direct zichtbaar wat de veranderingen zijn ten opzichte van de vorige modelversie. 

Het is een dagtaak om dat uit te zoeken. Tijd die beter in eigen werk geïnvesteerd kan worden. 

 

Een ander punt dat vaak in gesprekken genoemd werd, is het punt dat de 

modellen nog niet veel gebruikt worden. Gedurende de ontwerp- en 

engineeringsfase wordt het model gebruikt om zaken op elkaar af te 

stemmen en problemen visueel te kunnen communiceren en te bespreken, 

maar in de uitvoeringsfase wordt het model vervolgens weer aan de kant 

gezet. Veel partijen werken nog (te veel) via 2D tekeningen, waardoor het 

model nog als aanvullend werk wordt gezien. 

In sommige gevallen zijn er mogelijkheden om het model meer te gebruiken, maar werkt dit nog niet 

naar behoren, of wegen de voordelen nog niet op tegen de tijd die er in gaat zitten om de nieuwe 

mogelijkheid onder de knie te krijgen. De bekende software, waar met 2D tekeningen wordt gewerkt, 

verdient in deze gevallen de voorkeur. 

     4.2 Kwalificatie knelpunten 
 

De gevonden knelpunten kunnen onderverdeeld worden in een drietal categorieën, waarbij de 

tekortkomingen en beperkingen door elkaar lopen. Dit zijn de categorieën afspraken, proces en  

software. 

 

De knelpunten die in de categorie afspraken vallen, zijn te wijten aan onduidelijkheden in de fase 

‘informeren’. Het werken met de nieuwe BIM methode is een flinke investering en opdrachtgevers 

stellen verschillende eisen aan wat ze met de modellen willen kunnen. Afspraken en verwachtingen 

vanuit de opdrachtgever zijn bij elk project verschillend. De informatie die in het model moet, en de 

manier waarop deze in het model moet staan, is mede daardoor ook bij elk project anders. 

 

Problemen in de ‘proces’-categorie zijn in veel gevallen knelpunten die er eigenlijk helemaal niet 

zouden mogen zijn. Het probleem is dat de modellen niet voldoen aan de gestelde eisen en afspraken 

in het BIM-protocol, waardoor afstemming van de verschillende modellen niet volledig mogelijk is. 

De modelleer afspraken worden niet nagekomen, waardoor de BIM-coördinator extra tijd kwijt is aan 

het controleren, afstemmen en aanpassen van de BIM-technische informatie. Hierbij valt te denken 

aan verkeerde naamgeving van elementen, verkeerde instellingen bij de IFC exports en interne clashes 

binnen de aspectmodellen. 

De werkvoorbereiding en de BIM-coördinator moeten verschillende controles daardoor nog handmatig 

uitvoeren en afspraken maken over hoe deze fouten in het model worden weergegeven. Een voorbeeld 

hiervan is het “bevriezen” van modellen: wanneer het model van een bouwdeel definitief is, wordt 

deze bevroren en niet meer aangepast. In praktijk blijkt dat ‘definitief’ toch niet altijd zo definitief is 

als men zou denken. Maanden na inlevering en goedkeuring van sparingsverzoeken, komt het toch wel 

eens voor dat er ineens een ander sparingsmodel op tafel ligt. 

In het proces vinden ook problemen plaats bij de onderaannemers zelf. Deze problemen ontstaan voor 

een groot deel doordat partijen hun processen verschillend ingericht hebben en gedurende het project 

op verschillende momenten, verschillende belangen en behoeftes hebben. Door verschillende 

planningen komt het voor dat partijen informatie nodig hebben die pas in een later stadium 

geproduceerd wordt.

20. Model 

onvoldoende gebruikt 

19. Geen revisie 

beheer 
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Ook hier komt een software technisch knelpunt uit voort: doordat informatie nog niet definitief ingevuld 

kan worden, kan het zijn dat de tijdelijke informatie nog niet juist is. Het risico is dan aanwezig dat partijen 

met verkeerde informatie aan het werk gaan. 

 

Doordat de BIM software bij partijen verschillend is, is het moeilijk eenduidig te communiceren tussen 

verschillende modellen. Programma’s kunnen niet met alle bestandformats overweg, waardoor een 

standaard format (IFC) moet worden gebruikt. Dit betekent in sommige gevallen dat berekeningen van de 

installateur handmatig moeten gebeuren: oplossingen zijn er soms wel, maar kunnen niet communiceren 

met het gehanteerde bestandsformat. 

De meeste software voorziet niet in de mogelijkheid om wijzigingen in kaart te brengen, waardoor partijen 

tijd moeten investeren in het vinden van de veranderingen. Dit gebeurt handmatig. 

 

De categorie indeling is in afbeelding 4.1 terug te zien. De knelpunten zijn weergegeven met verschillende 

kleuren, waarbij rood staat voor de categorie afspraken, blauw voor de categorie proces en de kleur groen 

staat voor problemen die onder de software categorie vallen.  

In afbeelding 4.2 op de volgende pagina zijn de knelpunten aan het proces gelinkt. 

 

 

Informeren 
De knelpunten die in de fase van informeren voorkomen, zijn vooral problemen die voortkomen uit de 

afspraken die bij elk project gemaakt worden. Het is de fase die voorafgaat aan het daadwerkelijke 

modelleerproces: hier wordt vooral gepraat over eisen en verwachtingen. 

 

-   Ontwerpmodel niet in orde 

 -   Geen goede visie en afspraken 

 -   Verschil in BIM-taal 

 -   Verschil in eisen per project 

 -   Verschil in de werkwijze per project 

 -   Investering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 4.1: Knelpunten gecategoriseerd in ‘Afspraken’(rood), ‘Proces’(blauw) en ‘Software’(groen) 



54 

  

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.2: Knelpunten in engineeringsfase, gelinkt aan de verschillende subfases informeren, modelleren, coördineren/controleren en communiceren 
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modellen

Controleren 

nulpunt, IFC export 
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(2D+3D)

afspraken BIM protocol, 

bestekmodel, 

Uitvoeren clashcontrole
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Modelleren 
De modelleerfase is de stap waarin het 3D model zich ontwikkelt, het basisproces om te komen tot een 

BIM model. Problemen die hierin genoemd zijn, zijn vooral gerelateerd aan het 3D proces, waarbij 

ook de software een rol speelt. 

 

-   Processen lopen niet gelijk (C + B vs. I) 

-   Verschil tussen basiselementen en daadwerkelijke inkoop 

 -   Detailniveau niet voor iedereen van belang  

 -   Niet alle informatie voor iedereen relevant 

  -   Te veel ‘ieder voor zich’ 

 -   Verschil in modelleer programmatuur 

 -   Geen revisie beheer 

Coördineren/controleren 
Gedurende het proces van coördineren en controleren, komen knelpunten voor die de afstemming van 

de modellen belemmeren. Alles wat in de modelleerfase niet juist is gedaan, komt hier aan het ligt en 

zorgt voor extra werk voor de BIM-coördinator en de werkvoorbereiding. 

 

-   Ontwerpmodel niet in orde 

 -   Detailniveau niet altijd van belang 

 -   Niet alle informatie voor iedereen relevant 

 -   Modellen voldoen niet aan IFC afspraken 

 -   2D / 3D 

 -   Tekeningen komen niet overeen met model 

 -   Veel clashes die geen clashes zijn 

 -   Clashes worden niet gevonden 

 -   Checks moeilijk met rules uit te voeren 

 

Communiceren 

Gedurende de fase van communiceren speelt vooral het verschil in BIM taal een rol. Het is belangrijk 

dat iedereen weet waarover gesproken wordt en dezelfde definities hanteert.  

 

 -   Verschil in BIM-taal 

 

Produceren 

Ten slotte zijn er gedurende de interviews zaken genoemd die in de vervolgfase voor overlast zorgen. 

Sommigen werken vanuit het 3D model, anderen gebruiken informatie uit de 2D tekeningen. Wanneer 

deze zaken niet overeenkomen, zorgt dit voor problemen in de uitvoering. 

 

  -   2D / 3D 

 -   Tekeningen komen niet overeen met model 

  -   Model onvoldoende gebruikt 

     4.3 Achtergrond knelpunten proces 

 

De meeste problemen liggen in de fase van coördineren en controleren. Dingen blijken niet 

automatisch zo te gaan zoals dit in het BIM-protocol is afgesproken. Dit vraagt een hoop tijd van de 

BIM-coördinator: hij kan de controles niet op de samengevoegde modellen loslaten wanneer modellen 

niet voldoen aan de gestelde eisen. Hij moet extra tijd en energie steken in de afstemming. In het 

document Controleproces BIM-modellen wordt de tijd die de BIM-coördinator hieraan kwijt is geschat 

op circa één uur per model per week. Dit is tijd die de BIM-coördinator niet kan besteden aan het 

coördineren van de verschillende modellen en partijen. 
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In de paper Facilitating the BIM coordinator and empowering the suppliers with automated data 

complience checking (L. A. H. M. van Berlo en E. Papadonikolaki, 2016)17 zijn een aantal projecten 

bekeken, waarbij de leveranciersmodellen zijn gecontroleerd op de ‘standaard’ afspraken. Uit deze 

data kwam naar voren dat de 

gecontroleerde modellen slechts 

voor 64 of 65% voldoen aan de 

eisen. Daarbij bevatte meer dan 

de helft van de modellen (53%) 

nog interne clashes en waren in 

24% van de gevallen elementen 

dubbel gemodelleerd. Aan drie 

eisen werd in alle gevallen 

voldaan: only one IfcProject, at 

least one IfcBuilding en length 

unit.  

Afbeelding 4.3 laat de 

gemiddelde scores zien van drie 

verschillende projecten (A, B 

en C), die gezamenlijk 35 

modellen bevatten. In deze 

tabel zijn de eisen die over het 

algemeen door de 

opdrachtgever gesteld worden 

en niet door de hoofdaannemer, 

weggelaten. Van de BIM doelstellingen kon met de huidige ontwerpmodellen slechts 33% gehaald 

worden. 46% van de doelstellingen konden niet worden gehaald door fouten en/of tekortkomingen van 

de ontwerpmodellen. Over de overige doelstellingen geeft het rapport geen duidelijkheid. 

Ook in een aantal interviews werd gesteld dat ontwerpmodellen vaak niet aan de eisen voldoen. Om 

dit te controleren is een toetsingsrapport bekeken, waarin de status van een tweetal ontwerpmodellen 

beoordeeld is. Op het gebied van de LOD niveaus, zoals deze vermeld zijn in de 

modelspecificatielijsten, voldeden de modellen gemiddeld voor 50%. Aan de andere helft van de eisen 

werd niet voldaan.  

Het omschreven probleem in de paper blijkt dus ook in dit onderzoek een rol te spelen. 

     4.4 Kansen, wensen en verwachtingen met betrekking tot het verbeteren   

            van het engineeringsproces 
 

De knelpunten zorgen ervoor dat het engineeringsproces minder efficiënt verloopt. In deze paragraaf 

wordt nogmaals gekeken naar deze knelpuntcategorieën en worden punten benoemd die mogelijk tot 

een verbetering van het proces zullen leiden. De manier van werken met BIM ontwikkelt zich in een 

razend tempo. Door nieuwe ervaring en kennis en ontwikkelingen in de mogelijkheden, wordt de 

werkwijze per project aangepast en opnieuw ingericht naar de nieuwe inzichten. 

 
Afspraken 
Ieder project wordt een BIM-protocol opgesteld waarin de manier van werken en de eisen en 

verwachtingen van verschillende partijen worden besproken. Er is echter geen standaard protocol; het 

varieert per project. Eén van de oorzaken hiervan is dat elke opdrachtgever andere eisen stelt en het 

model voor andere activiteiten wil kunnen gebruiken. 

Om deze wensen en de gevolgen hiervan voor het werken met BIM inzichtelijk te maken, is Visser & 

Smit Bouw begonnen met het opstellen van een BIM ‘menukaart’. Hierin kan aangegeven worden 

waarvoor men het model gebruiken wil, waarna direct te zien is welke eisen er voor die toepassing aan 

het model gesteld worden. 

De afspraken en eisen kunnen, afhankelijk van het doel van het model, per project anders zijn. Een 

                                                             
17

 Facilitating the BIM coordinator and empowering the suppliers with automated data complience 

checking, L. A. H. M. van Berlo en E. Papadonikolaki, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.3 : Score-beoordeling modellen t.a.v.    

          projectafspraken 
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tool zou in deze situatie inzicht kunnen geven in de relatie tussen de doelen die gesteld worden en de 

eisen die deze doelen met zich meebrengen: welke gegevens zijn benodigd, wanneer moet het model 

voor bepaalde zaken gebruikt kunnen worden? Andere partijen kunnen hierop inhaken en hun eigen 

informatiebehoefte kenbaar maken door ze aan deze lijst toe te voegen. Het is van belang dat de te 

ontwerpen oplossing mee kan in deze ontwikkelingen: de tool moet aanpasbaar zijn aan verschillende 

werkmethodes, modeleisen en ontwikkelingen en moet daarnaast software onafhankelijk zijn. 

 

Bij het bekeken project wordt gewerkt met de RVB BIM norm. Dit is een verzameling afspraken met 

betrekking tot BIM data, die voorgeschreven is door de Rijksvastgoeddienst. In principe zou deze dus 

moeten zorgen voor eenduidigheid van modellen: Iedereen weet vanuit het BIM-protocol en de 

modelspecificatielijst wat er voor kwaliteit van ze verwacht wordt. In de praktijk blijkt echter dat 

modellen gedurende het proces vaak niet voldoen aan deze eisen. De BIM-coördinator communiceert 

deze fouten wekelijks. Door onderaannemers zelf meteen te laten zien wat er aan het model schort, 

kunnen zij direct maatregelen nemen. Ze zouden de controle hiervoor zelf uit moeten kunnen voeren. 

Hierdoor zou de modelkwaliteit, wanneer deze naar de hoofdaannemer gestuurd wordt, een stuk beter 

moeten zijn. 

 

Proces 
Het grote aantal betrokken partijen gedurende het engineeringsproces zorgt voor gecompliceerdere 

communicatiestromen binnen het engineeringsproces. Het is moeilijk om alle partijen tegelijkertijd op 

dezelfde (virtuele) plek te krijgen, waardoor direct contact over het algemeen slechts tussen enkele 

partijen plaatsvindt. 

Elk eilandje heeft een eigen cultuur (eigen software en eigen manier van werken) dat zijn modellen 

wekelijks naar de bouwcombinatie stuurt. Deze controleert de modellen en deelt deze informatie 

vervolgens met de andere partijen. Het delen van informatie lijkt nog sterk op het ‘over de schutting 

gooien’ van informatie (et daarbij de kanttekening dat deze informatie met regelmaat gegooid  

wordt). 

De hoeveelheid betrokken partijen zorgt voor een exponentiele groei van de complexiteit van 

communicatie, wat tot gevolg heeft dat hierin meer fouten ontstaan; informatie wordt gemist, verkeerd 

doorgegeven, of verkeer geïnterpreteerd. Werk moet hierdoor meerdere malen opnieuw worden 

uitgewerkt en gemodelleerd, wat een verstoring van het engineeringsproces betekent. Dit leidt tot 

tijdsverlies, extra kosten en frustraties bij andere partijen.  

Iedere partij zit op een eigen eilandje, vanwaar ze rekening moet houden met een hoop andere 

eilandjes. Door een manier te vinden om deze eilanden met elkaar te verbinden, zal het proces 

vlekkelozer verlopen en zal de gehele samenwerking verbeteren. 

Dit zou kunnen door een centraal communicatiemiddel (of persoon?) te gebruiken (Afbeelding 4.4). 

De blauwe stip in afbeelding 4.4 zou de verbindende factor kunnen worden tussen de partijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.4: communicatiestromen worden ingewikkelder bij meerdere partijen (links). Een centraal 

communicatie ”platform” kan dit verhelpen (rechts) 
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Momenteel wordt het model in verschillende sessies en vergaderingen veelvuldig gebruikt om uitleg te 

geven bij verschillende zaken en het verhaal dat verteld wordt meer duidelijkheid te geven. Wanneer 

dit ook gebeurt bij de communicatie tussen de onderaannemers, kunnen problemen direct met het 

model zichtbaar gemaakt worden. 

Door de te ontwerpen tool te voorzien van een soort ‘forum’ voor de onderaannemers, kunnen zij hun 

opmerkingen direct aan het model linken. Het is hierbij wel van belang dat elke partij 

verantwoordelijk blijft voor zijn eigen werk: modellen van anderen kunnen alleen worden bekeken, 

aanpassingen dienen door de eigenaar van het model zelf te worden doorgevoerd. 

 

Gedurende het modelleerproces zijn alle onderaannemers bezig met het uitwerken van hun eigen 

model. Dit hoort ook zo: ze moeten ervoor zorgen dat ze na deze fase hun werk kunnen produceren en 

uitvoeren. Het is echter wel zaak dat dit individuele werk is afgestemd met dat van de andere partijen. 

Deze modelleerfases lopen echter niet in alle gevallen gelijk. 

Om toch te kunnen zien waar alle partijen mee bezig zijn, is het een toegevoegde waarde wanneer er 

mee gekeken kan worden in de modellen van de andere onderaannemers. 

Het afstemmen van de verschillende modellen gebeurt door de BIM-coördinator en de 

werkvoorbereiding. Wekelijks controleren zij de modellen. Tijdens het proces bestaat voor de 

onderaannemers dus een tijd van wachten op feedback. Modellen worden aangeleverd, waarna ze 

gecontroleerd worden op fouten. Dit controleproces kan tot een week duren. De onderaannemers 

krijgen deze fouten bij elke clashsessie te horen. Dit is ook het moment waarop de verschillende 

onderaannemers elkaars meest recente werk krijgen te zien. Gegevens kunnen in deze periode 

veranderd zijn, wat gevolgen kan hebben voor andere partijen. 

Wanneer live ‘meegekeken’ kan worden bij alle BIM modellen, is er wellicht een mogelijkheid om 

ook wat (simpele) clashcontroles op de modellen los te laten. In de paper Facilitating the BIM 

coordinator and empowering the suppliers with automated data complience checking (L. A. H. M. van 

Berlo en E. Papadonikolaki, 2016), hebben de schrijvers aangetoond dat modellen automatisch 

gecontroleerd kunnen worden op de afspraken uit het BIM-protocol. Dit geeft direct feedback aan de 

onderaannemers en leveranciers. 

Door de onderaannemers te voorzien van deze automatische controle-tool, kunnen zij direct zien 

welke zaken ze verkeerd invoeren en, wanneer ze hierin ook actie ondernemen, is de BIM-coördinator 

minder tijd kwijt aan het controleren en afstemmen van de modelgegevens. De controles van de 

coördinator leveren minder fouten en interne clashes op. Wanneer bij het aanleveren van modellen ook 

direct een (simpele) clashcontrole kan worden uitgevoerd, zien onderaannemers direct waar hun model 

wringt met dat van anderen.  

 
Software 
Voor het automatisch controleren van modellen zijn ‘slimme’ regels nodig. Zelfs wanneer er een 

formule voor een dergelijke controle geschreven kan worden, moet de werkvoorbereiding er wel 100% 

op kunnen vertrouwen; fouten kunnen in de uitvoering voor grote problemen zorgen. Om deze reden 

vindt een groot deel van de modelcontroles nog visueel plaats. Dit valt al te zien aan een aantal 

knelpunten: de software is nog niet in staat alle clashes op te sporen en ziet ook nog geen 

uitzonderingen in harde clashes (clashes die in de uitvoering niet tot problemen leiden). In dit rapport 

zal dan ook niet gepoogd worden dit op te lossen. 

Een toevoeging aan de software zou het proces verbeteren: een tool waarmee onderaannemers zichzelf 

kunnen controleren, kan leiden tot een verkleining van het aantal problemen dat door de 

hoofdaannemer opgespoord wordt. De modellen zijn op dat moment al van betere kwaliteit en beter op 

elkaar afgestemd en alle onderaannemers voeren (automatisch) dezelfde controles op dezelfde manier 

uit. 

Daarnaast zou in deze tool ook kunnen worden aangegeven welke ontwikkelingen de verschillende 

modellen doormaken, zodat veranderingen niet elke keer opnieuw hoeven te worden opgespoord. Een 

clash in het model hoeft niet altijd een clash in de uitvoering te betekenen: flexibele buizen, isolatie, 

dakpannen, etc. In de uitvoering kan nog veel rechtgezet worden. Er wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheid om clashresultaten te filteren en ze op deze manier ‘slimmer’ te maken: zo kunnen 

clashes met flexibele elementen bijvoorbeeld toegelaten worden, omdat deze in de uitvoering geen 

problemen opleveren. 
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Wensen nieuwe proces 

Uiteindelijk moet het ontwerp leiden tot een efficiënter BIM-proces. In eerste instantie kan dit door 

vragen, die tijdens het proces gesteld kunnen worden, al van te voren te beantwoorden. Dit wordt 

gedaan door middel van het BIM-protocol, de demarcatielijsten en de modelspecificatielijsten.  

Door het engineeringsproces uit te breiden met een soort informatiebehoefte planning, kunnen de 

vragen met betrekking tot gewenste informatie al bij aanvang van het proces worden opgelost. 

Daardoor is voor alle partijen duidelijk waar het model voor gebruikt moet kunnen worden, welke  

informatie in het model definitief is en welk detailniveau het meest geschikt is om aan de eisen te 

voldoen. [Creating the Dutch National BIM Levels of Development, L.A.H.M. van Berlo, F. Bomhof 

and G. Korpershoek] 

Het nieuwe proces zou de informatiebehoeftes in een vroeg stadium voor alle partijen duidelijk 

moeten maken, zodat de te volgen stappen duidelijk zijn. Iedereen weet wat er op welk moment van ze 

verwacht wordt. Op deze manier krijgt iedereen, ondanks dat de processen niet gelijk lopen, 

informatie waar ze om gevraagd hebben op de manier waarop ze het willen. 

Dit houdt in dat in deze fase ook alle afspraken met betrekking tot de manier van werken helder op 

papier worden gezet. Wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt, ontstaat binnen een project een 

eenduidige manier van werken en voldoen de modellen aan de IFC afspraken, waardoor modellen 

gemakkelijker op elkaar kunnen worden afgestemd.  

Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt en er een duidelijke visie is van wat men wil bereiken 

door te BIMmen, spreekt iedereen dezelfde taal. Door deze afspraken bij alle projecten als basis door 

te zetten, ontstaat een standaard werkwijze met standaard eisen. Deze eisen kunnen wel per project 

variëren. 

Door de communicatie centraal te laten verlopen en aan het model te hangen kan bijna ‘live’ worden  

samengewerkt. Iedereen blijft op de hoogte van elkaars werk en de problemen die spelen. Daarbij is 

het een toegevoegde waarde wanneer ook wijzigingen ten opzichte van eerdere modellen weergegeven 

worden. Dit zal de samenwerking van partijen stimuleren en meer begrip opwekken voor elkaars werk. 

Veranderingen en verschillen worden direct gecommuniceerd, waardoor iedereen meteen ziet wat de 

gevolgen zijn voor hun modellen.  

Wanneer een tool ontwikkeld wordt waarbij controles geautomatiseerd kunnen worden, is voor de 

modellerende partijen direct te zien of hun model voldoet aan de afspraken die aan het begin van het 

proces zijn gemaakt. Als op dit moment ook de clash controle (of een versimpelde versie hiervan) kan 

worden gedaan, kunnen partijen direct zien waar in hun model problemen ontstaan met andere 

partijen. Ze hoeven dus niet te wachten op de (twee)wekelijkse controle, maar kunnen direct gaan 

nadenken over mogelijke oplossingen. Hierdoor ontstaat een efficiënter BIM proces. 

Doordat modellen altijd automatisch gecontroleerd worden op data, zal het niveau van deze data ook 

hoger worden. Hierdoor zullen modellen werkbaarder worden en wordt het ook makkelijker andere 

taken met deze modellen uit te voeren. Het zal aantrekkelijker worden te investeren in het werken met 

BIM en het model voor meerdere doeleinden te gaan gebruiken. 

     4.5 Ontwikkelde tools voor een beter BIM model en BIM proces 
 

Het samenwerken en communiceren met BIM is al langer een item waar onderzoek naar wordt  

gedaan. Door in kaart te brengen welke mogelijkheden er allemaal zijn, kunnen delen van het 

probleem reeds worden opgelost en kan voldaan worden aan de wensen. De werking van tools kunnen 

gebruikt worden in het nieuwe proces.  

Door het bekijken van artikelen en internet, is een lijstje met reeds bestaande BIM oplossingen en 

hulpmiddelen gemaakt, waarbij de toepassing en werking van deze verschillende tools worden 

bekeken. 

Bij het ontwerpen van de oplossing zullen een aantal tools verder behandeld worden. 

Voorbeelden die in de deze fase aan het licht gekomen zijn, zijn onder andere: 

 

BIM collab 

BIM collab heeft een manier gevonden om BCF bestanden en opmerkingen live te delen. Zodra de 

BCF is aangemaakt, krijgt de betreffende partij bericht. Wanneer zij vervolgens met de opmerkingen 

aan de gang gaan, kunnen ze de nieuwe status en veranderingen direct communiceren aan de partij of 
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persoon die de opdracht gegeven hebben. Ook andere partijen kunnen zien dat de problemen 

verholpen zijn. 

-  Duidelijke communicatie naar juiste partij 

-  Status probleemafhandeling voor alle partijen direct duidelijk 

 

BIM-protocol generator 
TNO is begonnen met het ontwerpen van een nieuwe ‘workflow’ waarin alle betrokken partijen 

samenwerken om een zo compleet mogelijk BIM-protocol op te stellen. 

In samenwerking met een aantal bouwbedrijven hebben zij een BIM-protocol generator ontwikkeld, 

waarin elke partij zijn eigen voorkeuren en behoeftes kan weergeven, welke vervolgens in het project 

protocol worden verwerkt. 

-   Alle partijen betrokken bij modelleerafspraken 

-   Input informatiebehoeftes weergegeven 

 

BIM Bots 

BIM bots is een initiatief om de dataflow tussen verschillende partijen te automatiseren. Het gaat er 

om een tool te vinden waardoor informatie gedeeld kan worden tussen softwarepakketten en in een 

open omgeving gecommuniceerd kan worden. Dit project is nog in ontwikkeling. 

-   Automatiseren taken 

-   Connecties verschillende taken 

 

Webservice (CRH structural) 
CRH Structural heeft software laten ontwikkelen waarmee klanten hun eigen modellen kunnen 

checken op de eisen die CRH aan modellen stelt. Op deze manier kan CRH Structural de modellen 

direct gebruiken voor hun taken. 

-   Automatische check modeleisen CRH Structural 

N.B. Alleen controles op eisen vanuit CRH Structural 

 

Solibri Autorun 

Solibri Autorun is een toevoeging aan de Solibri Model Checker en geeft gebruikers de mogelijkheid 

om de routine checks gedurende het BIM proces te regelen. Door middel van een “Gatekeeper” rule, 

bestaat de mogelijkheid om verschillende modellen aan verschillende controles te onderwerpen. Op 

deze manier zou het mogelijk kunnen zijn om modellen van verschillende leveranciers, door middel 

van een ‘master’ ruleset, ook verschillend te controleren. 

-   Automatische routine controles 

-   Herkennen van verschillende modellen 

 

BIMaaS  
BIMaaS is een platform dat de samenwerking met BIM wil verbeteren, door middel van open 

standaarden. Informatie kan gedeeld, geanalyseerd en gevisualiseerd worden. 

-   Duidelijke communicatie 

-   Verdere (analyse) mogelijkheden binnen platform 

 

Root RBN Checker 

Root heeft een tool ontwikkeld waarmee modellen automatisch gecontroleerd kunnen worden op 

afspraken uit de RVB BIM norm, een standaard die steeds meer voorgeschreven wordt vanuit het 

Rijksvastgoedbedrijf.  

-   Automatische check op modelleerafspraken RVB BIM norm 

 

Open BIM standaarden 
De open standaarden zijn een uniforme manier van coderen en benoemen van model aspecten. Op 

deze manier ontstaat voor eenieder een heldere manier van communiceren. 

RVB BIM-norm 

ETIM-RT 

-   Informatie voor alle partijen bereikbaar en begrijpelijk 

-   Uniformiteit over meerdere projecten 
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5. Het ontwerpen van een hulpmiddel 
 

  In de vorige hoofdstukken zijn het controleproces en de verbeterpunten van dit proces aan de 

orde gekomen. In de laatste paragraaf zijn de punten genoemd waarvoor een oplossing ontworpen gaat 

worden. Door een lijst op te stellen met daarin reeds bestaande tools en mogelijkheden die bijdragen 

aan een efficiënter BIM proces, wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden van de technologie. 

Verderop in dit hoofdstuk zullen aan de hand van deze gegevens een aantal eisen worden gesteld aan 

het te ontwerpen hulpmiddel. 

     5.1 Doel van het hulpmiddel 
 

In het eerste hoofdstuk is aan de hand van een analyse een probleemstelling gedefinieerd met de 

volgende doelstelling:  

Het stroomlijnen van het engineeringsproces van het installatiemodel waarbij voor alle betrokken 

partijen de informatiebehoefte en de te volgen stappen volledig duidelijk zijn en waarbij door heldere 

communicatie van informatie en modellen een efficiënter BIM proces ontstaat. 

 

Uit het voorgaande deel van dit hoofdstuk blijkt dat een deel van de winst met betrekking tot het 

efficiënter inrichten van het BIM proces te behalen is binnen de controleprocessen van de aannemer; 

aangeleverde modellen voldoen niet aan de gestelde eisen, terwijl die wel verwacht wordt. Door een 

hulpmiddel te ontwikkelen dat bijdraagt aan de modelkwaliteit, kan de BIM-coördinator zich meer 

richten op zijn eigenlijke taak (het coördineren van de betrokken partijen binnen het BIM proces) en 

kunnen de onderaannemers en leveranciers hun feedback sneller en vaker ontvangen. 

Door het engineeringsproces anders in te richten kunnen partijen worden aangespoord beter na te 

denken over de informatiebehoeftes van zichzelf en van andere partijen, waarbij de te volgens stappen 

beter op de werkmethodes van de andere partijen kunnen worden afgestemd. 

     5.2 Doelgroepen van het hulpmiddel 
 

De te ontwerpen oplossing biedt voordelen voor alle partijen die betrokken zijn binnen het 

engineeringstraject. Onderaannemers en leveranciers zijn beter op de hoogte van de 

(on)mogelijkheden van de partners en krijgen na het inleveren van hun werk direct feedback. De BIM-

coördinatoren hoeven de modellen (in theorie) niet meer te controleren op de basisafspraken uit het 

BIM-protocol en kunnen zich volledig richten op de onderlinge samenhang van de aspectmodellen. 

De BIM engineers kunnen zich meer richten op hun taken als werkvoorbereider/engineer, doordat 

partijen meer inzicht hebben in elkaars werk en mogelijkheden. Ze kunnen zelfstandiger te werk gaan 

en worden, door automatische controles, op de hoogte gehouden van de kwaliteit van hun werk. 

Daarnaast kunnen delen van de oplossing in een eerder stadium ook bijdragen aan een verbetering van 

de kwaliteit van de ontwerpmodellen. 

     5.3 Eisen die gesteld worden aan het hulpmiddel 
 

In de vorige hoofdstukken kwam naar voren dat de aspectmodellen van onderaannemers en 

leveranciers vaak niet voldoen aan basisafspraken die aan het begin van elk project gemaakt worden. 

De BIM-coördinator moet deze fouten opmerken en (laten) aanpassen om ervoor te zorgen dat 

modellen kunnen worden opgenomen en getoetst in het containermodel.  

 

In de eerste plaats moet de tool zorgen voor stroomlijning van het BIM-proces door 

informatiebehoeftes en werkmethodes te delen, waardoor de te volgen stappen voor iedereen duidelijk 

worden. Ook moet het proces efficiënter worden. Dit houdt in dat de wachttijden uit het proces 

verdwijnen en dubbel werk voorkomen wordt.  
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Stroomlijnen BIM-proces  

Stroomlijning van het engineeringsproces vindt plaats door informatiebehoeften te delen en de te 

volgen stappen van te voren duidelijk te maken: 

  Afspraken bij aanvang van proces duidelijk 

 Delen en afstemmen van informatiebehoeftes 

  Delen en afstemmen van werkmethodes 

  Delen en afstemmen van werkvolgorde 

 

Vervolgens kan het uitvoeren van dubbel werk en het wachten op informatie voorkomen worden door 

de communicatie (van modellen) te faciliteren. Nu gebeurt dit via de hoofdaannemer, die de modellen, 

na controle, wekelijks deelt. 

 

Communicatie van informatie en modellen voor een efficiënter BIM proces  

  ‘Live’ communicatie van - en inzicht in werk 

  Inzicht in veranderingen tussen modelversies 

 

Wanneer modellen op deze manier, voor controle door de hoofdaannemer, gedeeld worden, is het wel 

van belang dat de modellen direct al de juiste kwaliteit hebben. De onderaannemers moeten dus ook 

een tool hebben waarmee ze de modelkwaliteit van hun aspectmodellen kunnen controleren. 

  Mogelijkheid kwaliteit eigen werk (automatisch) te controleren 

 

Om wachttijden nog meer te beperken zou een frequentere controle van de afstemming van de 

modellen onderling een toevoeging zijn aan het proces.  

  Mogelijkheid (eenvoudige) controles uit te voeren 

  

Partijen die bij het engineeringsproces betrokken zijn, maken gebruik van eigen software. Dit is de 

software die het best aansluit bij het werk dat zij moeten doen. 

Wanneer een tool wordt ontwikkeld die met deze verschillende software om moet kunnen gaan, 

moeten hier ook eisen aan worden gesteld. Het is belangrijk dat elke partij met zijn eigen software kan 

blijven werken, omdat dit voor hen de meest geschikte manier is. 

De tool moet werken onder de volgende voorwaarden: 

 Werken met open standaarden 

  Aanpasbaar/uit te breiden zijn, afhankelijk van de projecteisen en ontwikkelingen 

Software onafhankelijk 

 

Het hulpmiddel binnen het proces 

De zojuist genoemde eisen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat er meer voordelen van 

verschillende BIM tools benut kunnen worden. De gewenste toepassingen van de eisen worden 

hieronder beschreven: 

  

  De onderaannemer moet zijn aspectmodel 'live' en automatisch kunnen controleren, zodat hij   

  direct kan zien of zijn model voldoet aan de eisen uit het BIM-protocol 

 

Door automatische controles aan een platform te verbinden, kunnen onderaannemers hun aspectmodel 

op elk gewenst moment op kwaliteit laten controleren. Dit zorgt ervoor dat ze direct zien wat er fout 

gaat en het model kunnen verbeteren. Daarnaast leren ze op deze manier wat ze in het vervolg anders 

moeten doen, opdat ze de fout niet zomaar nog eens maken. 

   

  De BIM-coördinator en onderaannemers moeten een platform hebben waarop alle modellen  

  zijn opgeslagen, zodat ze altijd de meest recente modellen van alle betrokken partijen kunnen  

  bekijken (en altijd met de meest recente informatie werken) 

 

Door alle modellen op het centrale platform te delen, kan iedereen de modellen op dezelfde plek 

terugvinden. Ze kunnen op elk gewenst moment de laatste versie van alle aspectmodellen bekijken. 

Hierdoor wordt altijd met de meest recente informatie gewerkt. 
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 Onderaannemers moeten kunnen zien hoe modellen zich ontwikkelen, zodat ze eenvoudig  

  kunnen bekijken wat de gevolgen zijn voor hun eigen werk 

 

Wanneer wijzigingen ten opzichte van modelversies terug te zien zijn, kunnen onderaannemers altijd 

direct zien welke gevolgen bepaalde ontwikkelingen hebben voor hun eigen werk. Ze hoeven deze 

wijzigingen en ontwikkelingen niet meer zelf op te zoeken, maar kunnen deze direct zien. 

 

  De BIM-coördinator en onderaannemers moeten een overzicht hebben van alle clashes, zodat   

  ze weten welke issues er zijn en welke ze op moeten lossen 

 

Clashes worden in de huidige werkmethode rondgestuurd tussen BIM-coördinator en onderaannemer. 

Door de communicatie van clashes centraal te regelen en hier een soort forum van te maken, kunnen 

onderaannemers altijd zien welke clashes er zijn, wie hiervoor verantwoordelijk is en wat de status van 

de clashes is. Daarnaast kunnen ze vragen stellen en opmerkingen plaatsen bij de issues. 

    

  De BIM-coördinator wil dat de onderaannemers wekelijkse modellen aanleveren van betere  

  kwaliteit, zodat hij meer tijd kan wijden aan de coördinatie tussen modellen 

 

Dit alles moet ertoe leiden dat de aspectmodellen van de onderaannemers een betere kwaliteit hebben 

en dat (simpele) issues zelfstandig worden opgelost. Zo is de BIM-coördinator minder tijd kwijt aan 

het controleren van de modellen en het communiceren van kleine problemen. Hij kan zijn aandacht 

verplaatsen naar de ingewikkeldere en belangrijkere issues. 

 

Deze veranderingen in het proces moeten ervoor zorgen dat de doelstelling behaald wordt. Om de 

doelstelling meetbaar te maken, worden een aantal specifiekere eisen gesteld.  

Uiteindelijk moeten de tools, leiden tot een efficiënter BIM-proces, waarbij aspectmodellen beter van 

kwaliteit zijn en daardoor bruikbaarder zijn. Dit kan meetbaar gemaakt worden door te kijken naar het 

aantal gevonden fouten en clashes bij de controlerondes. Het hulpmiddel zou moeten leiden tot een 

betere modelkwaliteit van de verschillende aspectmodellen. De eisen met betrekking tot de 

modelkwaliteit zijn: 

- Geen van de modellen mag nog dubbele elementen bevatten  

- De modellen mogen geen ‘harde’ interne clashes meer bevatten 

- De modellen moeten aan alle vooraf gestelde (BIM technische) eisen voldoen 

 

Daarnaast moet met behulp van de tool het aantal clashes dat tijdens de controlerondes gevonden 

wordt afnemen, waardoor de aandacht naar belangrijke knelpunten kan en de totale cyclus van 

modelleren en controleren binnen het engineeringsproces sneller doorlopen wordt. Omdat projecten te 

veel van elkaar verschillen op het gebied van omvang, complexiteit en eisen, is het niet mogelijk 

hiervoor een specifieke doelstelling op te stellen. Om een dergelijke doelstelling te controleren, 

zouden twee identieke projecten vergeleken moeten worden, waarbij het ene wordt uitgevoerd volgens 

het huidige proces en het andere volgens het nieuwe proces. Dit is niet haalbaar. Deze wens is 

daardoor niet meetbaar te maken. 
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6. Het BIM-engineeringsproces met hulpmiddel 
 

  Gedurende de ontwerpfase van het afstudeerrapport is gezocht naar een oplossing die voldoet 

aan de eisen die aan het ontwerp gesteld zijn. Door het proces zo in te richten dat wachttijden zoveel 

mogelijk verdwijnen en dat dubbel werk voorkomen wordt, wordt de kwaliteit van de aspectmodellen 

verbeterd en wordt het proces efficiënter gemaakt. 

In dit hoofdstuk zal een voorstel worden gedaan om het engineeringsproces te stroomlijnen en  

efficiënter te laten verlopen. De oplossing bestaat uit twee onderdelen: Het eerste onderdeel bestaat uit 

een ontwerp om raakvlakken en knelpunten tussen verschillende werkwijzen en informatiebehoeftes 

van partijen in beeld te brengen. Hierdoor zijn deze verschillend bij aanvang van het project duidelijk 

en kunnen problemen gezamenlijk worden opgelost en kunnen deze afspraken worden vastgelegd in 

het BIM protocol. Deze afstemming zorgt voor stroomlijning van het BIM proces (paragraaf 6.2). 

Het tweede onderdeel bestaat uit een tool die de communicatie van informatie en modellen tussen 

partijen centraal stelt. De tool zal uitwisseling regelmatiger en op een vaste (virtuele) locatie plaats 

laten vinden en meer inzicht geven in het werk. Op deze manier worden wachttijden verminderd, 

wordt het proces gestroomlijnd en zal de engineering vervolgens efficiënter verlopen (paragraaf 6.3). 

Ten slotte wordt in paragraaf 6.4 het ontwerp weergegeven. 

     6.1 Van eisen naar hulpmiddel 
 

In paragraaf 4.5 zijn diverse bestaande tools op het gebied van BIM processen besproken. In deze 

paragraaf worden deze gelinkt aan de eisen die aan het te ontwerpen hulpmiddel worden gesteld. Op 

deze manier wordt een beeld verkregen van welke programma’s kunnen bijdragen aan de wensen van 

het nieuwe proces. De werking van deze tools kan worden geïmplementeerd of worden gebruikt in het 

ontwerp om te komen tot een gestroomlijnder en efficiënter BIM engineeringsproces.  

Het delen van de informatiebehoeftes, werkmethodes en werkvolgordes gebeurt voor de start van 

het engineeringsproces en draagt bij aan stroomlijning van dit traject (paragraaf 6.2). De overige eisen 

zorgen voor een efficiënter verloop van dit engineeringstraject en worden meegenomen in paragraaf 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.1: Overzichtsmatrix van bestaande tools en hun mogelijkheden 
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6.1.1 Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het stroomlijnen van het BIM proces 

  Het afstemmen van afspraken, informatiebehoeftes en werkvolgordes leidt tot een 

stroomlijning van het BIM proces. Afspraken worden gemaakt tussen alle partijen, waarbij ook 

verschillen en behoeftes worden besproken. Problemen en wachttijden worden bij aanvang van het 

proces voorkomen.  

In afbeelding 6.1 is te zien dat de BIM-protocol generator een tool is die helpt om deze doelen te 

bereiken. In paragraaf 6.2 wordt besproken hoe dit hulpmiddel werkt en hoe deze bij kan dragen aan 

het stroomlijnen van het BIM proces. 

6.1.2 Het ontwerpen van een hulpmiddel voor een efficiënter BIM proces 

  Om de communicatie van informatie en modellen helder te houden, wordt in paragraaf 6.3 een 

opstap gemaakt naar een platform waar gegevens bewaard worden. Op deze plek worden zowel 

modellen als issues centraal opgeslagen, zodat deze op ieder moment door alle partijen te bekijken 

zijn. 

Naast het centraal communiceren van de (IFC) modellen, worden deze bij het uploaden direct 

automatisch gecontroleerd, zodat onderaannemers niet meer hoeven te wachten op feedback vanuit de 

hoofdaannemer; de tool geeft deze direct wanneer het model geüpload wordt.  

 

Om dit platform vorm te geven worden de tools uit afbeelding 6.1 bekeken en worden de verschillende 

(bruikbare) functies van deze tools toegepast in een hulpmiddel. 

     6.2 Stroomlijnen BIM proces 
 

Het eerste hulpmiddel is bedoeld om afspraken, werkmethodes, werkvolgordes en informatiebehoeftes 

van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen. 

In het huidige proces wordt het BIM protocol opgesteld door de hoofdaannemer en de eventuele 

opdrachtgever. De eisen en informatiebehoeftes zijn zo opgesteld dat deze partijen al hun gewenste 

werk met het BIM model kunnen uitvoeren.  

Het komt echter voor dat partijen, door gebrek aan ervaring of mogelijkheden, problemen hebben om 

aan deze eisen te voldoen. Ook kan het zijn dat informatiebehoeftes uit de modelspecificatielijst niet 

voor alle partijen juist of voldoende is. Het komt voor dat partijen niet verder kunnen met hun werk, 

omdat ze wachten op informatie die door andere partijen aangeleverd moet worden. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben: de werkvolgorde kan afwijken van die van de andere partij, de partij 

heeft deze informatie zelf niet nodig of weet simpelweg niet dat de andere partij van deze informatie 

afhankelijk is. Het hulpmiddel moet ervoor zorgen dat deze knelpunten al voor de start van het proces 

in beeld worden gebracht, zodat deze verschillen kunnen worden afgestemd. Op deze manier kunnen 

de problemen voorkomen worden en zal het proces gestroomlijnd worden. Om dit te behalen moet het 

hulpmiddel voldoen aan de volgende eisen en doelstellingen uit paragraaf 5.3: 

Afspraken bij aanvang van proces duidelijk 

Delen en afstemmen van informatiebehoeftes 

Delen en afstemmen van werkmethodes 

Delen en afstemmen van werkvolgorde 

 

Kennisinstituut TNO heeft zich al eens verdiept in de afstemming van verschillende partijen bij een 

BIM bouwproject. Uit dit onderzoek is de BIM-protocol generator voortgekomen. Het is een vrij te 

gebruiken handleiding om behoeftes, wensen en werkwijzen van verschillende partijen op elkaar af te 

stemmen. 

De BIM-protocol generator geeft een soort stappenplan om werkmethodes en informatiebehoeftes 

gezamenlijk, met alle betrokken partijen, in te passen in een BIM-protocol. Via een aantal vragen 

worden werkwijzen, wensen en behoeftes inzichtelijk gemaakt, waarna ze besproken kunnen worden 

in een gezamenlijke sessie. Het gaat er hierbij om de verschillen tussen voorkeurswerkwijze van 

partijen in kaart te brengen en samen te kijken hoe deze verschillend opgelost moeten worden. Alle 

modellerende partijen worden betrokken bij het opstellen van het BIM-protocol. 

Om de vragenlijst op te stellen, heeft TNO divers BIM-protocollen bekeken en hieruit de twintig 

belangrijkste vragen geselecteerd. Vervolgens hebben een aantal ervaren bedrijven uit verschillende 

bouwdisciplines deze lijst bekeken en aangevuld, waarna geëxperimenteerd is met deze vragenlijst. 
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In afbeelding 6.2 is te zien hoe de BIM protocol generator van TNO werkt. Eerst start de initiator, 

bijvoorbeeld de BIM-coördinator, een nieuw BIM-protocol (1). Hij nodigt de betreffende partijen uit 

(2), die vervolgens allemaal individueel een vragenlijst invullen (3). De vragen zijn verdeeld in 

categorieën die betrekking hebben op het doel waarmee partijen volgens BIM werken, de 

mogelijkheden die ze hebben met betrekking tot gebruikte software en bestandtypes, de gewenste 

informatieflow, het proces dat partijen (willen) doorlopen, gewenste modelleerafspraken en vragen 

met betrekking tot de meer juridische kant die aan de modellen verbonden is: wie is de eigenaar van de 

modellen en hoe moet er worden omgegaan met partijen die niet aan de (model/proces) eisen (kunnen) 

voldoen? 

De BIM protocol generator voegt al deze antwoorden samen en levert een concept BIM-protocol (4). 

Verschillen vallen op en moeten in het volgende stadium besproken worden. De generator maakt ook 

een prioriteitenlijst voor de kwaliteitscontrole van de modellen. 

Deze uitkomsten die in het concept BIM-protocol staan, dienen vervolgens door de partijen besproken 

te worden. Gezamenlijk overleggen ze de resultaten, met name de verschillen, en stellen op deze 

manier het definitieve BIM-protocol op (5). Hieruit kan vervolgens het definitieve BIM-protocol 

worden opgesteld (6). (Bron: www.bimprotocolgenerator.com) 

 

De belangrijkste vraag wanneer het draait om het afstemmen van informatiebehoeftes, is vraag 8: het 

invullen van de BIM informatieniveau template, waarin wordt gevraagd aan te geven wat voor 

informatie de partij nodig heeft, wie deze informatie moet leveren, welk niveau deze informatie moet 

hebben, wat de status van de informatie moet zijn, in welk bestandsformat de informatie geleverd 

moet worden en volgens welke modelleerafspraken de informatie opgesteld moet zijn.  

Visser & Smit Bouw heeft voor haar informatiebehoeftes al een aantal modelspecificatielijsten 

opgesteld. Hierin staan voor verschillende disciplines en elementen weergegeven welke informatie zij 

wensen.  

Een dergelijke lijst is het uitgangspunt van het hulpmiddel. Door deze lijst met alle partijen 

gezamenlijk op te stellen wordt duidelijk wie informatie nodig heeft, waarom deze informatie 

gevraagd wordt,  in welke fase van het project deze gewenst is en wie deze informatie moet leveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.2: De verschillende stappen om te komen tot een gezamenlijk BIM-protocol 
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Deze lijst kan elk project worden gebruikt en worden uitgebreid, om een complete en afgestemde 

informatiebehoefteplanning van informatiebehoeftes op te stellen. 

 

Zoals in hoofdstuk 3 besproken is, is de installateur in elke fase afhankelijk van andere betrokken 

partijen. Deze partijen moeten informatie leveren, 2D en/of 3D, waarmee de installateur aan de slag 

kan. 

 

Door deze informatiebehoefte concreet te maken en de partijen te voorzien van een lijst met deze 

behoeftes, weten de betreffende partijen voor elke fase wat de installateur van ze verwacht: welke 

informatie ze nodig hebben, op welke manier deze informatie bruikbaar is en wat ze ermee moeten 

kunnen doen. Bij vergelijking met de informatiebehoefte van de installateur, bleek deze lijst in de 

modelspecificatielijst van de Visser & Smit Bouw al grotendeels compleet (zie bijlage II); deze lijst is 

dan ook als uitgangspunt genomen. 

De hoofdaannemer kan deze checklist gebruiken om te controleren of het ontwerpmodel, dat door de 

opdrachtgever verstrekt is, op de juiste manier gemodelleerd is en of het de benodigde informatie 

bevat. In volgende fases kunnen andere betrokken onderaannemers op eenzelfde manier controleren of 

de aspectmodellen aan de behoeftes tegemoetkomen. Hoe gedetailleerder de modelspecificatielijsten 

zijn, hoe completer een eventueel op te zetten planning gemaakt kan worden. 

 

Voor de installateur is in dit rapport een leidraad gegeven voor de inventarisatie van zijn 

informatiebehoeftes bij soortgelijke projecten. Het resultaat is een versie van de modelspecificatielijst 

die specifiek is voor de installatietechnische partij. Deze is in bijlage XI terug te vinden. In het proces 

waarbij gezamenlijk een BIM-protocol wordt opgesteld zal elke partij een dergelijke lijst op moeten 

stellen. Gedurende verschillende projecten en ervaringen kunnen ze deze lijsten aanvullen. Afbeelding 

6.3 laat een voorbeeld zien van de informatiebehoeftenlijst van de installateur. 

 

De vragenlijst van de BIM protocol generator zorgt er dus voor dat de mogelijkheden van 

verschillende partijen aan het licht komen, zodat deze gezamenlijk besproken kunnen worden en op 

tijd kunnen worden ondervangen. Het in kaart brengen van de informatiebehoeftes van alle partijen 

zorgt ervoor dat iedereen weet wie welke gegevens op welk moment nodig heeft. Op deze manier kan 

een gezamenlijk BIM-protocol worden opgesteld en wordt het te volgen engineeringsproces 

gestroomlijnd doordat problemen voorkomen worden (of al zijn opgelost) en wachttijden verdwijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.3: Informatiebehoeftes installateur met betrekking tot liften en roltrappen 
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     6.3 Efficiënter BIM proces 
 

Enerzijds is het doel van het hulpmiddel om informatiebehoeftes en voorkeurswerkwijzen bij aanvang 

van het project helder gecommuniceerd en afgestemd te hebben. Een belangrijk punt om dit compleet 

te krijgen, is dat alle partijen betrokken zijn bij het proces waarbij de afspraken gemaakt worden en de 

eisen aan modelinformatie worden opgesteld. Het samenvoegen van deze behoeftes is een stap die 

plaatsvindt vóór de daadwerkelijke engineeringsfase. Afspraken in het hieruit voort vloeiende BIM-

protocol vormen de basis voor de samenwerking gedurende de engineeringsfase. 

Door bijvoorbeeld met alle partijen om de tafel te gaan zitten en een maatgevende ruimte uit te 

werken, kunnen informatiebehoeftes worden uitgesproken en werkmethodes en volgordes op elkaar 

worden afgestemd.  

Het tweede deel van de oplossing zal procesgericht zijn en bijdragen aan een efficiëntere 

werkvoorbereidingsfase door heldere communicatie van modellen en hierbij horende informatie. 

 

In deze paragraaf wordt het hulpmiddel voor het BIM proces voorgesteld, waarbij de software ervoor 

zorgt dat de aspectmodellen 'live' en automatisch worden gecontroleerd, opdat de BIM-coördinator 

wekelijks modellen van de onderaannemers krijgt aangeleverd die beter van kwaliteit zijn.  

De kwaliteit van de modellen wordt vervolgens uitgedrukt en meetbaar gemaakt met de volgende 

eisen: 

Geen van de modellen mag nog dubbele elementen bevatten  

De modellen mogen geen ‘harde’ interne clashes meer bevatten 

De modellen moeten aan alle vooraf gestelde (BIM technische) eisen voldoen 

 

In hoofdstuk 5 zijn al een aantal eisen gesteld aan het hulpmiddel die betrekking hebben op de 

werking van het model. Deze zijn naar voren gekomen uit de interviews die in de onderzoeksfase 

gehouden zijn met BIM-coördinatoren, werkvoorbereiders en modelleurs: 

 ‘Live’ communicatie van - en inzicht in werk (paragraaf  6.3.1) 

Mogelijkheid kwaliteit eigen werk (automatisch) te controleren (paragraaf  6.3.2) 

Weergeven veranderingen tussen modelversies (paragraaf  6.3.3) 

Mogelijkheid (eenvoudige) controles uit te voeren (paragraaf  6.3.4) 

 

In het project dat in dit rapport als uitgangspunt is genomen, zijn er twee partijen met een 

controlerende- en coördinerende functie: de hoofdinstallateur coördineert de installatietechnische 

partijen en bijbehorende modellen, terwijl de hoofdaannemer (de BIM-coördinator in het bijzonder) 

zorgt voor de afstemming van alle onderaannemers binnen het project. Het hulpmiddel is door alle 

onderaannemers te gebruiken, waardoor ook beide controlerende partijen er baat bij hebben. Het 

hulpmiddel is dus niet enkel voor de installatietechnische partijen ontworpen: hoe meer partijen 

meewerken binnen deze tool, hoe beter de verschillende aspectmodellen op elkaar worden afgestemd. 

 

Ook zijn er een aantal voorwaarden aan de tool verbonden: Door het hulpmiddel te laten werken met 

IFC extracten van modellen, kan deze software onafhankelijk gebruikt worden. IFC bestanden kunnen 

door elke modelleersoftware worden gemaakt, waardoor elke partij met de tool kan werken en daarbij 

zijn eigen software kan blijven gebruiken. Daarnaast moet het hulpmiddel aanpasbaar/uit te breiden 

zijn, afhankelijk van de projecteisen en ontwikkelingen, zodat het hulpmiddel gedurende verschillende 

fases en projecten toegepast kan worden. 

     6.3.1 ‘Live’ communicatie van- en inzicht in werk 

Om met elkaar te kunnen werken is het van belang dat elke partij altijd inzicht heeft in het werk van 

anderen. Zo kan hij met modellen werken met de meest recente ontwikkelingen en informatie. 

 

Op dit moment worden de modellen van verschillende onderaannemers door de BIM-coördinator 

gecontroleerd en vervolgens ter beschikking gesteld voor alle partijen. Dit gebeurt over het algemeen 

wekelijks; in sommige gevallen wordt dit vaker gedaan. Dit houdt in dat partijen aan het eind van de 

week werken met verouderde informatie. Het kan zijn dat modellen inmiddels zijn aangepast. 

Het is wenselijk om inzicht te hebben in de meest recente informatie van partijen.  
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L. A. H. M. van Berlo, J. Beetz et al. hebben in hun paper Collaborative engineering with IFC: new 

insights and technology (2012) al onderbouwd  dat het werken in één model niet wenselijk is; partijen 

hebben verschillende BIM-niveaus en zijn gewend te werken met andere modelleer programma’s. Het 

ontwerp zal dan ook geen handleiding worden van de juiste manier om wél in één model samen te 

werken, maar een handleiding/hulpmiddel waarmee de verschillende eilandjes (partijen) zó met elkaar 

verbonden kunnen worden, dat er minder issues en clashes optreden tijdens de controlemomenten 

gedurende de engineeringsfase en het te volgen proces voor iedereen duidelijk is.  

 

De vraag die overblijft is hoe en hoe vaak de modellen dan wel gedeeld moeten worden. Het delen op 

wekelijkse basis blijkt in de huidige manier van werken voldoende. Dit wordt gedaan door de BIM-

coördinator. Dit betekent echter dat er tijd verstrijkt tussen het aanleveren van het model door de 

onderaannemer en het verspreiden van het model door de BIM-coördinator. In deze tijd kan het zijn 

dat het model verder uitgewerkt wordt, dat informatie wordt aangepast en dat het model dat bij de 

BIM-coördinator ligt dus achterhaald is. 

Een betere optie lijkt dan ook om deze ‘wachttijd’ te voorkomen, door de modellen direct door de 

onderaannemers onderling te laten verspreiden. Door dit op een centraal platform (bijvoorbeeld een 

“cloud”) te doen, komen alle aspectmodellen bij elkaar te staan. Dit houdt het proces overzichtelijk: 

alle modellen zijn op één locatie terug te vinden. Hierbij dient echter direct de kanttekening gemaakt 

te worden dat modellen op dat moment nog niet gecontroleerd zijn. 

De frequentie waarmee modellen gedeeld worden, bepaald de actualiteit van de informatie die erin 

verwerkt is. Wanneer altijd het meest recente model in de map geplaatst wordt, beschikken alle 

partijen te allen tijde over de meest recente informatie. Dit lijkt dan ook de meest geschikte optie: door 

elke verandering direct te delen, zal altijd met de nieuwste modelinformatie gewerkt worden. 

 

Live samenwerken, in één model, blijkt dus niet gewenst, maar het direct delen van modellen wanneer 

ze opgeslagen worden, komt daar bij in de buurt. Dit wordt gedaan door een platform te ontwerpen 

waar alle partijen bestanden kunnen uitwisselen en hun laatste modellen steeds updaten. Dit is 

schematisch weergegeven in afbeelding 6.4. 
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Afbeelding 6.4: Aspectmodellen worden opgeslagen in een centrale database, van waaruit alle partijen de  

  modellen kunnen openen. 
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6.3.2 Mogelijkheid kwaliteit eigen werk (automatisch) te controleren 

  De onderaannemer is er bij gebaat wanneer hij zijn model zelf kan controleren, zonder 

daarvoor extra werk te hoeven doen. Op deze manier kan hij direct zien op welke punten zijn model 

niet voldoet, zonder te hoeven wachten op de wekelijkse modelcontrole vanuit de BIM-coördinator. 

 

In de huidige werkmethode worden modellen wekelijks ingeleverd door modellerende partijen, 

onderaannemers, waarna de BIM-coördinator de BIM-technische modelkwaliteit beoordeeld en kijkt 

naar de onderlinge samenhang van de verschillende aspectmodellen en de werkvoorbereiding 

vervolgens kijkt naar uitvoeringstechnische aspecten en juistheid van gemodelleerd werk.  

Na deze wekelijkse controles krijgen de onderaannemers feedback met de betrekking tot de kwaliteit 

van hun model. 

De gegevens die door de BIM-coördinator worden gecontroleerd, staan vastgelegd in het BIM-

protocol en zouden dus voor alle partijen duidelijk moeten zijn. Het zijn eisen waar de modellen 

simpelweg aan moeten voldoen. Toch blijkt dat de meerderheid van de (aspect)modellen niet voldoet 

aan deze voorwaarden en is het nodig (zie ook de paper “Facilitating the BIM coordinator and 

empowering the suppliers with automated data complience checking” van L. A. H. M. van Berlo en E. 

Papadonikolaki, (2016) uit paragraaf 4.3) deze gegevens te controleren en aanpassingen voor te leggen 

bij betreffende partijen.  

 

Deze fouten ontstaan door laksheid, onoplettendheid of simpelweg door gebrek aan ervaring en 

worden, zoals gezegd, wekelijkst teruggekoppeld. 

Het voorkomen, of tijdig genezen, van deze fouten, maakt het werk van de BIM-coördinator 

overzichtelijker en zorgt ervoor dat modellen eenvoudiger op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Op dit moment lijkt de verantwoordelijkheid van de modelkwaliteit te liggen bij de BIM-coördinator. 

De onderaannemers worden aangenomen en betaald op basis van het werk dat geleverd wordt. Dit 

werk omvat ook het 3D BIM aspectmodel dat moet voldoen aan de eisen uit het protocol. Hier blijkt 

de theorie niet overeen te komen met de praktijk: in theorie zouden alle aangeleverde modellen 

moeten voldoen aan de eisen, maar in praktijk is dat in de meeste gevallen niet het geval.  

De verantwoordelijkheid van een goed model zou dus, ook volgens het BIM-protocol, moeten liggen 

bij de onderaannemer, al blijft de hoofdaannemer eindverantwoordelijk. Een eindcontrole van de 

hoofdaannemer blijft nodig, simpelweg omdat deze de eindverantwoordelijke is, maar zou eigenlijk 

slechts ter bevestiging moeten zijn.  

 

De controlerende functie die de BIM-coördinator vervult, zou bij de onderaannemer zelf moeten 

komen te liggen, zodat deze in de mogelijkheid komt modellen te leveren die aan de gevraagde 

kwaliteit voldoen en zodat de BIM-coördinator zich kan richten op de coördinatie van partijen en het 

bekijken van ingewikkelde issues. Een optie is om bij elke partij een persoon verantwoordelijk te 

maken voor deze controle. Beter is echter om deze controle centraal te laten verlopen, zoals nu het 

geval is. Op deze manier is het zeker dat alle modellen op dezelfde manier worden gecontroleerd.  

Door dit proces te automatiseren, wordt de controlerende functie in eerste instantie bij de BIM-

coördinator weggenomen en zijn partijen niet meer afhankelijk van zijn planning.  

 

Door de onderaannemers te voorzien van een automatisch controlemiddel, krijgen zij bijna ‘live’ te 

zien of hun modellen voldoen aan de afspraken; bij elke upload wordt de controle uitgevoerd (Zie 

afbeelding 6.5). Op deze manier kunnen ze dus direct ingrijpen wanneer dit niet het geval blijkt te zijn. 

Ze hoeven niet meer te wachten op de wekelijkse controle en kunnen direct verder met hun werk, met 

de wetenschap wat ze fout hebben gedaan en waar ze in het vervolg dus op moeten letten. Fouten 

worden hierdoor minder vaak gemaakt en het werk gaat in het vervolg in één keer goed. De BIM-

coördinator wordt niet meer geconfronteerd met deze (simpele) problemen en kan zich nu richten op 

de complexere afstemmingsproblemen. 

De eindverantwoordelijkheid blijft wel bij de hoofdaannemer liggen, waardoor de controle niet kan 

verdwijnen. Door het nieuwe proces zouden deze controles echter geen opmerkingen meer op mogen 

leveren.  
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CRH Structural, dat inmiddels bekend is onder de naam RuwBouw Groep, maakt zelf gebruik van een 

door Root ontwikkelde ‘webservice’. Hiermee kunnen onderaannemers zelf controleren of hun werk 

voldoet aan de eisen die CRH stelt aan de te ontvangen modellen. Het is dus mogelijk om software te 

ontwikkelen die automatische controles op een model kan loslaten, waardoor het niet nodig is bij elke 

onderaannemer een ‘BIM-coördinator’ aan te stellen. 

In afbeelding 6.6 en 6.7 zijn de resultaten van de webservice controle weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.6: Resultaat van de controle van de CRH structural webservice. 

 (Bron: http://www.root-bv.nl/portfolio_page/crh-webservice/) 
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Afbeelding 6.5: Onderaannemers uploaden een ifc versie van het mode op een centrale plek, waarna deze direct   

  wordt gecontroleerd op RVB afspraken uit het BIM-protocol.  

 



73 

 

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM  

 

Bij het project dat gedurende de realisatie van dit rapport als voorbeeld is genomen, is gemodelleerd 

volgens de RVB norm, een soort modelleerstandaard die voorgeschreven bij projecten van het 

Rijksvastgoedbedrijf. Root heeft een checker ontwikkeld die aansluit bij die eisen. De RBN Checker 

controleert modellen op eisen uit de RVB norm. 

Door alle modellerende onderaannemers te voorzien van een dergelijke checker, moeten ze allen in 

staat zijn wekelijkse modellen aan te leveren die voldoen aan de eisen uit het BIM-protocol. 

 

ROOT 

Als vervolgstap heeft Root de RBN checker ontwikkeld. De RBN checker controleert puntsgewijs of het 

geüploade IFCmodel voldoet aan de RBN. Momenteel is de app nog in beta, maar is al wel 

publiekelijk toegankelijk. De app is volledig functioneel, echter wordt er nog niet op alle onderdelen 

van de RBN gecontroleerd. De RBN checker controleert de volgende hoofdstukken: 

2.1.4 Correct gebruik van entiteiten 

2.1.7 Modeleenheid (units), maataanduidingen, maateenheden en getalafronding 

2.1.9 Bouwlaagindeling (levels) en –naamgeving 

2.2.6.2 Informatie-indeling (classification) 

2.2.6.3 Objectrelaties 

2.2.6.4 ObjectGUID 

2.2.6.5 Geografische positie en oriëntatie 

2.2.7.1 Project 

2.2.7.2 Terrein 

2.2.7.3 Bouwwerk 

2.2.7.4 Bouwlaag 

2.2.7.5 Bouwlaagoppervlakobject 

2.2.7.6 Ruimte 

2.2.7.8 Bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen > IfcMaterial 

2.2.7.8 Bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen > OperationType 

2.2.7.8 Bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen > Pset_###Common > 

Eigenschappen 

(Bron: http://www.root-bv.nl/root-introduceert-geautomatiseerde-rbn-checker/) 

 

Om te bepalen welke controles gedaan moeten worden om de kwaliteit van modellen te verbeteren, 

zijn een aantal documenten bekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 6.7: Resultaat van de controle van de CRH structural webservice.in het model 

 (Bron: http://www.root-bv.nl/portfolio_page/crh-webservice/) 
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De eerste hiervan zijn de controles die de BIM-coördinator uitvoert volgens de documenten “BIM-

protocol” en “Controleproces modellen” die bij Visser & Smit Bouw gebruikt worden. Hierin staat dat 

de modellen het juiste 0-punt moeten hebben, dat de stramienen en bouwlagen juist moeten zijn, dat de 

lengtes in millimeters, de oppervlaktes in vierkante meters en de volumes in kubieke meters moeten 

worden uitgedrukt, dat elementen moeten worden gemodelleerd naar de beoogde toepassing (een 

wand als een “wall”, een kolom als een “column”, etc.), wanneer dit niet kan moet altijd te herleiden 

zijn wat het element is. Verder mogen objecten niet dubbel gemodelleerd worden en moet de 

informatie uit de modelspecificatielijsten in het model zitten.  

Daarnaast is gekeken naar controles uit de eerder genoemde paper van L. A. H. M. van Berlo en E. 

Papadonikolaki. Zij hebben de kwaliteit van de aspectmodellen bepaald aan de hand van twaalf checks 

(de dertiende controle was projectspecifiek en hieraan werd door geen enkel model voldaan). Deze 

controles blijken voor een groot deel overeen te komen: alle controles uit het BIM-protocol komen 

terug in de paper. 

6.3.3 Weergeven veranderingen tussen modelversies 

  De modellerende partijen moeten weten hoe werk van andere partijen zich ontwikkelt, zodat 

zij eventuele gevolgen voor hun eigen werk direct inzichtelijk krijgen.  

 

Gedurende het modelleerproces veranderen modellen van alle partijen voortdurend. Het is moeilijk te 

zien welke ontwikkelingen een model doormaakt. Wijzigingen ten opzichte van een vorige 

modelversie moeten opgespoord worden. Volgens engineers bij Homij installaties (Bijlage VII) is het 

zoeken van deze veranderingen een dagtaak. Tijd die beter aan het eigen te modelleren werk besteed 

kan worden. 

 

Door een functie aan de tool toe te voegen waarbij verschillende versies van modellen met elkaar 

worden vergeleken, kan dit werk uit handen worden genomen. Automatisch kunnen modellen met 

elkaar vergeleken worden, waardoor direct inzichtelijk is hoe het model zich de afgelopen periode 

heeft ontwikkeld. 

 

Solibri heeft een optie ontwikkeld waarmee het 

mogelijk is wijzigingen tussen verschillende 

modelversies inzichtelijk te maken. Op deze manier 

worden veranderingen voor iedereen helder gemaakt. 

(Zie afbeelding 6.8)  

Wanneer u wijzigingen van een specifiek model ten 

opzichte van het voorgaande model inzichtelijk wilt 

krijgen, kunt u dat via de regel 'SOL/206/2.0' voor 

elkaar krijgen. Deze regel is in te stellen op basis 

van veranderingen op een specifiek vlak. Denk 

hierbij aan locatie, afmetingen, properties (waarde 

en aanwezigheid), etc. De resultaten geven dan ook 

een compleet overzicht van alle wijzigingen. Deze 

regel functioneert door het laden van de twee versies 

van het model in Solibri Model Checker.  

(Bron: 

http://www.kubusinfo.nl/Nieuwsbrief/Solibri/2014-

05-September) 

 

Een belangrijke vraag die hierbij reist, is welke 

modellen met elkaar vergeleken moeten worden: De 

wijzigingen en ontwikkelingen van modellen moeten 

duidelijk zijn voor alle partijen. Dit houdt ook in dat 

ze de kans moeten krijgen alle wijzingen te kunnen 

zien. Wanneer wijzigingen tussen elke laatste twee 

modellen worden getoond, kan het zijn dat 

wijzigingen gemist worden: een gemiste modelversie 

betekent dan automatisch dat deze veranderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding 6.8: Weergave toevoegingen, verwijderde 

elementen en wijzigingen door Solibri. 

(Bron: http://blog.cadimage.com/2014/05/using-

solibri-for-model-comparison/)    
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niet meer terug te vinden zijn. Wanneer wijzigingen vanaf het eerste model worden aangegeven, zal de 

lijst na elke revisie alleen maar langer worden; ook dan raakt het overzicht zoek. Er moet dus gekeken 

worden naar een tussenoplossing. 

In het huidige proces worden modellen wekelijks gedeeld, waarbij wijzigingen dus ook wekelijks 

terug te vinden zijn. Dit gegeven is ook in deze tool gewenst: na elke wekelijkse controle wordt een 

nieuwe lijst met wijzigingen opgezet. Dit betekent dat ontwikkelingen van modellen worden 

weergegeven ten opzichte van het laatst gecontroleerde model. Dit model wordt de hele week 

vergeleken met het nieuwste aangeleverde aspectmodel van de onderaannemer. Wanneer een nieuwe 

controleronde heeft plaatsgevonden, is er ook een nieuwe basis vanwaar de modelvergelijking plaats 

zal vinden. 

 

Het weergeven van alle wijzigingen geeft een enorme lijst aan veranderingen: alles wat is aangepast 

(ook de parametrische informatie) wordt in de lijst opgenomen. Voor de verschillende 

onderaannemers zijn echter niet alle wijzigingen van belang. Wijzigingen in naamgeving, 

leveranciersnamen, types en andere informatie die ze niet nodig hebben (informatie die niet in de 

specificatielijst van de partij staat), is voor hen niet interessant. Het gaat dus vooral om veranderingen 

van de geometrische eigenschappen in het model: wanneer de vorm of de locatie van een element 

verandert, kan dit directe gevolgen hebben voor anderen. Deze wijzigingen moeten dus zichtbaar 

gemaakt kunnen worden. Daarnaast moet de ontwikkeling van het model te zien zijn: wat is er aan het 

model toegevoegd en wat is er verdwenen. De parametrische informatie is hierbij minder van belang. 

Alleen wanneer deze informatie impact heeft op bijvoorbeeld berekeningen (voor installatietechnische 

partijen zijn bouwfysische eigenschappen van elementen wel van belang), moeten ze deze wijzigingen 

weten. In de meeste gevallen zijn deze eisen echter al vastgelegd in het ontwerpmodel. 

 

Omdat modellen in het voorgestelde hulpmiddel centraal worden opgeslagen, en op deze manier ook 

gedeeld worden, hoeven ze niet meer naar de controlerende partij verspreid te worden: deze haalt ze 

zelf uit de database wanneer het tijd is om de modellen te controleren. Om te voorkomen dat modellen 

vervolgens eindeloos veranderen terwijl ze gecontroleerd worden, zouden de modellen ‘bevroren’ 

moeten worden op het moment dat de controle door de BIM-coördinator gestart wordt (afbeelding 

6.9). Het betreffende model wordt vastgezet en aangemerkt als ‘onder controle’ of ‘gecontroleerd’.  
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Afbeelding 6.9: Het model dat de BIM-coördinator download om het te controleren, wordt bevroren,  

  waardoor er in dit bestand geen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 
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Door dit model de gehele week als uitgangspunt te nemen, weten alle partijen welke modelversies 

gecontroleerd zijn door de coördinerende partij.  

Wijzigingen in nieuwe modelversies worden vervolgens dus niet tussen elke upload in beeld gebracht, 

maar tussen de laatst gecontroleerde versie en de laatst geüploade versie. De laatst gecontroleerde 

versie is afkomstig van de BIM coördinator, de laatst geüploade versie is het meest recente model van 

de onderaannemer. Dit proces is schematisch weergegeven 6.10. 

 

6.3.4 Mogelijkheid (eenvoudige) controles uit te voeren 

  In het BIM proces draait alles om het afstemmen van verschillende taken en onderdelen 

vóórdat wordt  overgegaan tot uitvoering. De verschillende onderdelen moeten dus naadloos op elkaar 

aansluiten. Clashes en issues die gedurende het modelleerproces boven komen drijven, moeten 

opgelost worden door de betreffende partijen. Hiervoor is het belangrijk dat ze kunnen zien wat deze 

problemen zijn.  

 

Deze (clash)controles worden vooral uitgevoerd door de werkvoorbereiding van de hoofdaannemer. 

Dit gebeurt door de modellen in een containermodel te laden en hier met de Solibri Model Checker 

een aantal aan regels gebonden controles op los te laten. Andere controles verlopen veelal visueel: de 

werkvoorbereider kijkt waar modellen onderling voor praktische problemen zorgen als maakbaarheid, 

deuren die de verkeerde kant op openen, te kleine stelruimtes etc. Opmerkingen worden wekelijks via 

BCF files verspreid en besproken in BIM clashsessies.  

 

De clashcontrole is een automatische controle. Ook dit zou toegevoegd kunnen worden aan de 

werkwijze van de onderaannemer. Op deze manier kunnen de partijen hun modellen op ieder gewenst 

moment toetsen op samenhang met andere modellen en direct zien of ze op de juiste weg zitten. Zij 

hoeven niet te wachten op de feedback van de BIM-coördinator en komen niet voor verrassingen te 

staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.10: Er wordt een duplicaat gemaakt van het model, zodat alle partijen kunnen blijven werken.  

  Het gecontroleerde model wordt nu als basis gebruikt om de nieuwe versies te kunnen vergelijken. 
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Controles van de werkvoorbereiding worden uitgevoerd op basis van rulestes: regels aangeven wat er 

gecontroleerd moet worden. Deze regels kunnen geschreven worden door de BIM-coördinator. Het is 

echter ingewikkeld om een regel precies te laten controleren wat hij moet controleren: elementen 

moeten de juiste namen bevatten, uitzonderingen moeten gefilterd kunnen worden en zelfs wanneer 

alles klopt hoeft niet elke uitkomst voor daadwerkelijke problemen te zorgen in de uitvoering. De 

menselijke interpretatie van een werkvoorbereider zorgen ervoor dat de resultaten van de controles 

gefilterd worden tot de belangrijke issues. 

 

De resultaten van deze controles kunnen vervolgens gecommuniceerd worden aan de partijen die er 

betrekking op hebben. De communicatie van modellen en op- en aanmerkingen gebeurt in de huidige 

situatie via de BIM-coördinator van de coördinerende partij. Dit gebeurt één of inmiddels steeds vaker, 

een aantal keer per week. Het grote aantal communicatiestromen loopt door elkaar, waardoor het 

moeilijk wordt het overzicht te bewaren (zie afbeelding 4.4 uit paragraaf 4.4). Hier werd al 

voorgesteld de communicatiestroom overzichtelijker te maken door deze te centraliseren; issues 

worden op het platform als BCF bestand opgeslagen en voorzien van commentaar, status, geschiedenis 

en betreffende partijen. Elke partij kan daarbij issues aanmaken wanneer hij ziet dat er knelpunten zijn 

ontstaan (afbeelding 6.11) 

 

BIM Collab heeft een platform ontwikkeld waarbinnen issues en opmerkingen worden samengevoegd 

in een database. Dit gebeurt door het uploaden van een BCF file. De issues krijgen een label mee, 

waarop ook de geschiedenis van de issue te bekijken is. Iedereen kan zien wat er op welk moment 

gecommuniceerd is en wie dat gecommuniceerd heeft. Elke issue wordt aan een partij toegekend. 

De issues kunnen worden gefilterd op verschillende eigenschappen als datum waarop deze is 

aangemaakt, de partij waar de issues betrekking op hebben of de status van de issue.  

De Afbeeldingen 6.12 en 6.13 op de volgende pagina laten zien hoe BIM Collab de issues weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.11: De modellen worden onderling automatisch geclasht, waarna de issues centraal als BCF   

               bestanden worden opgeslagen. Ze zijn onder andere te selecteren op de partij waarop deze  

  betrekking heeft. 
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Zoals eerder in dit rapport al benoemd is, worden controles vanuit de werkvoorbereiding veelal 

handmatig gedaan. Het model wordt visueel gecontroleerd op fouten en knelpunten, waarna de 

werkvoorbereider zelf bepaald van welke (modelleer) fouten hij een issue aan maakt. Deze menselijke 

intuïtie en interpretatie van gegevens is essentieel om een overzichtelijke lijst van issues te krijgen. 

Het is ingewikkeld om de tool te voorzien van dergelijke controles. In theorie zijn controles te 

ondervangen met verschillende rulesets, maar het grote aantal uitzonderingen (en uitzonderingen op 

deze uitzonderingen), maakt dat het bijna onmogelijks is om alle controles, betrouwbaar, in een aantal 

controleregels te omvatten. Toch kunnen ook deze, niet complete, regels de onderaannemers een 

inzicht geven in de huidige stand van zaken wat betreft de onderlinge afstemming. Een “simpele” 

clashcontrole kan bijvoorbeeld al aangeven waar elementen door elkaar heen lopen: die punten leiden 

over het algemeen sowieso tot duidelijke issues. Door ook deze controle aan de tool toe te voegen, 

kunnen onderaannemers zelf al een beeld krijgen van de onderlinge afstemming van verschillende 

aspectmodellen en kunnen zij zelf issues aanmaken in een centraal overzicht wanneer zij zien dat er 

ergens in het model problemen ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.13: Wanneer op de issue geklikt wordt, wordt meer informatie zichtbaar. Ook de gehele  

  bewerkingsgeschiedenis van de issue is weergegeven.  

  (Bron: https://www.youtube.com/watch?v=uMpMkyB2ecs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding 6.12: BIM Collab geeft een overzicht van alle issues. Deze kunnen op verschillende categorieën   

  worden gefilterd. (Bron: http://www.bimcollab.com/en/Files/Example-Projects/html) 
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Omdat een clashcontrole alle elementen in het containermodel toetst, is de uitkomst hiervan een 

enrome, onoverzichtelijke lijst met issues en minder belangrijke clashes. Een clashmatrix (te zien in 

afbeelding 6.14) geeft een overzicht van de te clashen elementen. Op deze manier kan een controle 

gerichter verlopen: alleen de relevante elementen worden met elkaar geclasht. 

Met behulp van een clashmatrix kunnen de clashcontroles dus al een stuk specifieker gemaakt worden.  

Bijvoorbeeld: vloerelementen uit model A worden alleen geclasht met leidingelementen uit model B 

en wand elementen uit model C. Op deze manier worden alleen relevante controles uitgevoerd en 

wordt het aantal clashes beperkt tot die van de relevante controles.  

Een dergelijke matrix kan elk project opnieuw worden opgesteld, zodat altijd geclasht kan worden wat 

in de situatie gewenst is. 

Ook uit deze controles blijken in de praktijk resultaten te rollen die minder belangrijk zijn. 

Uitzonderingen die toch in de lijst terecht komen en in de uitvoering niet tot problemen zullen leiden 

‘vervuilen’ de resultatenlijst. 

De werkvoorbereiding hanteert voor sommige van deze uitzonderingen enkele ‘stroomschema’s’ om 

deze uit deze resultaten te filteren. Clashes met flexibele elementen, die in de uitvoering niet voor 

problemen zullen zorgen, kunnen zo uit de lijst worden gehaald. Een voorbeeld van een stroomschema 

dat door Visser & Smit Bouw is opgesteld, is terug te vinden in afbeelding 6.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.14: Een clashmatrix geeft weer welke elementen van verschillende modellen met elkaar moeten  

          worden geclasht. De kleuren geven aan welke prioriteit de clashcontroles hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.15: Voorbeeld stroomschema. Van links naar rechts staan vragen met betrekking tot de  

          elementen die bij de clash betrokken zijn. 
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Het stroomschema, bekijkt via een aantal vragen of een gevonden issue ook daadwerkelijk voor 

problemen zorgt in de praktijk. Voorbeelden van clashes die wel toegestaan zijn in het model zijn 

clashes met bepaalde vormen van isolatie en flexibele leidingen: deze kunnen in het werk gemakkelijk 

aangepast worden. 

 

Van de overgebleven clashes kunnen vervolgens issues worden aangemaakt, die worden 

gecommuniceerd op de manier zoals BIM collab dat doet. Een centrale plek op de server waarbij 

clashes kunnen worden gesorteerd, zorgt voor een overzicht waar voor alle partijen terug te vinden is 

welke clashes en issues betrekking hebben op hun werk. 

     6.4 Het BIM modelleerproces met hulpmiddel 
 

Het proces van het modelleren zal veranderd worden met behulp van mogelijkheden van de tools die 

in de voorgaande paragraaf besproken zijn.  

Vanuit het programma van eisen is bepaald welke taken de te ontwerpen tool moet kunnen uitvoeren. 

Vervolgens is met behulp van bestaande mogelijkheden bekeken hoe deze functies bijdragen aan het 

hulpmiddel.  

Door te kijken welke controles uiteindelijk van toegevoegde waarde zijn voor de modellerende 

onderaannemers, is bepaald welke controles terug komen in de invulling van de tool. 

Ten slotte is gezocht naar een mogelijkheid om de voorgestelde tools en wijzigingen aan het proces 

toe te kunnen voegen en software te ontwerpen die voldoet aan de gestelde eisen. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de BIM server. De BIM server is een platform waar verschillende functies aan gekoppeld 

kunnen worden. De eisen die in paragraaf 6.3 zijn besproken worden in dit hoofdstuk vormgegeven 

door de betreffende functies aan de BIM server te koppelen. Vervolgens wordt door middel van 

screenshots duidelijk gemaakt hoe de werking van de tool er in werkelijk uit zal zien. 

6.4.1 BIM-server 

  De BIM server is software die het mogelijk maakt een eigen BIM platform samen te stellen. 

De basis kan via de website (www.BIMserver.org) gedownload worden, waarna verschillende opties 

aan het programma kunnen worden gelinkt.  

Op deze manier kan iedereen zijn eigen gewenste werkplatform samenstellen. Door middel van het 

toevoegen van Plug-ins, kunnen handelingen worden uitgevoerd met de geüploade modellen. (Zie 

afbeelding 6.16) 

 

Vervolgens kunnen partijen worden uitgenodigd samen te werken op dit platform. Iedereen kan zijn 

eigen model uploaden in een ‘cloud’ (een online map) en dit bekijken als deel van het model, of in het 

gehele model. Uitwisseling vindt plaats op basis van IFC bestanden. Door gebruik van dit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afbeelding 6.16: Plug-ins kunnen aan de BIM server worden gekoppeld. Op deze manier is het mogelijk de   

               software nieuwe mogelijkheden te geven. 



81 

 

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM  

bestandsformat, kan elke partij, ongeacht de gebruikte software, de bestanden lezen en openen. 

De BIM-server werkt als een soort containermodel: één totaalmodel waarin de verschillende 

aspectmodellen worden samengevoegd op basis van IFC bestanden. Elke partij kan alleen in zijn eigen 

model werken, omdat de modellen op basis van IFC bestanden worden gedeeld. 

6.4.2 Werking van het hulpmiddel  

  Voorafgaande aan de modelleerfase vindt de informeerfase plaats. Hierin wordt in het nieuwe 

proces een gezamenlijk BIM-protocol opgesteld, met daarin de wensen en informatiebehoeftes van 

alle partijen. 

Het ontworpen hulpmiddel wordt door onderaannemers gebruikt gedurende de modelleerfase. De tool 

geeft hen daarbij de functie dat het werk gedurende deze periode ook wordt gecontroleerd. De BIM 

server vormt een platform waarop de communicatie plaatsvindt en voert de controlerende ‘activiteiten’ 

uit. De BIM server wordt in afbeelding 6.17 dan ook meegenomen in het vernieuwde BPMN schema 

van de modelleer- en controleerfase. Het hulpmiddel is bedoeld om een betere modelkwaliteit te 

verkrijgen en heeft daarvoor de BIM technische controles (van de BIM-coördinator) als uitgangspunt. 

De controles die de werkvoorbereiding uitvoert zijn hierin ‘extra’ en minder betrouwbaar. Deze zijn 

bedoeld om de modellerende partijen een beeld te geven van de onderlinge afstemming en te 

verwachten problemen. In onderstaand BPMN schema zijn daarom alleen de controlerende 

werkzaamheden van de BIM-coördinator meegenomen. 

 

 

Gedurende de modelleerfase ontstaat bij de onderaannemers een cyclus. Eerst modelleren zij de 

aspectmodellen, waarna ze deze exporteren naar een (open) IFC bestand, welke worden geüpload op 

de BIM server. De BIM server controleert vervolgens de kwaliteit van dit model en verstuurt de 

opmerkingen direct terug naar de eigenaar van het model. In de centrale map kunnen de partijen alle 

geüploade modellen bekijken en zal de BIM server een clashcontrole uitvoeren. Issues die hierbij naar 

voren komen, worden vervolgens als BCF bestanden op de server opgeslagen. 

Nadat de BIM server deze automatische controles heeft uitgevoerd, kunnen onderaannemers hun 

modellen aanpassen en begint het proces opnieuw. 

Wekelijks zal ook de BIM coördinator zijn controles uitvoeren. Hiervoor haalt hij de modellen van de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.17: Het proces van modelleren en controleren wordt door het hulpmiddel beïnvloed .De BIM server voert controles   

          uit, waarna onderaannemers direct tot verbetering kunnen overgaan. De kwaliteit van de aspectmodellen zal daardoor  

          beter zijn op het moment dat de BIM-coördinator de modellen van de server af haalt. 
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BIM server af en stopt al deze aspectmodellen in een gezamenlijk containermodel. Vervolgens loopt 

hij de classifications na, controleert hij het nulpunt, de IFC export en de wijzigingen, waarna hij het 

model controleert op de status van voorgaande issues, de modelspecificatielijsten en het bestekmodel. 

Ook voert hij zelf een clashcontrole uit.  

In principe voert hij dus dezelfde controles uit als de BIM server. Dit betekent dat de meeste clashes al 

uit de modellen gehaald zouden moeten zijn en dat alleen de ingewikkelde issues nog aan bod komen. 

De BIM-coördinator heeft nu meer tijd om zich met deze problemen bezig te houden. 

De issues worden vervolgens ook via een BCF bestand teruggekoppeld naar de onderaannemers, 

waarna ook deze cyclus zich herhaalt.  

IFC uploaden naar BIM server  
De BIM server zal samengesteld worden door de BIM-coördinator van de hoofdaannemer. Hij stelt het 

platform samen, met de eerder beschreven plug-ins. 

Hij maakt een project aan (het project waar het platform voor gebruikt gaat worden) en nodigt de 

betrokken onderaannemers uit mee te werken in het project. Elke partij heeft een eigen map, met 

daarin het door hun zelf opgeslagen aspectmodel. Afbeelding 6.18 laat zien hoe de lay-out van de 

server er uit ziet.  

Elke map bestaat uit het laatst geüploade model, met daarboven het laatst gecontroleerde model. Dit 

gecontroleerde model wordt door de BIM-coördinator in de map gezet.  

In het menu (links) kunnen aspectmodellen aan en uit worden gezet. Op deze manier zijn alleen de 

modellen zichtbaar waarnaar de modelleur wil kijken. 

Controleren modelkwaliteit 
Tijdens het uploaden van de modellen, zal de server deze controleren op kwaliteit. Het model wordt 

door de tool getoetst op zaken die door de BIM-coördinator zijn opgegeven. 

Door een plug-in wordt het mogelijk om te bekijken of de informatie die in de aspectmodellen staan 

voldoen aan de eisen van het BIM-protocol. De BIM-coördinator kan de lijst waarop gecontroleerd 

wordt zelf invullen, waardoor de controle per project of fase anders ingericht kan worden. In dit 

voorbeeld zijn de ILS (informatieleveringsspecificaties) als uitgangspunt genomen, omdat deze als 

basisregels voor het werken met BIM worden gezien. 

[http://nationaalbimhandboek.nl/onderwerpen/bim-geboden/]. In bijlage XII zijn de ILS 

basisafspraken terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afbeelding 6.18: Een lijst met (sub)modellen in BIM server. Elk model hoort bij een aparte onderaannemer.  

          Rechts is een deel van het 3D model te zien. 
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Nadat een aspectmodel geüpload is, wordt deze automatisch gecontroleerd op de ILS afspraken. 

In afbeelding 6.19 is de melding te zien die een onderaannemer krijgt wanneer zijn model na uploaden 

niet blijkt te voldoen aan de ILS afspraken. Van hieruit kan direct worden doorgeklikt naar een BCF  

bestand waarin wordt weergegeven aan welke eisen het model niet voldoet. 

In afbeelding 6.20 is te zien op welke punten een model bijvoorbeeld beoordeeld kan worden. Aan de 

eisen met een groen bolletje met daarin een vinkje wordt voldaan, het rode bolletje met een 

uitroepteken geeft aan dat een eis niet gehaald wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.20: Na de automatische controle op de ILS eisen, krijgt de onderaannemer bovenstaande lijst  

  toegestuurd. Hierin is te zien op welke punten het model niet voldoet. 

  (Bron: http://www.slideshare.net/berlotti/example-bim-validation-service-with-bimsie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.19: Een model dat niet voldoet aan de ILS afspraken, zal de melding krijgen dat het model niet   

          wordt opgenomen in het coördinatiemodel. Van hieruit kan worden doorgeklikt naar een BCF bestand  

          waarin de fouten benoemd worden. 



84 

 

Afstudeerrapport – Het engineeringsproces met BIM  

Op het moment dat een geüpload model wel voldoet aan de ILS afspraken, verschijnt de melding die 

hieronder te zien is in afbeelding 6.21. Het model wordt geaccepteerd en zal ter controle in 

behandeling worden genomen door de BIM-coördinator. 

Uitvoeren clashcontrole en BCF issues centraal opslaan in overzicht 
Met de plug-in “ClashDetection”, kunnen de raakvlakken van de verschillende aspectmodellen 

gecontroleerd worden. De resultaten van de clashcontrole worden in de vorm van een BCF bestand 

opgeslagen. Dit omdat de BIMserver zelf geen goede viewer heeft. Op deze manier kan de gebruiker 

de clashes in zijn eigen software openen en bekijken.  

Op het moment dat een partij inlogt, heeft deze de mogelijkheid om een lijst van issues te bekijken die 

aan zijn werk raken (afbeelding 6.22). Van deze issues kan hij alle gegevens zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.21: Wanneer een model voldoet aan de ILS afspraken, zal de melding verschijnen wanneer de   

          resultaten van de verschillende afstemmingcontroles gecommuniceerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.22: De BCF bestanden worden via een extensie weergegeven op de BIM server. 
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Afbeelding 6.23: De BCF files zijn voorzien van een beschrijving, een status en commentaar. Ook is te zien wie   

          de file heeft aangemaakt en wanneer hij dit heeft gedaan. 

 

 

 

Hij kan ook zien met welke andere partij deze issue  raakvlakken heeft en kan verzoeken indienen om 

tot een oplossing te komen. Ook kan hij de issue oplossen en de status van de issue aanpassen naar 

‘Closed (afbeelding 6.23).  

 

De issues zijn verbonden aan het model dat als laatst gecontroleerd is. De openstaande problemen 

verschijnen, waarbij de issues die zijn aangemaakt na de laatste controle als ‘nieuw’ worden 

aangegeven. 

Problemen die de status ‘closed’ krijgen, verdwijnen uit de lijst, maar blijven wel te bekijken. 

Hetzelfde geldt voor de gehele (communicatie)geschiedenis van de issue: deze blijft altijd te bekijken, 

zodat afspraken niet verloren gaan en elke partij kan zien hoe de oplossing tot stand gekomen is. 

Weergeven wijzigingen 
Vervolgens kan het geüploade model vergeleken worden met een ander model. In dit geval de laatste 

versie van het model dat gecontroleerd is door de BIM-coördinator. Het resultaat van deze 

vergelijking is een lijst met wijzigingen, welke ook visueel kunnen worden gemaakt in het model zelf. 

Door deze twee modelversies steeds over elkaar heen te liggen, zijn de wijzigingen ten opzichte van 

de gehele werkweek ten alle tijden zichtbaar. 

Elk nieuw model wordt steeds over de oude versie opgeslagen. Deze modelversies zijn wel terug te 

vinden, maar worden niet weergegeven in de ‘projectboom’. Zo blijft de map overzichtelijk. Slechts 

het laatst gecontroleerde model en het laatst aangepaste model blijven hierin te zien. 

Wijzigingen worden weergegeven zoals in afbeelding 6.24 op de volgende pagina. 
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     6.5 Gevolgen van het hulpmiddel voor het engineeringsproces 
 

In de bestaande situatie stelt de BIM-coördinator, in samenspraak met een aantal andere personen, het 

BIM-protocol op. Hieraan is ook de modelspecificatielijst gekoppeld. In deze documenten staan echter 

alleen eisen van de hoofdaannemer en eventuele opdrachtgever. Verschillende onderaannemers 

hebben echter verschillende mogelijkheden en informatiebehoeftes gedurende het proces. Dit kan 

leiden tot problemen en partijen die wachten op benodigde informatie. 

Door middel van de vragenlijst van de BIM protocol generator zullen werkwijzen, mogelijkheden en 

informatiebehoeftes van verschillende partijen inzichtelijk gemaakt worden, waarna de verschillende 

probleemgebieden worden weergegeven en gezamenlijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze 

manier worden knelpunten op voorhand ondervangen, waardoor een gestroomlijnder proces doorlopen 

kan worden. 

 

Wanneer het nieuwe proces naast het oude proces gelegd wordt, zijn op het eerste oog niet zo veel 

verschillen te zien; alle partijen voeren hetzelfde werk uit als voorheen. Waar het proces nu vooral uit 

een aantal parallelle stromen van een week bestaat (voor elk aspectmodel één) waarbij modellen steeds 

naar de BIM-coördinator worden gestuurd (modelleren en controleren), verandert het proces met 

behulp van het hulpmiddel in één kortere cyclus, waarbij de BIM-coördinator het proces wekelijks 

coördineert en zich richt op ingewikkeldere controles. Zijn controlerende taak wordt in grote lijnen 

overgenomen door het hulpmiddel. Dat in dit geval werkt als een soort containermodel. De BIM-

coördinator kan de aspectmodellen voor zijn taken op de centrale server vinden. Het verschil en de 

cycli zijn op de pagina hiernaast schematisch terug te zien in afbeelding 6.25 (huidige werkwijze) en 

afbeelding 6.26 (werkwijze met BIM server). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6.24: De wijzigingen uit de lijst zijn ook in het model terug te vinden. Elementen die zijn  

               verwijderd worden in het rood weergegeven, elementen die zijn toegevoegd zijn groen gekleurd en  

               wijzigingen worden in het oranje gemarkeerd.  
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De BIM server is een platform dat is samengesteld uit bestaande (en werkende) BIM tools. Deze zijn 

los van elkaar aan de server gekoppeld om het BIM proces naar wens in te richten. 

Het hulpmiddel zorgt ervoor dat onderaannemers ‘live’ van feedback worden voorzien. Automatische 

controles zorgen ervoor dat zij direct kunnen zien in hoeverre de aspectmodellen aan de eisen 

voldoen. Er ontstaat hierdoor een bijna live cyclus van modelleren, controleren en aanpassen. Dit 

houdt in dat onderaannemers voor deze controle en aanpassingen niet meer hoeven te wachten op de 

controles van de BIM-coördinator, waardoor de fouten al uit de aspectmodellen gehaald kunnen zijn 

op het moment dat deze bij de coördinerende partij worden aangeleverd. Daarnaast worden modellen 

direct gedeeld en zijn modelwijzigingen met behulp van de server inzichtelijk te maken; de fases van 

modelleren, controleren/coördineren en communiceren worden door het hulpmiddel samengevoegd tot 

één fase. 

Dit houdt in dat de BIM-coördinator aspectmodellen ontvangt die al meerdere malen (automatisch) 

gecontroleerd en aangepast zijn, waardoor ze beter voldoen aan de eisen uit het BIM-protocol. 

Controles zouden in het ‘nieuwe’ proces dus meer ter goedkeuring uitgevoerd moeten worden, dan als 

daadwerkelijke controle. Deze controle blijft ten zeerste aan te raden omdat de hoofdaannemer 

verantwoordelijk blijft voor het opgeleverde model. 

 

Daarnaast kunnen onderaannemers met behulp van de tool direct bij de meest recente modellen van 

andere onderaannemers en waarin te zien is welke wijzigingen een model ten opzichte van de laatst 

(door de hoofdaannemer) gecontroleerde versie hebben ondergaan. Dit kost minder tijd dan wanneer 

ze moeten wachten totdat de wekelijkse controles en modeluitwisseling plaatsvindt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.25: Een schematische weergave van de huidige communicatie en controle van modellen.  

          Alles verloop parallel, via de BIM-coördinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 6.26: Een schematische weergave van de communicatie en controle van modellen met de BIM  

          server. Onderaannemers communiceren en controleren hun werk via het platform. De BIM-  

          coördinator  
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Daarbij hoeven ze de wijzigingen er niet zelf uit te filteren. Op deze manier zien zij direct en 

eenvoudiger welke gevolgen de aanpassingen in de nieuwe modelversie hebben voor hun eigen werk. 
 

Het verschil in proces wordt met name bepaald door de werking van het hulpmiddel, die in theorie het 

werk van de BIM-coördinator live uitvoert, en de modelkwaliteit die hierdoor van de partijen kan 

worden verwacht. Het hulpmiddel zorgt voor overzichtelijkere communicatie omdat alle opmerkingen 

en issues centraal te vinden zijn. Daarnaast zijn alle communicatie om en statusveranderingen van 

deze issues aan de BCF file gekoppeld. 
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7. Evaluatie 
 

  Nu het ontworpen hulpmiddel is besproken, kan het proces met de tool geëvalueerd worden. 

Er wordt bepaald of het ontwerp daadwerkelijk zou kunnen bijdragen aan een overzichtelijker en 

efficiënter BIM proces. Hieruit zal een conclusie getrokken worden, waarna wordt afgesloten met 

enkele opmerkingen en aanbevelingen. 

     7.1 Toetsing Ontwerpoplossing 

 

De eerste stap naar de conclusie van dit rapport is de toetsing van het hulpmiddel. In deze paragraaf 

wordt uiteengezet hoe deze toetsing heeft plaatsgevonden en wat de uitkomsten van deze toetsing zijn. 

In eerste instantie is gekeken of het hulpmiddel (theoretisch) voldoet aan de eisen die in hoofdstuk 5 

aan de tool gesteld zijn, waarna ook besproken wordt of verwacht wordt dat de uiteengezette werking 

in praktijk hetzelfde resultaat zal geven. 

7.1.1 Toetsingsmethode 

  Het ontwerp dat in hoofdstuk 6 is voorgesteld, kan niet in praktijk worden getest. Het 

daadwerkelijk ontwikkelen van een dergelijk instrument kost te veel tijd en geld. Daarnaast moet de 

hele werkmethode van het projectteam worden ingericht op dit hulpmiddel; daar zijn de partijen nog 

niet aan toe. 

Om toch iets te kunnen zeggen over de bruikbaarheid en het effect van de ontwerpoplossing, is de 

werking ervan in een korte presentatie uitgelegd door middel van screenshots. Deze zijn besproken 

met BIM-coördinatoren van Visser & Smit Bouw en Homij installaties (Bijlages XIII en XIV). Via 

semi gestructureerde interviews is gericht gepraat over verwachtingen, beperkingen en mogelijkheden 

met betrekking tot de ontworpen tool. 

In paragraaf 7.1.2 zijn de tools theoretisch getoetst aan de eisen die aan het ontwerp zelf gesteld zijn, 

paragraaf 7.1.3 gaat in op de verwachting of de tool in praktijk daadwerkelijk bij zou dragen aan het 

behalen van de doelstelling van het rapport. 

7.1.2 Toetsing aan programma van eisen 

  In eerste instantie gaat het er bij de toetsing van het hulpmiddel om dat aannemelijk gemaakt 

kan worden dat het ontworpen instrument maakbaar is. Door het ontwerp vorm te geven aan de hand 

van reeds bestaande en werkende tools, is te zien dat de voorgedragen mogelijkheden, los van elkaar, 

in verschillende software bestaan en gebruikt worden. 

BIM protocol generator 

Het gezamenlijk opstellen van het programma van eisen kan ervoor zorgen dat alle partijen die bij de 

engineeringsfase betrokken zijn, meer begrip krijgen voor elkaars werk: iedereen weet van elkaar 

welke informatie nodig is en, nog belangrijker, waarom deze informatie benodigd is. Het gaat puur om 

informatie die essentieel is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Wanneer dit begrip er 

is, is de kans groter dat deze informatie op tijd en op de juiste wijze gecommuniceerd wordt. Het 

proces zal dan vloeiender verlopen, omdat wachttijden verkort worden of zelfs helemaal uit het proces 

verdwijnen. 

De BIM protocol generator zorgt er door middel van een vragenlijst voor dat verschillen en 

probleemgebieden in kaart worden gebracht, welke vervolgens gezamenlijk, met alle partijen, op 

elkaar worden afgestemd. Deze afspraken vormen de basis van het BIM-protocol. 

Eisen hulpmiddel informatiebehoeftes 

 Afspraken bij aanvang van proces duidelijk ����    

Delen en afstemmen van informatiebehoeftes ����    

Delen en afstemmen van werkmethodes ����    

Delen en afstemmen van werkvolgorde ����    

Het werken met de BIM protocol generator van TNO geeft een stappenplan om samen te komen tot een 

BIM-protocol waarin informatiebehoeftes, mogelijkheden en verwachtingen van alle partijen worden 

meegenomen. Deze wensen kunnen in het BIM-protocol zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. 
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BIM server 
Met behulp van een demo die is samengesteld via BIM Server, is te zien hoe de tool het huidige 

engineeringsproces beïnvloedt. In hoofdstuk 6 zijn screenshots van deze demo verwerkt om de 

werking duidelijk te maken. In verschillende gesprekken met BIM-coördinatoren is besproken of de 

gestelde doelstellingen met het hulpmiddel behaald kunnen worden. 

 

Eisen platform 

 ‘Live’ communicatie van - en inzicht in werk   O 

Het 100% live communiceren zou betekenen dat partijen tegelijk in hetzelfde model werken. Dit is niet 

gewenst (zie Collaborative engineering with IFC: new insights and technology (2012) van L. A. H. M. 

van Berlo, J. Beetz et al.). Door gebruik te maken van de BIM server, waar elke nieuwe modelversie 

direct wordt geüpload, kunnen alle partijen de meest recente versie van het werk raadplegen wanneer ze 

daar behoefte aan hebben. 

Weergeven veranderingen tussen modelversies  ����    

Door een ‘compare’ functie aan de BIM server toe te voegen kunnen modelversies met elkaar 

vergeleken worden en kunnen wijzigingen en ontwikkelingen worden weergegeven. Om de wijzigingen 

overzichtelijk en, voor de onderaannemers, relevant te houden, is ervoor gekozen de nadruk te leggen op 

geometrische wijzigingen. Het weergeven van de wijzigingen gebeurt door middel van een lijst en door 

middel van aantekeningen in het model. 

Mogelijkheid kwaliteit eigen werk (automatisch) te controleren ����    

Door middel van een ‘data compliance check’ wordt elk model direct gecontroleerd op de BIM 

technische kwaliteit wanneer deze wordt geüpload. De BIM-coördinator kan deze controle zelf 

inrichten. De resultaten van deze controle worden in een tabel weergegeven. 

Mogelijkheid (eenvoudige) controles uit te voeren   O 

De mogelijkheid bestaat verschillende controles met betrekking tot de onderlinge samenhang van 

modellen uit te voeren. Het punt hierbij is wel dat de regels die aangeven waarop gecontroleerd moet 

worden zeer gedetailleerd moeten worden ingevoerd. Het menselijke inzicht ontbreekt in deze controles. 

Een BIM-coördinator of werkvoorbereider zijn in staat resultaten te filteren op basis van kennis die ze 

onderweg hebben opgedaan: niet elke issue leidt tot daadwerkelijke problemen. 

Controles kunnen gericht zijn, maar het precies controleren wat gecontroleerd moet worden en het 

filteren van genoemde issues vraagt om hele specifieke en uitgebreide regels. Hiervoor is een hoop geld, 

tijd en kennis nodig. 

Een harde clashcontrole draagt wel bij in het afstemmingsproces van aspectmodellen, maar is niet 100% 

betrouwbaar; de menselijke interpretatie van de issues ontbreekt en de software blijkt (nog) niet altijd in 

staat bruikbare screenshots te produceren. Door het toevoegen van een clashmatrix en verschillende 

stroomschema’s, kunnen clashes wel gerichter worden uitgevoerd, waardoor de lijst met resultaten 

overzichtelijker wordt. 

Software onafhankelijk  ����    

De tool werkt op basis van open BIM standaarden. Elk model dient geüpload te worden als IFC bestand. 

Elke modelleersoftware is in staat dit soort modellen te genereren. 

Aanpasbaar/uit te breiden zijn, afhankelijk van de projecteisen en ontwikkelingen ����    

De persoon die de tool zal samenstellen (BIM-coördinator) kan zelf bepalen op welke aspecten 

modellen getoetst moeten worden. Door regels aan te passen, te verwijderen of toe te voegen kan de 

automatische controle steeds anders worden ingericht. 

 

Het hulpmiddel moet zorgen voor een betere modelkwaliteit. Dit moet zich uiten in aspectmodellen 

die: geen dubbele elementen bevatten, geen harde interne clashes hebben en volledig voldoen aan de 

gestelde (BIM technische) eisen uit het BIM-protocol. 

Het hulpmiddel werkt op basis van open BIM standaarden en bestanden worden aangeleverd in een 

universele taal (IFC) waardoor alle gebruikte modelleersoftware met de server kan communiceren. 

Automatische controles worden op de aspectmodellen losgelaten, waarna een overzicht van de 

modelkwaliteit naar de eigenaar van het model wordt gestuurd. De clashcontrole geeft een overzicht 

van de issues die op een centraal platvorm terug te vinden zijn. Voortgang en status van deze issues 

zijn hierbij terug te vinden. 
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BIM-coördinatoren hebben de mogelijkheid zelf in te voeren aan welke eisen de modellen moeten 

voldoen en waarop de automatische tool moet controleren. Het hulpmiddel is dus aanpasbaar aan het 

project en de fase waarin het project zicht bevindt. 

Modellen worden steeds op de server opgeslagen, waardoor alle partijen de voortgang direct kunnen 

bekijken. Wijzigingen in openstaande clashes kunnen live worden gecommuniceerd en bekeken. 

Op deze manier zou het hulpmiddel moeten bijdragen aan een betere modelkwaliteit. Wanneer de 

controles betrouwbaar zijn en daadwerkelijk controleren wat er geëist wordt, weten de 

onderaannemers wat ze aan moeten passen. Wanneer ze dat doen, voldoet het model aan de gestelde 

eisen: elementen die in één model dubbel gemodelleerd zijn, worden uit het model gehaald, clashes 

worden voorkomen en het model wordt uiteindelijk zo opgebouwd dat het voldoet aan de gestelde 

(ILS) eisen. 

7.1.3 Toetsing aan de praktijk 

  Nadat aannemelijk is gemaakt dat het instrument voldoet aan de eisen, is bekeken of de tool 

bij zou dragen aan een betere modelkwaliteit op het moment dat de modellen ter controle bij de BIM-

coördinator terecht komen. In theorie doet het hulpmiddel wat het moet doen: modellen worden direct 

op de server opgeslagen, waarna deze de modellen automatisch controleert. De aspectmodellen en 

resultaten worden vervolgens centraal opgeslagen en weergegeven. 

In gesprekken met BIM-coördinatoren is besproken wat de verwachtingen zijn van een toepassing in 

de praktijk. Hierbij zijn verschillende punten aan bod gekomen die betrekking hebben op het inrichten 

van het hulpmiddel, het gebruik van het hulpmiddel en de interpretatie van resultaten die uit de 

(automatische) controles naar voren komen. Een weergave van deze gesprekken is terug te vinden in 

de bijlages XIII en XIV. In deze gesprekken is besproken hoe het hulpmiddel in de praktijk zijn 

toepassing zal vinden en welke aandachtspunten de BIM-coördinatoren verwachten in de 

implementering van deze tool. 

 

In praktijk zal het voor sommige partijen wellicht lastig blijken om van te voren precies te zeggen wat 

voor informatie van belang is voor hun eigen werk. Daarnaast moeten zij ook al een duidelijk beeld 

hebben van de planning, opdat ze ook kunnen aangeven op welk moment deze informatie benodigd is. 

Het afstemmen van deze behoeftes, wat bijvoorbeeld kan resulteren in een informatiebehoeften-

planning, is een complex proces: naast het feit dat informatiebehoeftes kenbaar moeten zijn, moeten de 

betreffende partijen ook in staat zijn deze informatie op het gewenste niveau te leveren. Het is nog 

maar de vraag of deze zaken overeen komen. 

Het gezamenlijk opstellen van een hieruit voortkomend BIM-protocol vraagt tijd, waarbij alle partijen 

ook nog eens tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn om dit op een efficiënte manier te kunnen doen. 

Het met elkaar werken en komen tot een gezamenlijk BIM-protocol zou wel moeten leiden tot een 

beter afgestemd proces. Het gaat een stap verder dan alleen ‘samenwerken’. Volgens een bouwproces 

en techniekdeskundige levert het “met elkaar werken” (het samen bespreken van wensen, behoeftes en 

(on)mogelijkheden) een beter resultaat op dan het “samenwerken” (de afspraak dat alle partijen zich 

aan de door één partij gestelde werkwijze houden). 

Eisen proces  
De onderaannemer moet zijn aspectmodel 'live' en automatisch kunnen controleren, zodat hij 

direct kan zien of zijn model voldoet aan de eisen uit het BIM-protocol ����    

Op het moment dat de onderaannemer zijn model naar de server upload, krijgt hij door het inzetten van 

een “Validator” direct te zien op welke punten zijn model niet voldoet aan de gestelde eisen uit het BIM-

protocol. 

De BIM-coördinator en onderaannemers moeten een platform hebben waarop alle modellen 

zijn opgeslagen, zodat ze altijd de meest recente modellen van alle betrokken partijen kunnen 

bekijken (en altijd met de meest recente informatie werken) 
����    

Alle modellen worden centraal opgeslagen op een centrale server. Bij dit rapport is de BIM server als 

voorbeeld genomen. Alle onderaannemers en controlerende partijen kunnen hier de laatste modelversies 

vinden. 
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Onderaannemers moeten kunnen zien hoe modellen zich ontwikkelen, zodat ze eenvoudig 

kunnen bekijken wat de gevolgen zijn voor hun eigen werk ����    

Met behulp van een "compare" functie kunnen verschillen tussen de laatst gecontroleerde versie en de 

laatste geüploade versie van een model bekeken worden. Hieruit kan direct in het model gezien worden 

welke veranderingen een model heeft ondergaan. 

De BIM-coördinator en onderaannemers moeten een overzicht hebben van alle clashes, zodat 

ze weten welke issues er zijn en welke ze op moeten lossen ����    

Alle clashes en issues worden op een platform opgeslagen. Hier is een overzicht te zien van openstaande 

issues, die kenmerken hebben als datum, status, partij, etc. Ook de communicatie rondom deze issues en 

de geschiedenis ervan is terug te vinden door op de issue te klikken. 

De BIM-coördinator wil dat de onderaannemers wekelijkse modellen aanleveren van betere 

kwaliteit, zodat hij meer tijd kan wijden aan de coördinatie tussen modellen ����    

De verwachting van de BIM coördinatoren is dat de tool bij kan dragen aan een betere kwaliteit van de 

aspectmodellen. Hierbij is het wel van belang dat duidelijk is waarop de tool de aspectmodellen 

controleert en moeten de resultaten van deze tool betrouwbaar en duidelijk zijn. De onderaannemers 

moeten weten wat de resultaten van de controles betekenen en wat ze aan moeten passen/anders moeten 

doen om wel aan de eisen te voldoen. 

Zoals aangegeven, zijn alle aspecten van het hulpmiddel afkomstig uit reeds bestaande (en werkende) 

tools. De praktische toepassing van deze tools blijft volgens de BIM-coördinatoren echter discutabel:  

Wanneer bijvoorbeeld de wijzigingen tussen verschillende modelversies met elkaar worden 

vergeleken, resulteert dit in een hele waslijst aan punten. Deze kunnen variëren van het verbeteren van 

een typefout in de naamgeving tot het toevoegen van een element. Een element dat een millimeter 

verlengt wordt, is ook terug te vinden in het model; het blijkt in praktijk moeilijk om deze resultaten te 

filteren en te zien welke wijzigingen daadwerkelijk van belang zijn. Voor onderaannemers zijn vooral 

de geometrische wijzigingen van belang. Op deze manier kunnen ze zien hoe het model van de andere 

partij zich ontwikkelt. De parametrische informatie is in de meeste gevallen meer bedoeld voor de 

BIM-coördinator, de werkvoorbereiding en eventuele andere partijen. 

 

De BIM technische controles zullen wat dat betreft wat minder moeilijkheden opleveren. Deze vaste 

controlepunten zijn helder weer te geven: wanneer de eenheid van afmetingen niet juist is ingevoerd, 

wanner het 0-punt niet op de juiste plaats staat, etc. zijn controles die eenvoudig met een vinkje of 

kruisje aan te geven zijn. Echter geeft de lijst in afbeelding 6.15 ook gegevens weer die moeilijker te 

interpreteren zijn. Begrijpen alle partijen bijvoorbeeld wat het betekent wanneer de melding “No 

IfcOpeningElement Type Found” verschijnt? Het zal dus belangrijk zijn om heel duidelijk aan te 

geven waar modellen op gecontroleerd worden en hoe deze controles in de resultatenlijst worden 

weergegeven. 

Een BIM-coördinator geeft aan dat de individuele modelcontroles ook in dit proces al goed bruikbaar 

zouden zijn: de BIM-coördinator en werkvoorbereiding kunnen zich zo nog meer focussen op de 

onderlinge afstemming van de aspectmodellen. Anderen benoemen dat de automatisering van 

controles van onderlinge afstemming veel meer zouden toevoegen aan het hulpmiddel. Ze zien hier 

echter wel meer problemen. De geprogrammeerde rulesets missen menselijke interpretatie: een clash 

wordt altijd als een fout weergegeven, terwijl deze in de uitvoering in sommige gevallen geen enkel 

probleem opleveren. Het “slimmer” maken van deze rulesets (door toevoegen van bijvoorbeeld een 

clashmatrix en diverse stroomschema’s) maakt deze controle “menselijker”. Dit vraagt echter veel tijd 

en veel kennis van de technische  mogelijkheden. Gedurende de tijd die het kost om een dergelijke 

automatische controle samen te stellen, verwacht een BIM-coördinator handmatig al een aantal keer 

door het model gelopen te kunnen zijn. Daarnaast geldt ook hier dat het overzicht in de uitkomst van 

deze controles zoek kan raken. 

Wanneer controles en resultaten voor iedereen duidelijk zijn, blijft het de vraag of de modelleur weet 

wat er precies fout gaat en hoe hij dit moet verbeteren. De fouten kunnen ontstaan door slordigheden 

of onoplettendheid, maar wanneer de fout wordt gemaakt omdat de modelleur niet weet hoe het wel 

moet, komt het model nooit volledig door de controle heen. In dit geval zal de BIM-coördinator nog 

steeds bij moeten springen om het model te verbeteren, dan wel uit te leggen hoe de fout in het vervolg 

voorkomen kan worden. 
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Op het moment dat deze knelpunten in praktijk niet (meer) aan de orde zijn, kan gekeken worden naar 

verdere mogelijkheden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer modellen niet (volledig) voldoen aan de 

gewenste kwaliteit? Worden modellen dan geweigerd? Of worden ze geweigerd als bepaalde kritische 

eisen niet worden behaald? Kan er een drempelwaarde worden ingesteld? Bijvoorbeeld: het model 

moet ten minste aan 80% van de eisen voldoen. Gevolgen zouden kunnen zijn dat modellen niet 

geaccepteerd worden, totdat ze aan de eisen voldoen. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het 

weigeren van modellen niet mag leiden tot vertraging van het project: het (op tijd) kunnen verbeteren 

van de fouten is in dat geval dus essentieel. Een andere optie is om modellen die niet voldoen wel toe 

te laten, maar om hierin aan te geven welke punten niet voldoen. 

 

Een ander punt dat benoemd wordt is dat alle bestanden en documenten in de huidige werkwijze zijn 

terug te vinden op één uitwisselingsplatform. Door alle modellen nu op een andere server te plaatsen, 

ontstaat een tweede platform waar gegevens vandaan gehaald moeten worden. Het is wenselijker om 

alle bestanden op één centraal punt te behouden. Een soort plug-in zou hierin een uitkomst bieden: een 

IFC model op het platform wordt automatisch geüpload naar de server, of andersom: een model dat op 

de server wordt geüpload, wordt automatisch op het platform opgeslagen. Het is echter de vraag of, en 

hoe, deze mogelijkheid te programmeren is. Een andere mogelijkheid is om de IFC bestanden op twee 

locaties te uploaden. Het is dan echter belangrijk duidelijk te hebben welk model als uitgangspunt 

genomen moet worden. 

Wat ook mogelijk is, is dat alleen de BIM-coördinator een versie van de gecontroleerde modellen via 

dit tweede platform deelt. 

 

Ten slotte blijft de vraag hoe betrouwbaar de, in dit geval met name BIM technische, controles in 

praktijk blijken te zijn. De BIM-coördinator kan alleen volledig op de controles vertrouwen wanneer 

deze 100% blijken te werken. Pas wanneer dat het geval is, kan een BIM-coördinator ervoor kiezen 

zich te beperken tot de ingewikkelde controles. 

     7.2 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is besproken of het ontworpen hulpmiddel ervoor zorgt dat de doelstelling van dit 

rapport behaald wordt: 

Het stroomlijnen van het engineeringsproces van het installatiemodel waarbij voor alle betrokken 

partijen de informatiebehoeftes en de te volgen stappen volledig duidelijk zijn en waarbij door heldere 

communicatie van informatie en modellen een efficiënter BIM proces ontstaat. 

 

Deze doelstelling is voortgekomen uit onderstaande probleemstelling die in het vooronderzoek is 

vastgesteld en komt voort uit het stroomdiagram in afbeelding 1.4 op bladzijde 20 van dit rapport: 

Door het grote aantal partijen dat bij het engineeringsproces betrokken is en het verschil in BIM 

niveau tussen deze partijen, door de tekortkomingen van BIM software en doordat de 

informatiebehoeftes van partijen niet duidelijk zijn, wordt werk afgeleverd zonder verder 

informeren, wordt er gewerkt met verouderde of onjuiste informatie en kunnen niet alle voordelen 

van BIM benut worden, waardoor werk opnieuw moet worden gedaan, wat leidt tot vertraging, extra 

kosten en frustraties.  

 

Informatiebehoeften niet voor elke partij duidelijk 
Door het BIM-protocol gezamenlijk op te stellen aan de hand van de BIM protocol generator, ontstaat 

een solide basis om als vertrekpunt te gebruiken. De BIM-niveaus en de bijbehorende 

(on)mogelijkheden van verschillende partijen zijn bekend en er ontstaat een compleet overzicht van 

informatiebehoeftes. Daarnaast laat de BIM protocol generator zien op welke gebieden problemen te 

verwachten zijn, zodat al voor de start van de uiteindelijke engineeringsfase maatregelen genomen 

kunnen worden. 

 

BIM software heeft tekortkomingen 

De BIM-server is een software technische oplossing die enkele functies/mogelijkheden verplaatst van 

de BIM-coördinator naar de onderaannemer.  
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Ingewikkelde communicatiestromen door vele verschillende partijen 
De BIM-server vormt het platform waarop de modellen gedeeld worden. Alle partijen zijn aan dit 

platform verbonden. De vele partijen blijven, maar de (model)communicatie verloopt centraal. De 

mogelijkheden om alle modellen individueel en automatisch te controleren, de wijzigingen van 

verschillende modelversies weer te geven en controles met betrekking tot onderlinge afstemming van 

aspectmodellen zorgen ervoor dat partijen direct kunnen zien hoe het werk zich ontwikkeld en waar 

eventuele knelpunten ontstaan. Ze hoeven hiervoor niet meer te wachten op de wekelijkse controles 

van de BIM-coördinator en werkvoorbereiders. 

Wachttijden worden verkort en er kan altijd gewerkt worden met de meest recente (model)informatie. 

Partijen zijn in de mogelijkheid direct te reageren op knelpunten die zij zien of zien ontstaan, 

waardoor onderaannemers bijna live kunnen worden geïnformeerd. Hierdoor wordt dubbel werk 

voorkomen, wat ervoor zorgt dat onnodige tijdsbestedingen verminderd worden, er (los van de 

software gerelateerde investering) minder verhoogde kosten ontstaan en frustraties voorkomen 

worden. 

Met behulp van de BIM-server kunnen meer mogelijkheden van BIM benut worden door de 

onderaannemers. 

Wanneer de voordelen en de noodzaak van het werken met BIM aanwezig is, zullen steeds meer 

partijen de 3D BIM visie delen en deze implementeren in hun werkmethode. Gedurende het opstellen 

van dit rapport was al een omschakeling merkbaar, waarbij steeds meer partijen de mogelijkheid 

hadden mee te gaan in het BIM engineeringsproces. 

 

De doelstelling van het rapport is meetbaar gemaakt door te kijken naar de modelkwaliteit van de 

aspectmodellen van de onderaannemers: 

Geen van de modellen mag nog dubbele elementen bevatten  

De modellen mogen geen ‘harde’ interne clashes meer bevatten. 

De modellen moeten aan alle vooraf gestelde (BIM technische) eisen voldoen 

 

Omdat de tool slechts theoretisch getoetst is, is het niet te zeggen of de doelstelling met behulp van het 

hulpmiddel daadwerkelijk behaald wordt. Door middel van gesprekken met in praktijk werkzame 

BIM-coördinatoren, is aannemelijk gemaakt dat het hulpmiddel kan werken. Verschillen in 

werkwijzen, werkvolgordes en informatiebehoeftes en daarbij mogelijk optredende problemen worden 

al bij aanvang van het proces opgemerkt, besproken en afgestemd. 

Het inzetten van de BIM-protocol generator van TNO zorgt ervoor dat alle partijen meepraten over de 

behoeftes, eisen en de te volgen stappen gedurende het engineeringsproces. Knelpunten die op dit 

gebied zouden kunnen ontstaan gedurende deze fase, komen nu voor de start al aan het licht. Hierdoor 

kunnen deze problemen van te voren al worden afgestemd. 

 

De server zorgt ervoor dat partijen altijd over de meest recente aspectmodellen beschikken en dat de 

eigen modellen direct een kwaliteitscontrole ondergaan. Hierdoor kan de onderaannemer direct zien 

wat er fout is met zijn model, waardoor hij de tijd heeft om deze problemen op te lossen voordat het 

model in handen komt van de BIM-coördinator. Dubbele elementen en interne clashes zijn uit de 

modellen verdwenen en de modellen voldoen aan de BIM technische eisen op het moment dat de 

BIM-coördinator ermee aan de slag gaat.  

Onderaannemers krijgen meer inzicht in de kwaliteit van hun eigen werk, in de ontwikkelingen die de 

aspectmodellen van andere onderaannemers ondergaan en in welke gevolgen deze wijzigingen en 

ontwikkelingen hebben voor hun eigen werk. 

Er zijn echter ook voorwaardes aan het hulpmiddel gesteld. Uit gesprekken met de BIM-coördinatoren 

blijkt dat de tool van toegevoegde waarde kan zijn binnen het proces, maar dat het hierbij wel 

belangrijk is dat de BIM technische controles 100% betrouwbaar moeten zijn. In dat geval zou de tool 

de controles van de BIM-coördinator zelfs kunnen vervangen. Daarbij moet wel opgemerkt worden 

dat automatische controles van de werkvoorbereiding van grotere waarde zouden zijn. Deze lijken in 

de huidige staat van het instrument nog niet echt bruikbaar omdat controles te algemeen zijn en de 

resultaten te onoverzichtelijk en niet betrouwbaar genoeg zijn. Er mist een menselijke factor die de 

belangrijke issues scheidt van de problemen die niet van invloed zijn op het uitvoeringsproces. Om dit 

probleem op te lossen moeten de rulesets slimmer worden en moet tijd worden geïnvesteerd in het 

juist samenstellen van de gewenst controles. Daarbij speelt ook het verschil in naamgeving een rol: 

wanneer partijen verschillende namen gebruiken voor dezelfde elementen overziet één regel niet alle 
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elementen. De classificaties zullen daarom met de hand moeten worden gecontroleerd. Een dergelijke 

tool zou eventueel wel kunnen onderscheiden of een element voorzien is van een bestaand materiaal, 

maar kan vervolgens niet beoordelen of dit ook het materiaal is wat bij dit element hoort. 

Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat begeleiding van meewerkende partijen in deze 

fase van de implementering erg belangrijk is. De partijen zijn nog lerende in het BIM proces en het 

gaat nu nog te ver om te verwachten dat ze de resultaten van automatische controles direct juist weten 

te onderscheiden en te interpreteren, om vervolgens direct tot verbetering van het aspectmodel over te 

gaan. Dit is een proces dat tijd en ervaring vraagt. 

Het hulpmiddel vraagt om een zelfstandigere houding van de onderaannemers; er wordt verwacht dat 

ze meer met elkaar communiceren, via de tool, en dat ze hun werk direct aanpassen wanneer het 

fouten bevat. De essentie van hun werk verandert echter niet: de taak is nog steeds om een kloppend 

model aan te leveren dat voldoet aan de geëiste kwaliteit. 

De BIM-coördinatoren zijn daardoor minder tijd kwijt aan het controleren en verbeteren van BIM 

technische aspecten en houden meer tijd over voor de afstemming en coördinatie van verschillende 

modellen. 

 

De BIM protocol generator zorgt voor stroomlijning van het BIM proces, doordat 

informatiebehoeftes van alle partijen duidelijk worden gemaakt en doordat mogelijke knelpunten al 

voor de start van het engineeringsproces in beeld komen en er dus op voorhand  maatregelen kunnen 

worden genomen. 

De modelserver draagt bij aan een efficiënter proces, doordat informatie vaker gedeeld en 

gecontroleerd wordt en er meer inzicht in de modellen wordt gegeven (wijzigingen/ontwikkelingen 

zijn voor alle partijen te zien). Hierdoor worden wachttijden verkort, wordt gewerkt met de meest 

recente (model)informatie en zijn de modellen beter van kwaliteit op het moment dat ze bij de BIM-

coördinator worden aangeleverd. Of de tool voldoende blijkt om modellen te verkrijgen die voor 

100% aan de eisen voldoen, is echter nog maar de vraag: daarvoor moeten de controles zeer 

gedetailleerd ontworpen worden en moeten de onderaannemers beschikken over de juiste kennis en 

vaardigheden om de controleresultaten op de juiste manier te filteren, te interpreteren en te verwerken 

in hun modellen. De onderaannemer krijgt meer model-technische mogelijkheden, waardoor deze 

gemakkelijker extra modelinformatie krijgt en minder afhankelijk wordt van feedback van andere 

partijen. 

Eisen aspectmodellen 

 Geen van de modellen mag nog dubbele elementen bevatten  O 

De modellen mogen geen ‘harde’ interne clashes meer bevatten  O 

De modellen moeten aan alle vooraf gestelde (BIM technische) eisen voldoen  O 

Voorlopig is de verwachting van de geïnterviewde personen dat de tool niet voldoende zal zijn om de 

gestelde eisen te halen. Wel is de overtuiging dat het op deze manier samenwerken en het bieden van een 

dergelijke controlemogelijkheid bijdraagt tot het behalen van deze doelstelling. Echter zal daar een 

leerproces aan vooraf gaan. Belangrijk is ook dat resultaten uit de controles overzichtelijk en begrijpelijk 

zijn. 

     7.3 Opmerkingen, mogelijkheden en aanbevelingen 

 

Het rapport “Het engineeringsproces met BIM” heeft geresulteerd in een tool waarbij onderaannemers 

meer samenwerken en hun eigen werk live controleren. Het is geen volledig uitgekristalliseerde 

oplossing; de uiteindelijke mogelijkheden zijn afhankelijk van de mogelijkheden van programmeurs 

en software en de wensen van de eindgebruiker. Het rapport bekijkt of een dergelijke tool toekomst 

heeft: verbeteren modellen door onderaannemers de verantwoordelijkheid te geven om meer te 

communiceren en ze te voorzien van automatische controles, waarmee ze meer feedback krijgen met 

betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk? 

 

Het programma richt zich nu met name op de BIM technische controles, omdat deze het makkelijkst 

(automatisch) te controleren zijn. Er is hier geen menselijke nuance nodig. Bij de controles op 

samenhang wordt veel meer om menselijk inzicht gevraagd. Wanneer het hulpmiddel daadwerkelijk 

blijkt te leiden tot een betere modelkwaliteit, kan besloten worden verder onderzoek te doen naar 

uitbreiding van de tool. 
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Voor het moment zijn de mogelijkheden nog vrij beperkt. Om echt goed werkende controles te 

automatiseren, moet volledig op deze controles vertrouwd kunnen worden. Het toevoegen van slimme 

regels kost tijd en veel geld, maar zal de kwaliteit van het hulpmiddel zeker ten goede komen. Hierbij 

geldt: hoe gedetailleerder en specifieker de controles gemaakt worden, hoe overzichtelijker en 

betrouwbaarder de resultaten uiteindelijk zullen worden. Echter geldt ook dat gedetailleerde controles 

slechts een klein deel van de gewenst controles kunnen omvatten. Er moeten een groot aantal regels 

geschreven worden. Automatisering van de controles die door werkvoorbereiders worden uitgevoerd, 

zou meer toevoegen aan de tool. Dit zijn onder andere controles op maakbaarheid, 

uitvoeringsuitgangspunten, bouwfysica en brandwerendheid, toleranties, maatvoering, planning, scope 

en contractuele inhoud, principe details, verwerking van planwijzigingen, etc.  

Een onderzoek naar de gewenste controles, de eisen die aan deze controles gesteld worden en hoe deze 

controles vormgegeven zouden moeten worden, zou deze functie van de BIM server toepasbaar 

maken. 

 

Het kunnen modelleren en werken volgens het BIM principe wordt in de huidige tijd steeds 

belangrijker. Nog niet alle bouwende partijen zijn echter op een niveau waarbij efficiënt met dit 

hulpmiddel gewerkt kan worden. Ervaring en kennis op dit gebied zal dit proces wel steeds beter laten 

verlopen, maar voorlopig blijft goede uitleg en voorlichting belangrijk om uit te leggen wat er 

verwacht wordt, hoe de tool werkt en hoe resultaten geïnterpreteerd en geïmplementeerd dienen te 

worden. Net als voor alle nieuwe dingen geldt: hoe meer ermee gewerkt wordt, hoe eenvoudiger alles 

zal verlopen. 

Dit brengt ons bij de consequenties van het aanleveren van modellen die niet de juiste kwaliteit 

bevatten. In het BIM stadium waarin de bouwwereld nu verkeert, is het niet verstandig modellen van 

onvoldoende kwaliteit te weigeren. Gebrek aan kennis, ervaring en handigheid, maakt dat nog niet 

verwacht kan worden dat onderaannemers de resultaten van de automatische controles juist 

interpreteren en direct weten hoe ze de modellen kunnen verbeteren. Op het moment dat modellen 

worden geweigerd, kan het proces vertraging oplopen en kan het voorkomen dat andere partijen 

problemen krijgen omdat ze de gewenste informatie niet op tijd krijgen. 

Wanneer blijkt dat de kennis en ervaring wel voldoende aanwezig zijn, kan worden gekeken of 

modellen niet geüpload kunnen worden omdat ze simpelweg niet door het filter van controle heen 

komen. Modellen kunnen bijvoorbeeld wel gedeeld worden, maar worden niet meegenomen in de 

clash/afstemmingscontroles. 

 

Om daadwerkelijke conclusies aan dit rapport te verbinden, moet de tool verder uitgewerkt worden en 

toegepast worden in het proces. Een groot complex project, waarbij de investering de moeite waard 

kan zijn, waarbij veel partijen betrokken zijn en waarbij ze genoodzaakt zijn veel samen te werken, is 

hiervoor het meest geschikt.  
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Installatieonderdelen

Project: Gerechtsgebouw Breda

Modelfases

00 Indirecte projectvoorzieningen

00.1 Project

00.2 Opgave sparingen en installatietechnische (instort)voorzieningen

01 Warmte- en koude opwekking

01.1 CV installatie

02 Afvoeren

02.1 HWA en riolering

03 Water

03.1 Water algemeen

04 Gassen

04.1 Gassen algemeen

05 Luchtbehandeling

05.1 Luchtbehandeling algemeen

06 Krachtstroom

06.1 Elektra, data en aarding

07 Verlichting

07.1 Verlichting

08 Veiligheid

08.1 Blusmiddelen

08.2 Beveiligingsinstallatie

09 Vaste voorzieningen (installatietechnisch)

09.1 Sanitair

Versie Gerechtsgebouw Breda Definitief - Bijgewerkt op d.d. 11-06-2015

Inhoudsopgave instalaltie elementen

 Detailniveau BIM per onderdeel

Dit betreft het model dat uit de UO fase afkomstig is, maar dan bijgewerkt met de wijzigingen c.q. afwijkingen uit de uitvoering- en 

engineeringsfase. Deze modellen zijn afkomstig van de installatieadviseur(s) en worden bijgewerkt tijdens de voorbereidings- en 

uitvoeringsfase.

DO = LOD300/Definitief Ontwerp (ontwerpfase)

In deze fase dient het mogelijk te zijn om uit de objecten af te leiden wat de bruto afmetingen en hoeveelheden zijn. Tevens dient de 

positie overeen te komen met de positie in de uitvoering en duidelijk te zijn met welke onderdelen er raakvlakken (gaan) optreden. 

Deze modellen zijn afkomstig van de installatieadviseur(s).

UO = LOD400/ (Uitvoeringsontwerp, inclusief input van onderaannemers/leveranciers)

Aanvullend op de definitief ontwerpfase dienen de raakvlakken en verankeringen in 3D aanwezig te zijn. Aansluitingen en 

montagemethodes moeten af te leiden zijn uit de geometrie en er moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen elementen 

onderling. Deze modellen zijn afkomstig van de installatieadviseur(s), eventueel met input van onderaannemers.

As-built = LOD300/LOD500



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Locatie terrein Survey Point zie BIM-protocol x x n.v.t. Geografisch correct gepositioneerd

IFC export als:

- IfcProject

- IfcSite

- IfcBuilding

- IfcBuildingstorey

- IfcSpace

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Project - Name Project name - x x n.v.t. Projectnaam

Terrein naam (Kadastrale aanduiding) SiteName - x x n.v.t. vb: Papendrecht AD 3356

Terrein - RefLatitude Latitude (Location) - x x n.v.t. invullen bij project location

Terrein - RefLongitude Longitude (Location) - x x n.v.t. invullen bij project location

Terrein - RefElevation - - x x n.v.t. Automatisch o.b.v. Survey Point

Gebouwnaam Building Name - x x n.v.t. RVB-gebouwnummer/gebouwnaam

Bouwlagen Levels zie BIM-protocol x x n.v.t. In Revit de levels met "Building Story" aan

aandachtspunten

00 Indirecte projectvoorzieningen
00.1 Project 

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

Alle fases:



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x n.v.t. Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x n.v.t. Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x n.v.t. Globale vormen (achterhout, sparingsmaat etc)

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Omschrijving - - x n.v.t. x

Status - - x n.v.t. x Voorlopig / ter controle / definitief

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x x n.v.t.

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

00 Indirecte projectvoorzieningen
00.2 Opgave benodigde voorzieningen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO As-builtUO

Modelleerafspraken

Alle fases

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.

- in te storten sparingen

- boorsparingen

- in te storten 

constructieve delen 

(ankerrails e.d.)

-in te storten installatie 

delen 

(wandcontactdoos e.d.)

- achterhout



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Aansluitingen, isolatie, afvoeren e.d.

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x HWA / VWA / etc

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

01 Warmte- en koude opwekking
01.1 CV Installatie

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Aansluitingen, isolatie, afvoeren e.d.

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x HWA / VWA / etc

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

02 Afvoeren
02.1 HWA en riolering

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Aansluitingen, isolatie, koppelingen etc

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x Koud / warm water

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x Indien van toepassing

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

03 Water
03.1 Water algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 

situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan omschreven 

dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Aansluitingen, isolatie, afvoeren e.d.

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x HWA / VWA / etc

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

04 Gassen
04.1 Gassen algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Brandkleppen, roosters, isolatie etc

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

05 Luchtbehandeling
05.1 Luchtbehandeling algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 

situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan omschreven 

dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - n.v.t. x x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

Systeemgroep IfcElectricalCircuit - x n.v.t. x

Groep naam / nummer - - x n.v.t. x

Capaciteit - - x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

06 Krachtstroom
06.1 Elektra en data

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Ophanging

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - n.v.t. x x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

Groep naam / nummer System Type - x n.v.t. x

Capaciteit - - x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

07 Verlichting
07.1 Verlichting

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Panelen, melders etc

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

08 Veiligheid
08.1 Blusmiddelen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - n.v.t. x n.v.t.

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

08 Veiligheid
08.2 Beveiligingsinstallatie

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

- bewegingsmelders

- beveiligingscamera's

- kaartlezers

- (alarm)speakers

- diverse detectie

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 

situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan omschreven 

dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.



Geometrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

Aantallen - - x x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x x

Voorzieningen installaties - - x x x Achterhout, aansluitingen, isolatie etc

Uitvoeringswijzigingen - - n.v.t. n.v.t. x Afwijkingen, wijzigingen et cetera

Ruimtebeslag t.b.v. onderhoud - - x n.v.t. x Ruimte reservering indien noodzakelijk

Parametrisch moet af te leiden zijn:

eigenschap eenheid / notatie opmerking

NL-SfB Assembly Code 00.00.00 x n.v.t. x viercijferig + materiaalcode conform NEN2767

NL-SfB omschrijving Assembly Description - x n.v.t. x Conform verstrekt assembly codes.txt

Systeemtype System Type - x n.v.t. x

Fabrikant / leverancier - - n.v.t. x x

Materiaal Material x x x Aan kabelgoten, leidingen en kanalen

Type - - x x x

Capaciteit - - x n.v.t. x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x n.v.t. x

OS-GUID OS-GUID-1 - x n.v.t. x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

OS-GUID-2 - x n.v.t. x Indien benodigd

OS-GUID-3 - x n.v.t. x Indien benodigd

aandachtspunten

De volgende onderdelen hoeven niet in het model te worden opgenomen:

- rubbers, kit, afdichtingsbanden et cetera

- kleine beugels, montagemiddelen et cetera

09 Vaste voorzieningen
09.1 Sanitair

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO UO As-built

DO UO As-built

Modelleerafspraken

DO (ontwerpfase) UO (engineer- uitvoeringsfase)

Uitgangspunten UO-fase: U dient alle onderdelen die u ten behoeve van het project gaat leveren, produceren, monteren of fabriceren te modelleren zoals deze daadwerkelijk worden uitgevoerd in de werkelijke 
situatie. Dit betekent ook dat stelruimtes zichtbaar moeten zijn en toleranties als naden zichtbaar worden. Mochten er onderdelen gemodelleerd worden die hier boven niet (of niet duidelijk genoeg) staan 

omschreven dient u contact op te nemen met de BIM coördinator of BIM manager.

Uitgangspunt: Architect geeft in 3D de posities op, Installateur 

neemt ze over en werkt ze uit, vervolgens verwijderd de 

Architect de voorzieningen uit de export.



 

  



 

 

 

 

 

Bijlage III 

 

Interview K. van Deursen, BIM-coördinator Visser & Smit Bouw 

  



  



Interview K. van Deursen  

 

A: Wat is/betekent BIM? 

K: Dat is een vraag waar je de meeste tijd in kunt steken. Velen zullen zeggen: BIM is een 

containerbegrip. Daar valt heel veel onder. Een stukje proces, een stukje tools, een stukje 

communicatie. Dat zijn eigenlijk heel veel verschillende factoren die heel veel raakvlakken hebben 

met veel verschillende mensen. Dat is misschien ook een reden dat het niet heel lekker van de grond 

komt, als dat ik had gehoopt. Maar in de basis denk ik dat het tools zijn, programmatuur, modellen, 

software als Solibri en dat soort zaken. Die een bestaand proces kunnen ondersteunen, dus hoe ga je 

hierin standaard werken, zodat het geïntegreerd zou moeten worden. Daar moet je dan iets andere 

afspraken maken. Dat wordt vaak ook onder de noemer BIM geschaard. Waar ik nu vaak tegenaan 

loop is als je een stukje sparingen moet afstemmen of een stukje wijzigingsprotocol, waarin 

wijzigingen in een model doorgevoerd moeten worden, dat moet nog steeds afgesproken worden 

zonder BIM. Dat je er nu een model bij hebt, maakt niet meteen het hele plaatje ineens anders. 

Volgens mij zijn het meer tools die je kunnen helpen in het proces. 

Het zou je werk makkelijker moeten maken, je zou er een stukje tijd mee moeten kunnen winnen als 

je het goed geïmplementeerd hebt en alle mensen op dezelfde kennisniveaus krijgt, en je zou er 

uiteindelijk standaard voordelen, als faalkosten reduceren, als je BIM toe kan passen. Je zou meer 

fouten uit het ontwerp moeten kunnen halen bij leveranciers. Dat leidt tot faalkostenreductie op de 

bouw. Dat is één van de voordelen die we als eerste merken: Dat je het beter afstemt en dat je meer 

inzicht krijgt in het model om het te maken. 

 

A: Merk jij nog verbeterpunten/tekortkomingen 

K: Sowieso tekortkomingen. Als we nu kijken naar onze eigen organisatie: calculatie, daar kan veel 

meer mee. We hebben vaak een model, maar er gebeurt te weinig mee om daar in de calculatie 

gebruik van te maken; hoeveelheden eruit trekken, dat soort zaken.  

De uitvoering, daar ligt denk ik een grote kans om BIM meer geïntegreerd te krijgen. We hebben nu 

een heel mooi model in de werkvoorbereiding, maar dan stopt het eigenlijk zodra het naar buiten 

gaat. Daar liggen wel kansen om het te verbeteren. Die fase wordt overgeslagen. 

Als je kijkt volgens de Lean principes denkt, we werken allemaal voor een volgend stapje in de keten, 

dus de interne klant die na ons komt; bij ontwerp is dat voorbereiding, van voorbereiding is dat 

uitvoering en voor uitvoering is dat beheer en onderhoud. En wij zijn nu allemaal het model aan het 

maken, ik ben afspraken aan het maken met de werkvoorbereiding, terwijl het model ook naar de 

uitvoering zou moeten. Dus dat je ook de uitvoering zou moeten betrekken: wat hebben zij nodig in 

het model? Wat moeten zij kunnen zien? Dat gebeurt te weinig. 

 

A: Met welk doel gebruiken jullie BIM? 

K: Dat is een goede vraag, de een zou zeggen voor de opdrachtgever: omdat die het vraagt. De ander 

zal zeggen omdat het onze visie is, dat we alle projecten in BIM willen hebben. 

A: En dan is de vraag: Waarom wil je alle projecten in BIM hebben? 

K: Ja, ik ben ervan overtuigd dat we dat moeten willen vanuit onze eigen visie. Dat wij vinden dat we 

BIM toepassen op een werk omdat het geld oplevert of geld bespaart en het efficiënter werken als 

resultaat heeft. Dat zijn mijn motivaties om BIM toe te passen en niet omdat het moet vanuit de 

opdrachtgever. Ik vind ook dat we altijd zelf bepaalde werkwijzen in BIM moeten organiseren, 

ongeacht de eis vanuit de opdrachtgever. Dus dat zal ook vaak leiden tot hogere eisen op het gebied 

van BIM dan dat de opdrachtgever eist. En dat strookt niet altijd met de visie van een projectleider of 

een projectcoördinator. 

A: Zorgt dat dan ook voor hogere kosten? 



K: Dat geeft altijd een beetje een scheef beeld. Wat zal je kwijt zijn als faalkosten wanneer je geen 

BIM gebruikt, ten opzichte van een extra investering aan de voorkant in de vorm van het goed 

opzetten van je BIM proces. Wat nu iets meer tijd en energie kost, maar zich later in het project wel 

weer terug gaat verdienen.  

Probleem is dat niemand er cijfers van heeft, dus je kunt het nooit hard maken. Het zijn altijd 

discussies op emotie en gevoel, onderbuikgevoelens, en dan is het maar net wie het hardste roept. 

Die krijgt het voor elkaar. En daarom is ook niet elk project even succesvol.  

 

A: Zijn er nog dingen die jij in de toekomst met BIM zou willen? 

K: Ja, voor de uitvoering heb je een hoger detailniveau nodig in het model en die is mede afhankelijk 

van ontwerpende partijen. Als die meer inzien hoeveel baat er bij de aannemer ligt voor een goed 

model, voor een hogere kwaliteit en, dan zou dat ons helpen. Maar dan zit je altijd in een tweestrijd 

dat zij dan meer tijd en energie moeten steken in een fase waar wij nog niet bij betrokken zijn. Dus ik 

denk dat we daar naartoe moeten: Dat we ook in onze processen de ontwerpende partijen opnieuw 

in moeten huren, om verbeteringen door te voeren in het model dat ze afgeleverd hebben bij het 

bestek of bij de gunning. Zodat we daar zelf later weer profijt bij hebben. 

 

A: Waar moet een ontwerpmodel aan voldoen voordat jullie het accepteren? 

K: Goede vraag, daar hebben we nu bij een project mee te maken. Het eerste waar je tegenaan loopt 

is: wat hebben we van te voren afgesproken? Bij dit project was dat een LOD 300 model in de TO 

fase. Per project verschilt het per fase. Als je bij dit project de definities gaat bekijken was het dat 

vorm, positie, afmeting en materiaal goed moet zijn. En moet te herleiden kunnen zijn uit het model. 

Het moet kunnen kloppen.  

Als je dat soort eisen ziet, weet je dat je moet gaan kijken naar oa het tekenwerk dat er uit komt, of 

dat klopt met het model; is de wandopbouw in het detail even dik als in het model? Dat is heel vaak 

niet het geval. Materialen zijn niet altijd goed doorgevoerd in het model. Heel veel zinloze namen. 

Dan klik je iets aan en dan heeft de wand als materiaal lege arcering, of dichte arcering. Of ontwerp 

generiek. 

Er is wel een materiaal toegekend, maar niet het juiste. Of er is helemaal geen materiaal toegekend. 

Onderdelen die zijn samengesteld, dus die 4, 5, of 6 materialen in één regel hebben staan. Maar 

geometrisch kun je dan weer niet afleiden welk onderdeeltje welk materiaal heeft. Dat vind ik heel 

belangrijk omdat ik weet dat de werkvoorbereiding later komt en die gaat afbouwen, die moet 

onderaannemers in gaan kopen en die moet uitrekstaten kunnen gaan maken met hoeveelheden en 

materialen. Wat zit waar? En dat is vaak niet mogelijk met een model dat uit de ontwerpfase komt, 

dus ik check vaak dingen direct. Dan heb je een aantal basisdingen zoals nulpunt, stramien, 

tussenlevels en dat soort dingen, dat vind ik een beetje bijzaak, IFC entiteit. Dat zijn meer BIM 

protocol gerelateerde zaken. Met name het LOD niveau, dat zijn de belangrijkere zaken.  

Materialisatie. 

 

A: Hoe worden die controles uitgevoerd? 

K: Ik maak over het algemeen lijsten. Je hebt bijvoorbeeld classificaties, daarin maak ik een filtertje 

voor het model. Dan maak ik bijvoorbeeld een mapje aan voor het bouwkundig model, die alle 

materialen onder elkaar zet. Dan krijg je een  hele waslijst met materialen van wat er in het model is 

toegepast. Dan zie je al heel snel wat voor materialen er zijn gebruikt en als je dan rare namen ziet 

dan weet je: dat zit helemaal lekker. Ik maak ook uitrekstaten van in één kolom alle materialen, in de 

kolom ernaast de naam en daar weer naast de types,  en dan zie je ook afwijkingen als materiaal 

beton, naam: gordijn en dan type lichtdoorlatend, dan weet je ook: dat klopt niet helemaal. Dat soort 

afwijkingen haal je er dan vrij snel uit. Maar het is allemaal handmatig omgaan met materialen uit 



het model.  Je kan classificaties maken, je kan uitrekstaten maken, je kan gewoon aanklikken. Je 

moet voor jezelf een beetje een efficiënte manier vinden.  

Ook een stukje clashcontrole tussen bouwkundig en constructief. Wat gaat daar fout? We hadden 

een architect die ook een constructief model tekende, omdat de architect in Archicad werkte en de 

constructeur in Revit. Dus die konden elkaars model niet inlezen. Toen is de architect een 

constructiemodel gaan tekenen en die week af van het model van de constructeur. Dat soort 

clashcontrole doe je dan snel om te zien welke onderdelen door elkaar heen gaan omdat de 

onderlegger niet klopt. Die controles verlopen wel automatisch. 

Verder doe je qua clashcontroles interne checks, tussen prefab beton en staal, tussen staal en 

installaties dat soort zaken kun je allemaal in clashregels vatten. En we moeten er eigenlijk naartoe 

dat we een standaard checklist hebben met: waar controleren wij een ontwerpmodel op en waar 

controleren we een leveranciers model op. Voor BIM protocol gerelateerde zaken hebben we dat 

redelijk vastgelegd, maar voor werkvoorbereiders is het vaak nogal zoeken naar hoe moet ik nou een 

model controleren? Waar kijk ik wel naar? Waar kijk ik niet naar? Voor ontwerpmodellen idem dito. 

We hebben dat toevallig vandaag in overleg met de BIM mannen van het bedrijf. We gaan het 

hebben over quick wins: welke stappen kunnen we nu zetten om het proces wat makkelijker te 

maken. Eén daarvan is een stappenlijstje, of stappenplannetje.  

Maar dit is wel redelijk volledig qua controlewerk. 

 

A: Komen elementen zonder materialen ook in het lijstje? 

K: Ja, bij een classificatie is het zo dat je een filter instelt: alles met een materiaal komt ‘daarin’ te 

staan en dan heb je ook een knopje met: ‘show unclassified’. Alles wat niet voldoet aan een instelling 

krijgt het een mapje unclassified en dan zie je een mapje met alle onderdelen die niet geclassificeerd 

zijn. Dus dan weet je dat die niet voldoen aan één van die instellingen. 

 

A: Gebruiken jullie bij de controles ook de RVB BIM norm? 

K: De RVB norm zelf is eigenlijk een BIM protocol dat zegt hoe je moet werken met BIM, dat is niet 

zozeer een controlemiddel. Het is wel zo dat wij moeten controleren of het model voldoet aan de 

RVB norm. Maar dat doen we alleen op projecten waar de RVB norm verplicht is.  

Bij bepaalde projecten is de RVB norm verplicht: die glijdt het best in bij de kwaliteit en eisen van het 

model. Die schrijft heel specifiek voor op welke coderingen op welke manier ingevuld moeten 

worden, welke parameters er aanwezig moeten zijn. Daar wordt wel op getoetst, maar alleen op 

projecten waar de RVB norm verplicht wordt gesteld.  

 

A: Verlopen de controles van de aspectmodellen op dezelfde manier als die van de 

ontwerpmodellen? 

K: De controle van een leveranciersmodel verloopt wel iets anders dan die van een ontwerpmodel. In 

principe wordt alleen gecontroleerd op de aspecten in ‘controle aspectmodellen’. De BIM-

coördinator controleert de BIM technische zaken: nulpunt, stramienen, IFC entiteit, etc. en 

parameters. Dat ligt dan bij mij. En dan heb je de werkvoorbereiding, die pakt de inhoudelijke checks 

op. Bij het leveranciersmodel is alles heel duidelijk opgeknipt: ik doe dit en jij doet dat. En als het 

goed is, ben je aan het eind van de rit volledig en heb je heel het model gecheckt. Dat is wel het 

probleem bij het ontwerpmodel.  Dit hebben wij niet zo vastgelegd bij het ontwerpmodel, omdat wij 

in de ontwerpfase geen werkvoorbereider bij hebben die wij kunnen vol stoppen met inhoudelijke 

checks. Ik ben van mening dat we er naartoe moeten dat we de bouwkundige die we in dienst 

hebben, die nu tekeningen checken, deze aan de hand van het model moeten gaan checken en later 

misschien alleen maar het model moeten checken. Nu leeft een beetje de beleving dat de BIM-

coördinator dat doet: heel het  ontwerp, heel het gebouw in zijn eentje in de ontwerpfase. En daar 



sta ik niet helemaal achter. 

Meestal verlopen de controles in de ontwerpfase nog 2D, maar wordt al wel met een schuin oog 

gekeken naar het model. HFB heeft op het project gezeten en heeft wel wat clashchecks gedaan. 

Maar het team is afhankelijk geweest van de checks van HFB, en als mensen vertrouwen op alleen 

die controles dan kijk je alleen naar die selectie van clashes. Terwijl: wanneer iemand met een 

bouwkundig oog door het model zou lopen hij misschien 100 andere issues tegen komt die de ander 

niet zou zien, ook niet met een clashregel.  

Ik denk dat we daar een andere taakverdeling moeten aan gaan brengen. Een constructeur, een 

bouwkundige, een ontwerpleider in het model moeten laten kijken en dat ze zelf clashes moeten op 

gaan sporen. Ondersteund door een BIM coördinator die zelf regels inregelt en zelf ook mee kijkt, 

maar het is nu te veel afhankelijk van één poppetje. Dat gaat niet goed. 

 

A: De controles van de werkvoorbereiding zijn controles die allemaal visueel verlopen? 

K: Ja, dat is met name omdat ze nog niet beter weten, want clashregels is nog net een hoofdstukje 

verder in het opleidingsplan. Daarom is het overlegmoment van afspreken: wie voert welke controle 

uit, is dat automatisch of visueel? Als ik een werkvoorbereider heb die een beetje goed met 

computers om kan gaan en weet hoe solibri werkt, kan die het zelf. En anders zeg ik: ik maak de regel 

en stel hem in, dan kun jij door de resultaten heen lopen. Of ik doe dat ook nog. Zo moet je de taken 

een beetje verdelen. 

Bij sommige projecten hebben we nu een controlematrix. Dat is iets wat we eigenlijk standaard 

zouden moeten maken: welke checks voeren we nu uit? Ook afhankelijk van het project: heb je wel 

staal, of heb je geen staal? Prefab? Etc. Voor 80% weet je wel welke onderdelen gecheckt moeten 

worden, maar je hebt altijd die 20% waar je even over na moet denken. En dat is eigenlijk voor elke 

fase, zowel voor werkvoorbereiding als ontwerpleider.  

 

A: Hoe bepaal jij welke clashes ook daadwerkelijk een issue worden? 

K: Op gevoel. Je krijgt 100den tot duizenden resultaten uit een regel. Meestal selecteer ik eerst alle 

resultaten die er uit komen, dan zie je 3D alles wat er clasht. Dan ga ik proberen te bossen. Als er één 

type clash, zoals een stalen kolom gaat door een balk heen, 100 keer voorkomt, dan maak ik één 

issue aan. Prefab kolom niet afgestempeld op staal, bijvoorbeeld, is dan één issue.  

 

A: Het is dan niet zo dat het programma deze clashes al bij elkaar zet omdat hij ze als eenzelfde 

fout herkent? 

K: Ja, solibri bost ze al wel, je kan een sheet koppelen aan een clashresultaat en je kan ook 

automatisch op basis van die resultaten een presentatie aan laten maken. Maar dan krijg je vaak 

automatisch aangemaakte plaatjes die vaak niet duidelijk zijn, omdat solibri element 1 en element 2 

laat zien, maar niets daar omheen. Ik maak issues altijd handmatig aan, zodat ik er onderdelen bij 

aan kan zetten, en nog even kan toevoegen om duidelijk te maken waar het zit, op welke stramien of 

welke verdieping. En ik probeer het plaatje zo duidelijk mogelijk te krijgen. Als je 100 kolommen hebt 

die een clash hebben, dan maak ik een overzicht view, zijn het er drie, dan maak ik gewoon drie losse 

issues. Het is afhankelijk van de zwaarte van de clash, de hoeveelheid van de clashes en in welke fase 

je zit.  

Clashes worden in solibri vaak gefilterd op basis van componenttypes. Dus als een beam met een 

slab clasht, dan is dat een aparte regel, als een beam met een pijp clasht van een installateur, dan is 

dat weer een andere regel. Maar wanneer je die balk aanklikt in het model, heb je in solibri een 

tabblaadje waarin je alle clashes van dat element te zien krijgt. Maar je bent voor een groot deel 

afhankelijk van hoe solibri dat weergeeft. 

Ik kan in een check ook direct zien of de juiste IFC export plugin gebruikt wordt. Wanneer dit niet het 



geval is, dan maak ik daar een issue van. 

De parameters waarop gecontroleerd wordt, staan in de modelspecificatielijst. De kruisjes staan er 

omdat het voor iemand belangrijk is. Voor een onderhoudspartij, voor een werkvoorbereider of voor 

een uitvoerder. Dit moeten we gezamenlijk afspreken en ik zal dus ook altijd met een 

werkvoorbereider of iemand die er belang bij heeft zo’n lijst samenstellen. Dan vraag ik: waar wil jij 

kruisjes hebben, wat wil jij zien? Voor mij maken de parameters niet uit, maar omdat we dit 

afspreken is het wel belangrijk dat ze er in zitten, dus er moet op getoetst worden. Misschien dat we 

er in de toekomst naartoe kunnen dat de werkvoorbereider dat zelf controleert, zodat ik het niet 

meer hoef te doen, maar nu is dat nog wel het geval.  

 

A: Ik zou bijna denken dat de informatie pas van belang is bij de uitvoering of in het as-built 

model? 

K: Ja, klopt. Installatie is dan wel weer een aparte discipline. Een werkvoorbereider wil van een beton 

bijvoorbeeld wel weten wat voor materiaal het is, welke betonkwaliteit of welk wandmerkje het 

heeft.  

A: Maar dat is voor een installateur dan weer helemaal niet interessant, die hoeft alleen te weten 

dat de wand er zit? 

K: Nee, precies. Dit document is ook vanuit ons geschreven. De installateur heeft waarschijnlijk ook 

behoeftes in het model. Die wil ruimtes, of die wil bepaalde informatie hebben. Wat we nu niet altijd 

kunnen regelen voor hem, ook omdat we hem er niet bij betrekken. Dat is nog een verbeterpunt 

voor onszelf: haal de installateur naar voren toe en ga samen om de tafel zitten: wat heb jij nou 

nodig in het model? Wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen, waarmee wij het model 

beter kunnen maken? Wat kunnen wij daarover afspreken?  

 

min. 26-32: voorbeeld clashes 

BCF kan niet geïmporteerd worden in Autocad. 

Wanneer het materiaal niet goed is aangegeven kunnen probleem ontstaan bij de demarcaties en de 

inkoop van de werkvoorbereiding (hoeveelheden).  

 

K: Ik heb een beetje ervaring met hoe de werkvoorbereiding met het model omgaat, dus wat ze 

nodig hebben. Die informatie heb je nodig aan het begin van het project, zodat de architect zijn 

model op die manier ook opbouwt. Andere partijen hebben dit niet. Die kunnen dan ook minder 

pushen op dat soort belangen. De rest van het team had eigenlijk ook te weinig kennis van BIM om te 

weten wat ze straks moeten afleveren bij de werkvoorbereider. Je ziet daardoor dat er te weinig 

gepusht is op dit soort dingen. Nu hebben we een overgang naar mij, en ik weet dat we straks de 

werkvoorbereiding moeten gaan oplijnen, maar die kunnen niet volledig aan de gang met dit model. 

Nu moeten we dus een soort inhaalslag gaan maken. Dus ik ben nu vooral aan het inventariseren wat 

er fout staat in het model, wat goed zou moeten zijn. Daar lopen nog discussies over: wat gaan we 

wel doen, wat gaan we niet doen? Wat is er contractueel afgesproken? Waar hebben we tijd voor? 

Waar moeten ze misschien extra geld voor krijgen? Waarna het terug gestuurd wordt naar de 

architect. 

 

A: Gebruikt de BIM-coördinator het model nog voor andere dingen? 

K: Heel veel voor overleggen. Ik vind ook dat een projectleider of projectcoördinator zijn 

werkoverleggen moet houden aan de hand van issues uit het model.  Een wijzigingenoverleg: wat is 

het meerwerkverzoek vanuit de klant, hoe ziet dat er uit, welke gevolgen heeft dat? Die kun je 

daarvoor gebruiken?   

Binnenkort gaat de werkvoorbereider bv. stappenplannetjes maken. Zodat snel te zien is in welke 



volgorde prefab elementengeplaatst moeten worden. Dat kun je vervolgens ook in een presentatie 

zetten, zodat je alleen hoeft te klikken en dat dan het volgende element verschijnt. Zo kun je het 

voor uitvoering of een droogbouwsessie beter visueel maken. 

 

A: Ben je op deze manier ook al echt een stap aan het maken naar het koppelen van een planning 

aan het model? 

K: Heel summier, je maakt eerst handmatig een classificatie aan: dit element in dit stap 1, element in 

stap 2 etc. Vervolgens maak je een presentatie van die mapjes en die zet ze op volgorde. Het is niet 

echt een planning koppelen aan het model, maar alleen het visueel maken van een planning. 

Je hebt daar wel andere pakketten voor die dat wel kunnen, waarbij je elementen aan een planning 

kunt koppelen. Solibri is daar niet voor bedoeld. Het is een beetje houtje-touwtje. 

 

A: Kun jij bij je controles alle informatie die je nodig hebt uit de IFC modellen halen? 

K: Dat ligt er aan welke afspraken je maakt. Wanneer iemand een IFC exporter gebruikt, komt er al 

meer informatie mee vanuit een tekenpakket, maar het kan nog steeds zo zijn dat hij de instellingen 

verkeerd heeft staan zodat er informatie achter blijft die wel mee had kunnen komen. 

Als je alles goed regelt en een beetje verstand hebt van wat je doet, krijg je het wel gewoon mee. 

 

A: Hoe worden wijzigingen vanuit aspectmodellen doorgevoerd in de ontwerpmodellen? 

K: We proberen erop te sturen dat wijzingen bekeken worden. We kijken wat de wijziging betekent, 

er wordt gekeken wat de wijziging kost. Dan moeten we door communiceren dat er voor een andere 

partij een wijziging komt: jij moet een wand extra maken of je moet een wand minder maken. Het is 

een heel communicatieloopje dat los staat van BIM. 

Daar moeten we als bedrijf één lijn in trekken: Dit is het wijzigingsprotocol en zo gaan we het 

inrichten. Dat heeft bv tot gevolg dat je en excel bestandje moet opstellen en in solibri een 

presentatie aan moet maken. Misschien dat je standaard elke twee weken een overleg moet houden 

met: dit zijn de wijzigingen van dit moment, deze zijn verwerkt, deze zijn ingediend, of deze zijn 

afgewezen, etc. Op die manier moet daar een bepaalde standaard in komen en ik heb nog niet 

gemerkt dat daar al een standaard in is.  

Vervolgens komt de wijziging bij een modelleur van het ontwerpmodel en dan zie ik het pas.  

 

A: Controleren jullie de individuele aspectmodellen ook intern? 

K: In principe is het niet zo dat we de modellen allemaal apart openen. We nemen ze allemaal op in 

het coördinatiemodel en dan selecteer ik alleen het mapje van één leverancier. We voeren de 

interne controles uit in het coördinatiemodel, maar ik zet alleen dat mapje aan.  

Ook daar kun je een clashregel oploslaten met: clasht dit element met dat element, maar dat is de 

taak van de werkvoorbereiding. 

Die gaan de elementen controleren en checken: Klopt dit element met het ontwerpmodel? Daarvoor 

moet je dan weer het constructieve model en het prefab beton model aan zetten. Die moeten één 

op één over elkaar heen vallen. Je kan de één bijvoorbeeld ook een kleurtje geven, zodat het meer in 

het oog springt en beter visueel kunt maken omdat hij meer in het oog springt. 

In theorie kun je dit met een rule doen, er is een regel: is component A gevuld met component B, 

maar die krijg ik nog niet goed werkend. Er is wel een mogelijkheid, maar tot nu toe gebeurt dat nog 

visueel. 

 

A: Levert de BIM-coördinator inhoudelijke input voor de leverancier? 

K: In de basis niet, maar als ik iets geks tegenkom dat de werkvoorbereider nog niet opgevallen is, 

dan zal ik hem contacten of een issue aanmaken. Maar dat is sporadisch en niet structureel. In de 



ontwerpfase zal dit wellicht anders gaan, dan vraagt een ontwerpleider of bouwkundige aan mij om 

een clashcontrole uit te voeren. Maar dat is in de werkvoorbereiding wel anders. Ik probeer de 

inhoudelijke checks over te laten aan de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn.  

 

A: Zijn er aspecten die vaak fout gaan? Kom je veel dezelfde fouten tegen? 

K: Installaties, zijn vaak niet afgestemd op constructies, terwijl dat toch één van de basisdingen is 

waar je omheen zou moeten werken als installateur. Vervolgens heb je een sparingsopgave die op 

moment X wordt gedaan en op moment Y wijzigen alle leidingen nog en dan kloppen de 

sparingsopgaven niet meer met de positie van de leidingen. Dat komt ook elk project wel weer voor. 

A: Is er geen mogelijkheid om bij een clash tussen een leiding en een element automatisch een 

sparing te maken? 

K: In Revit is er zo’n plugin, maar dan moet degene die de sparingen moet maken ook Revit hebben. 

We hebben bv een proces waarbij de staalleverancier met Tekla werkt. De installateur kan dan wel 

een script laten lopen en zeggen: Ik wil sparingen rond mijn leidingen hebben, maar de 

staalleverancier kan daar vervolgens niets mee. Je bent dan toch gebonden aan de 

sparingsmodelletje: Waar wil je een sparing hebben? Welke plek? Hoe groot moet die zijn? Die gaat 

vervolgens naar de staalleverancier.  

Dat is een apart IFC model. 

 

Er zijn wel vaak tekenfoutjes, omdat veel partijen nog steeds gericht zijn op 2D tekeningen voor 

bijvoorbeeld vergunningaanvragen of het aanvragen van certificaten en dat soort zaken. Dan zie je 

vaak dat alles op plattegrond niveau vaak wel klopt, maar ga je naar aansluitingen kijken bij 

verdiepingen of alles onder of boven je verdiepingsniveau zit, dan zie je wel dat dingen doorlopen, of 

niet afgerond zijn of niet aansluiten op bepaalde zaken. Voor je werkvoorbereidingsfase zou het dan 

fout gaan: met je hoeveelheden, of hetgeen dat je in het model ziet is niet duidelijk met wat je zou 

moeten maken. Maar om nu te zeggen dat het meteen fout gaat, dat niet. Je hebt altijd je 

tekeningen. Vroeger deden we het ook zonder BIM, dus in theorie kun je alles nog maken zonder 

model, maar er zijn nog wel dingen die je kunt doen om het beter te laten verlopen.  

Ik zit er dan weer om dat belang te promoten.  

 

A: Gaan alle partijen al mee in het 3D modelleren? 

K: Nee, er zijn er nog heel veel die niet kunnen of sommigen die niet willen. De grote ruwbouwdelen 

wel: beton, staal, prefab, en dat soort zaken die gaan standaard al mee. Maar juist de kleine partijen, 

de afbouw, die laten het vaak wel liggen.  

Er zijn wel partijen in de afbouw die het wel doen (metalstud) 

A: Is het direct een gemis als ze het niet doen? 

K: Een dakdekker heeft bv. Alleen vierkante meters nodig, maar zou wel kunnen kijken: kan ik mijn 

vierkante meters uit het ontwerpmodel halen? Kan ik het op die manier aansturen? 

Als ik werkvoorbereider zou zijn, zou ik het wel prettig  vinden als mijn deurenleverancier, of 

metalstudbouwer in BIM werkt; dan kan ik heel snel toetsen of zijn model voldoet aan het 

ontwerpmodel en of hij de juiste wanden maakt die hij straks ook moet maken buiten. Ik zou het zelf 

als werkvoorbereider nastreven om ze zoveel mogelijk mee te krijgen.  

A: Sommige partijen zullen er minder baad bij hebben omdat ze in het werk veel kunnen 

aanpassen? 

K: Dat is ook vaak een discussie bij sparingen in metalstud: welke sparingen verwerk je wel en welke 

verwerk je niet? Elke sparing is gewoon een gaatje maken in het gips en er een leiding doorheen 

stoppen. Dus dat hoef je niet altijd vooraf helemaal af te stemmen. Komen er nu 10 sparingen naast 

elkaar die een redelijke omvang hebben en er moet meteen een raveling gemaakt worden, dan moet 



je per geval apart gaan beoordelen of het nodig is, ja of nee. Dat is wel altijd reden tot discussie. 

We hebben ook wel eens bedrijven die graag willen leren en zeggen: Dit is ons eerste BIM project, 

maar we willen er graag in mee. Dan zie je dat ze een extra stapje willen zetten. Het valt of staat ook 

vaak met een enthousiaste modelleur. Als je iemand hebt die graag wil en een beetje weet hoe het 

werkt, zal hij altijd net wat meer moeite in het model stoppen dan iemand die het moet omdat wij 

het eisen van hem en zelf eigenlijk niet snapt waarom we dat willen. Maar dat is per partij 

verschillend en is elk project anders. 

 

A: Gebruiken alle partijen het model waarvoor het model bedoeld is? VB: 2D tekeningen uit model 

K: In principe wel. Voor mij is dat een harde eis, maar ik kan het niet altijd hard maken bij partijen  

die al ingekochte zijn of ontwerpende partijen. Ze zeggen vaak dat details uit het model komen, maar 

er zitten best vaak afwijkingen tussen die twee.  

Vaak gebeurt het nog zo dat een 3D model uit 2D tekeningen komt en niet andersom. Daarom vind ik 

dat we in de ontwerpfase ook altijd moeten laten toetsen door bijvoorbeeld een bouwkundige of een 

constructeur of dat ook zo is. Dat bijvoorbeeld de peilmaat van een poer in het model anders is dan 

op de tekening.  

We moeten er naartoe dat er altijd één consistente. Anders weet je niet waar je van uit moet gaan. 

Wat is nou leidend? Je moet ervoor zorgen dat alles klopt met elkaar. Dat je gewoon eenduidige 

informatie hebt. Zodat het niet uit maakt of je uit het model de hoogte haalt of van de tekening. Dat 

je weet dat dat hetzelfde is. En als dat niet zo is, dan gaat het vertrouwen in BIM heel snel weg: Het 

model klopt toch niet, dus gooi maar aan de kant.  

Het is al vaak genoeg gebeurt dat er in het werk iets fout ging omdat de ene partij met informatie uit 

het 3D model werkte en een andere partij met informatie van 2D tekeningen.  

Een vloerrand die op de tekening anders ligt dan in het model omdat er tussendoor een wijziging is 

geweest. De mannen buiten hebben gewerkt met bestekstekeningen, daarin was de wijziging niet 

verwerkt. Dat gebeurt altijd en overal. Ik zie dat los van BIM, omdat het een wijziging was.  

A: Ging dat fout omdat de wijziging niet in het model was doorgevoerd (en de tekeningen hieruit 

dus niet juist waren) of omdat er gewerkt werd met tekeningen van voor de wijziging? 

K: Dat weet ik niet. Dat moet ik je schuldig blijven. 
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Interview E. Reniers, BIM-coördinator Visser & Smit Bouw 

 

  



  



Interview E. Reniers  

 

A: Wat is/betekent BIM voor jullie? 

E: Heel veel. Samengevat het belangrijkste: Het virtueel bouwen van een gebouw. Dus maak eerst 

een prototype in de virtuele wereld, om daar onze lessen uit te trekken zodat het in de praktijk 

allemaal goed gaat. We zien van te voren al wat goed en fout gaat. 

 

A: Waarom hebben jullie geïnvesteerd in BIM? 

E: Die keuze heb ik niet gemaakt. Ik denk omdat je beter weet wat je gaat bouwen en dat het beter 

gecoördineerd kan worden.  

Het is gefaseerd gegaan. Het is begonnen bij onze eigen ontwerpafdeling. Die zijn begonnen eerst 

hun ontwerpen in Revit uit te werken. Of dat nu wel of niet BIM is, daar kun je het nog over hebben. 

Daar is al langer geleden met BIM begonnen. Het eerste project waar echt een BIM coördinator is 

ingezet, was in 2012. Toen is het veranderd van alleen wat we zelf tekenen, soms wat modelletjes 

van externe partijen erbij, naar echt alleen maar modellen coördineren. Toen werden er meedere 

partijen bij betrokken. 

 

A: Wat zijn voor een BIM-coördinator de belangrijkste voordelen van BIM 

E: Het is een nieuwe rol, ontstaan door het werken met BIM. Het is dus meer een vraag voor de 

werkvoorbereiders. 

 

A: Wat zijn de nadelen/tekortkomingen van BIM? Waar zou verbetering plaats kunnen vinden? 

E: Ik denk in kennis en ervaring van mensen. Er zijn al heel veel mogelijkheden. Ik denk dat er op dit 

moment al heel veel kan, maar nog niet gedaan wordt. Vooral door gebrek aan kennis en ervaring 

van mensen.  

We hebben bijvoorbeeld al wel wat dingetjes gedaan met kosten en planningen aan het model. Bij 

een project hebben we al wel de planning aan het model gekoppeld, maar dat geeft maar beperkt 

extra inzicht. Het gaat heel grof. Het gaat bijvoorbeeld per laag, dat geeft de mensen nog geen 

inzicht op het detailniveau dat ze nodig hebben. 

Door meer te werken met BIM kan de werkmethode meer geïntegreerd worden in het project. Zodat 

de mensen de werkmethode ook zo in hun hoofd hebben en ook zo gaan werken. 

 

A: Gebruikt de BIM-coördinator het model van de installateur op een andere manier dan de andere 

modellen? 

E: Nee. We gebruiken het model alleen voor controles.  

 

A: Zou je nog meer met het model willen dan dat er nu mogelijk is? 

E: Ja. Niet dan dat er nu kan, maar ik zou er wel meer mee willen. Volgens mij kan al heel veel al. Veel 

dingen zijn nog experimenteel, maar al wel mogelijk. Er kan heel veel, maar wat zijn de dingen waar 

je echt iets aan hebt? 

Het is volgens mij al mogelijk dat ik een virtual reality bril op zet en op de bouwplaats rondloop en zie 

hoe het gaat worden. Maar wat heb ik er aan? Ik kan 10.000 euro uitgeven voor een bril, een cursus 

en de juiste software, dan heb ik het voor elkaar. Maar wat heb ik er aan? Niks. Zo zijn er nog 100 

mogelijkheden. Het kan allemaal. Je moet kijken wat er in het proces of in het bedrijf verbeterd kan 

worden en welke oplossing daar dan bij hoort. In plaats van te zeggen: Dit is een oplossing, dat is 

hardstikke mooi, die gaan we toepassen. En vervolgens kijken wat voor probleem dat oplost. Dat 

gebeurt heel veel, maar volgens mij moeten we eerst kijken wat het probleem is, en je daar op gaan 

richten. 



 

A: Waar controleren jullie het werk op? En wat voor informatie hebben jullie daarvan nodig? 

E: Ik als BIM-coördinator controleer de modellen op BIM technische afspraken. Staan ze op de goede 

plek, stramienen, levels. (Toetsingsraport)  

De punten in de BIM modelspecificatielijst zijn van belang voor ontwerpleiders, werkvoorbereiding, 

uitvoering of voor de klant. Er zijn geometrische en parametrische eigenschappen, die voor 

verschillende personen belangrijk zijn.  

Ik controleer wanneer afspraken hebben gemaakt dat bijvoorbeeld  parameter NL-SfB erin moet 

zitten, of deze parameter er ook in zit. En als we afgesproken hebben dat de parameter materiaal 

erin moet zitten, controleer ik of die er in zit. Of dit het juiste materiaal er in zit, dat weet ik niet. Dat 

is voor de werkvoorbereiding. 

Ik probeer het model zo in te richten dat het voor de werkvoorbereider makkelijk is de materialen te 

controleren. Dan kan ik het bijvoorbeeld een kleurtje geven. Op deze manier probeer ik het model 

echt BIM technisch te controleren. Inhoudelijk is het werk voor de werkvoorbereider of 

ontwerpleider. De personen die dat voorheen ook deden. 

 

A: Op wat voor manier worden controles uitgevoerd? 

E: Op dit moment doe ik niets automatisch. Dat heeft eigenlijk twee oorzaken: De ene oorzaak is dat 

ik niet genoeg tijd heb om alles automatisch op te zetten. De opbouw van de modellen varieert nog 

erg veel per project. Dus je zou de automatische controle per project op moeten zetten. Dit kost te 

veel tijd. Bij het ene project heet de parameter “Materiaal”, bij de andere “Material”. En bij het ene 

project staat er alleen “materiaal 1”, 2, of 3, en bij de andere staat er “Materiaal” met daarachter 

“hout”, “staal”, “beton”.  

Dat maakt het heel lastig daar regels voor te maken die uniform en generiek zijn. De manier waarop 

ik het doe is door in Solibri classificaties aan te maken, waardoor ik de informatie heel snel kan 

analyseren, door alle materialen gewoon op een rijtje te zetten. En dat dan in combinatie met wat 

nadenken: is het goed of niet? 

 

A: Waarom gebruiken jullie dan niet bij elk project dezelfde naamgeving? 

E: Omdat projecten hebt met verschillende eisen. Je hebt projecten waarbij je een model krijgt 

aangeleverd van een architect. Op het traject waarbij je niet meedeed, heb je geen invloed. Dan 

staat alles er al in. Vervolgens kun je doorgaan, of alles aan laten passen. Alles aan laten passen kost 

heel veel tijd en dus heel veel geld. Als je dat alleen doet met het doel automatische controles uit te 

kunnen voeren, dan heeft het niet genoeg nut.  In tijd scheelt het opzich niet heel veel. 

BIM technisch en inhoudelijk voeren we de controles niet automatisch uit. Inhoudelijk heeft een iets 

andere reden: als de rulesets zeggen dat alles goed is, durf je dit dan in productie te zetten? Ik durf 

dat niet. Als je het in productie zet en de ruleset blijkt niet te kloppen, dan kun je heel veel geld 

verliezen.  

 

A: Zou je met een ruleset kunnen controleren of de parameter die is ingevuld ook de juiste is? 

E: Misschien wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik denk dat alles kan, maar hoe? Dat is de uitdaging. 

 

A: Gebruik je het model nog voor andere doeleinden dan alleen controleren? 

E: Coördinatie. Van ontwerp en van uitvoeringsontwerp. 

 

A: Als een model na controle niet blijkt te kloppen, wie past het dan aan? 

E: Dan stuur ik het terug. Andere fouten zouden in basis door de ontwerpleider geconstateerd 

moeten worden. Die begeleid het totale ontwerpproces, die moet ook aangeven aan de partijen: 



Hier is jullie ontwerp niet goed. Dat staat eigenlijk los van het model. Als je geen model had, dan 

deed jet het met 2D tekeningen en zou je hetzelfde moeten doen. 

 

A: Wanneer er een aanpassing in een model wordt gedaan, hoe verloopt de wijziging van andere 

betrokken modellen? 

E: Dat is afhankelijk van het wijzigingsproces dat is afgesproken. Tussen ontwerp en 

werkvoorbereiding en de andere partijen. De eerste vraag is: hoe doe je dat zonder model? Op 

dezelfde manier zou je dat met het model moeten doen. Het model is maar een hulpmiddel. 

Daardoor zou het niet moeten veranderen. Het zou het makkelijker moeten maken. Je kan een 

mooie screenshot maken van wat er in 3D veranderd is. Snapt en begrijpt iedereen het? Maar er 

moet nog steeds een proces gemaakt worden:  wanneer partij A iets wijzigt, moet hij dat op die 

manier aangeven, dan moet dat verspreid worden naar die en die partijen. En die partijen moeten 

daar dan iets mee doen.  

Het zijn vaak projectspecifieke dingen die vaak in de overlap zitten van je fases. Je zou graag het 

hoofd-draagconstructie ontwerp helemaal willen afronden en dan pas willen gaan werken aan je pre-

fab, je vormtekenen etc. En met de overlap worden de afspraken om wijzigingen nog veel 

belangrijker, want dat is heel verschillend. 

 

A: Wie voert de clashcontroles uit? 

E: Dat doet degene die verantwoordelijk is voor dat onderdeel. Wanneer het modellen van 

leveranciers zijn, dan doet de werkvoorbereider het. Ik ondersteun ze daarin. Als het 

ontwerpmodellen zijn, moeten de ontwerpleiders dat doen. Ik doe wel wat, ik zit de hele dag naar 

het model te kijken, dus ik kom wel wat tegen. Maar origineel moet gewoon de gene die 

verantwoordelijk is voor dat onderdeel het controleren. 

 

A: Kunnen jullie alle controles uitvoeren op basis van IFC modellen? 

E: Nee. Zaken als wapening. Die worden dan ook niet heel uitgebreid gecontroleerd, maar dat is een 

ding. Brandveiligheid is lastig. Dat staat vaak pas goed in het IFC model wanneer de controles al zijn 

uitgevoerd. In het ontwerpproces wisselt dat heel veel. Het toekennen van alle brandveiligheids 

parameters is heel intensief, dus dat wil je niet twee keer doen. Dus dat word meestal pas gedaan 

nadat vaststaat waar alle brandscheidingen en compartimenteringen zitten. En er zijn vast een hoop 

andere dingen die niet gecontroleerd kunnen worden in het model. Je hebt te maken met een output 

specificatie. Delen zou je met het model kunnen controleren, maar ook heel veel niet. 

We laten alle Revitparameters mee exporteren naar IFC, dus we hebben alle parameters. 

 

A: Verschilt de taak van de BIM-coördinator per fase van het proces? 

E: In principe niet. Wat mijn rol puur zou moeten zijn is dat ik de afspraken maak: hoe gaan we de 

modellen opzetten en wat doen we er mee? En vervolgens zorg dat de tools goed werken voor 

ontwerpleider, werkvoorbereiding enz. En verder kan iedereen daar dan zijn werk mee doen en ben 

ik alleen een ondersteuner die kijkt of het allemaal werkt. Echt een coördinator. Dat zou het in 

theorie moeten zijn, maar in praktijk werkt het vaak wel net iets anders. 

 

A: Zijn er problemen die veel voorkomen? 

E: Dat is ervan afhankelijk of je goede afspraken maakt aan het begin van het project. Je merkt dat 

wanneer je dat niet doet, of op projecten waar je iets later aansluit en waar het niet gedaan is, dat 

het nulpunt vaak niet goed staat. Heel knullig.  Maar als je ontwerpmodellen krijgt voor een 

aanbesteding, een bestek met modellen daarbij, dat ze bijvoorbeeld niet op dezelfde plek staan. 

Tekeningen die toch niet overeen komen met het model. Informatie die ontbreekt of niet goed is 



ingevuld. 

Dat zijn absoluut grote fouten. De oorzaak is vaak dat men wel met BIM werkt, maar geen goede 

visie heeft van waarom ze het doen. Ze doen het omdat het gevraagd wordt en omdat iedereen het 

doet. Maar ze zien niet in dat ze hun eigen proces daarmee efficiënter kunnen maken en daarmee 

een betere kwaliteit product kunnen neer kunnen leggen. En dat de samenwerking ook met andere 

partijen daarin heel belangrijk is. Want dan moet je als architect contact zoeken met de constructeur 

en dat soort zaken gaan afstemmen. Als je dat niet doet, of als het niet gefaciliteerd wordt, dan gaat 

het niet goed. 

 

A: Kun je zeggen dat er partijen zijn die heel goed BIMmen en partijen die dat minder doen? 

E: Nee. Er moet iemand op een project zitten die dat op zich neemt en regelt. Wie dat doet maakt 

niet uit. Op sommige projecten komt ie van de architect. Als er maar iemand het initiatief neemt om 

afspraken te maken.  

 

  



 

 

 

 

 

Bijlage V 

 

Interview  T. Lievendag & R. IJzerman, BIM managers HFB 

  



  



Interview T. Lievendag en R. Ijzerman 

 

T: Als je de richting oppakt zoals Ronald daarnet schetste, dan je ook gaan kijken naar: oh ja, ok: 

worden modellen aangeleverd en soms misschien modellen die niet van ons zijn, waarbij ook 

bepaalde benamingen zijn toegepast, maar die niet helemaal stroken met de uniforme standaard 

namen. Net als met benamingen van ruimtes bijvoorbeeld, daar kan nog best wel wat verschil in 

zitten. Maar je wil dat wel eenduidig hebben. 

R: Of levels 

T: Ja, want als je dat niet hebt, dan krijg je straks allemaal verschillende kolommetjes op een gegeven 

moment en dan krijg je bijvoorbeeld “kamer” en dan een keer met een spelfout: “kamerr” met 

dubbel R, enzovoort. En dan krijg je dus allemaal verschillende hoeveelheden, omdat ze allemaal op 

een verschillende plek staan. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dat je wellicht op een gegeven 

moment ondervangen. 

R: Voor een deel stuur je dit natuurlijk met een BIM protocol: Dit spreken we af en als je iets 

afspreekt kun je mensen er ook op afrekenen. Dus bij een geautomatiseerde controle zul je óók aan 

moeten geven: waar controleren we op? Wat hébben we afgesproken? Ís het de RVB norm?  

Kloppen de levels? Worden de goede parameters gevuld die gevuld moeten worden? Dat is redelijk 

goed aangegeven in de RVB norm. Zijn er ruimtes aanwezig? En hebben die ruimtes de goede 

eigenschappen? Als je weet: Dit is de RVB norm, dan kun je daar op checken en dat zou je wel 

geautomatiseerd kunnen doen. Dan hoef je niet eens zo zeer clashes te beoordelen, maar dan doe je 

echt een model beoordeling van: voldoe je aan de afspraken die we gemaakt hebben. Nu weet ik niet 

hoeveel afspraken er zijn, maar elk BIM protocol heeft weer zijn eigen dingetjes en dat is natuurlijk 

wel spannend; kun je dat meenemen in die  geautomatiseerde controle? 

En soms heb je gewoon de pech: dan werkt de partij in pakket X en in pakket X zijn ze niet in staat om 

parameter 1, 2, 3 te vullen. Lukt ze gewoon niet. Ze kunnen het wel willen, de software kan het 

gewoon niet. Dan kun je natuurlijk zeggen tegen de leveranciers dat ze andere software moeten 

gebruiken, maar hij heeft de software omdat hij daarmee zijn machines kan aansturen. Dus daar 

moet je wel selectief mee omgaan. Bij deze leveranciers kijk je vooral naar de geometrie, of dat 

klopt: want wat ze leveren, is wat ze leveren. Daar heb je afspraken over gemaakt. Zeker in het 

prestatie model. Uiteindelijk wil je ernaartoe dat het prestatiemodel zegt: Dit en dit moet kunnen en 

dan komt er een onderaannemer aan: levert hij dat nou ook? Of de installateur zegt: ik zet een ketel 

neer met zoveel kilowatt, en de leverancier komt met een ketel aan: voldoet die nu ook? Of de 

brandwerendheid 60min van de deur; wordt die ook ingevuld met een deur die dat als eigenschap 

heeft? Dat soort zaken wil je steeds meer gaan checken. 

Ik kan me best voorstellen dat we daarin stappen kunnen maken. Er zijn in de markt ook partijen die 

dat doen. Solibri doet dat ook, die hebben heel veel rulesets. Clashes is er een van, maar er zijn er 

nog veel meer. Ook Autodesk is bezig om steeds slimmer te controleren en steeds slimmer naar 

voren te brengen van: ik heb hier één element en dat clasht op deze zeventien plekken. Deze plekken 

allemaal. Zodat je in één keer één element kan pakken en beoordelen en dat deze niet op zeventien 

plekken in een hele lijst naar voren komt. Dus daar zijn heel veel manieren in. 

Wij zeggen altijd je kunt alleen echt beoordelen en controleren als je ook weet wat de afspraken zijn.  

 

A: Jullie doen dus alleen controles op inhoud? Geen werkvoorbereidingstechnische dingen als of 

het uitvoerbaar is en dat soort dingen? 

R: Sterker nog, wij modelleren eigenlijk pas als we met die werkvoorbereider hebben gesproken. Hoe 

wil je het hebben? Ok, dan nemen we het zo op. Dus proberen, of eisen, of het lukt om die 

werkvoorbereider aan tafel te krijgen voordat we modelleren.  

Eigenlijk kun je het modelleren vergelijken met virtueel bouwen. Als wij modelleren, modelleren we 



op zo’n niveau dat de elementen moeten kloppen qua locatie, dimensie en aansluiting. Echt zoals de 

elementen bij elkaar komen. Als we een pui hebben van tien meter lang, dan willen we de randen 

weten, hoe sluit ie aan? Als we nog een paar stijlen hebben, geef ik wel aan waar ze zitten, maar ik ga 

niet de rubbers van het glas modelleren, ik ga niet de kaders modelleren. Maar wel de aansluiting op 

het stelkozijn, de aansluiting zoals hij buiten komt. Dat is wat we proberen. Dat doen we met de 

werkvoorbereider. Want we hebben er belang bij om het gewoon in één keer goed te doen. En niet 

dat we, weet ik veel: laatst hadden we een project bij de overgang van de architect. Daar stond een 

hele grote staalconstructie in.  Dat is leuk, maar die komt er pas in als de pui dicht zit: die krijg je er 

nooit meer in. Laten we er maar kalkzandsteenblokken van maken, in plaats van staal met metalstud. 

Ok, dan maken we dat anders en liefst weten we dat van te voren; dan modelleren we het in één 

keer goed.  

En dat is wat wij ook doen.  Je hebt eigenlijk drie fases: A(architect/ontwerp) E(engineering) en 

C(construction). Die drie fases moet je in het proces terugzien, dan heb je een goed proces. Als 

mensen denken: we hebben toch het model van de architect: daar kunnen we mee verder, we 

kunnen gaan bouwen, dan sla je de engineering over en dat wat de werkvoorbereider wil, zit er niet 

in. Dus kunnen ze dan gaan bouwen? Sommige dingen wel en met behulp van de ouderwetse manier 

met rode pennen en tekeningen rondsturen komt hij een heel eind, maar het is niet het proces zoals 

het bedoeld is. De C van construction is: ik heb een model en ik ga het in laten vullen door 

leveranciers. Vullen die het goed in? Past het? En is het kloppend? Kunnen ze met het model 

bouwen?  

Zij gaan een niveau dieper. Waar wij in het 300 model wel de elementen in dimensie goed 

modelleren, maar wanneer we bijvoorbeeld een stelruimte niet weten: modelleren we het gewoon 

tegen elkaar aan. Dan zeggen we: we weten niet wat jouw stelruimte is, het is aan jou om dat in te 

vullen. En de leverancier gaat het dan modelleren met zijn stelruimte en oplegvoorzieningen. En dan 

kunnen we weer controleren: past het nog?  

 

Wij doen het bouwkundige deel en de constructeur het constructieve. Qua model doet hij eigenlijk 

niet zo veel, dus de constructeur zegt vrij snel: ik ben klaar. Ik heb mijn balken en kolommen al staan 

en meer doe ik niet. De leverancier gaat vaak weer wat verder. Die denkt na over Prefab en instort 

voorzieningen, ankers, etc.  

T: Afhankelijk van de projecten, als je kijkt naar grotere Utiliteitsbouw projecten, dan zetten we daar 

ook wel de juiste mensen op. Die ook wel een beetje inzicht hebben in: ja, maar wacht eens even, de 

constructeur komt nu met een balk aan van IPE... maar volgens mij moet dat ding twee keer zo groot 

zijn, anders kan ie het allemaal niet dragen. Dus zo zitten ze ook aan tafel. 

 

R: Wij hebben de beste modelleur van Nederland in huis gehad, ingehuurd, en die is niet hier blijven 

hangen omdat hij gewoon niet  genoeg bouwkundige kennis had.  

In het proces merk je gewoon: hij weet heel veel van Revit, hij kon ermee lezen en schrijven en 

dingen mee doen waarvan wij dachten: goh, kan dat ook. Maar uiteindelijk heb je in het proces ook 

bouwkundige kennis nodig, anders ben je alleen maar met de software bezig. We zijn zeker als 

projectmanager ook sparringpartner van de werkvoorbereider OD. Je hebt drie niveaus 

werkvoorbereider:  de werkvoorbereider die het team aanstuurt, dan heb je de gewone 

werkvoorbereiders, dit zijn de ervaren jongens en dan heb je nog de operationele medewerkers: die 

komen van school , die lopen net de eerste twee jaar mee en die beginnen als operationele 

medewerkers.  

Bij ons ook: Wij hebben modelleurs, eerste modelleurs en projectmanagers. De BIM managers kun je 

vergelijken met een OD: ze sturen het team aan, bouwkundig zeer ervaren. En als die er niet uit 

komt, dan hebben we nog de senior bouwkundige, dat is de sparringpartner van uitvoerder met 



30jaar ervaring die zegt: zo doen we het. 

Dus zo hebben we eigenlijk een spiegel van de aannemer. 

 

A: Jullie werken alleen 3D? Geen 2D tekeningen 

R: Ja. Nou, ja.. Heel soms hebben we vaste klanten die ons verleiden tot, maar dan zeggen we wel: 

dit is de laatste keer.  2D is gewoon echt een andere wereld. 

T: Het is echt een andere wereld. Je kan het eigenlijk gewoon aan de kant schuiven. 2D aspecten 

komen wat dat betreft voor op de wat ‘kleinere’ projecten. De grotere projecten, u-bouw projecten, 

Leidsche Reijn Centrum, OCC waar we nu mee bezig zijn, dat kun je gewoon niet in 2D. Daar vraagt 

het proces ook gewoon om. En daar moet iedereen zich aan conformeren. 

 

A: Gaat dit bij toeleveranciers ook altijd goed? 

T: Dat is echt afhankelijk. We hebben inmiddels heel veel gesprekken gewoon gevoerd, met diverse 

comakers en leveranciers. Je merkt dat binnen diverse ketens, omdat we ook gelieerd zijn aan 

diverse partners, je komt sommige partijen ook vaker tegen. Je werkt samen bij project X en later 

kom je ze ook tegen bij een andere bouwer. Je bent dan wel een beetje op elkaar ingespeeld. Maar 

het verschilt nog wel tussen de diverse disciplines. Het is een groot verschil tussen bijvoorbeeld een 

kozijnleverancier of een plafond leverancier. Dat zijn toch twee verschillende werelden. Je hebt ook 

gewoon te maken met verschillende processen. De processen van de constructeur, bouwkundige 

aspecten en installatietechnische aspecten. Voor dat BIM gedeelte hebben we eigenlijk uniforme 

procesafspraken. Het moet kloppen, kwaliteit, coderingen, etc., daar zit een visie bij. Maar wanneer 

we gaan kijken naar leveranciers/comakers: voor de dakdekkers bijvoorbeeld, zal het een worst 

wezen. Die vroeg mij laatst ook: we moeten gaan BIMmen, zal ik ook gaan modelleren? Wil hij die 

drielaags bitumen gaan modelleren, voor dat project? Nee, dat is niet nodig. Die kan zijn geld beter 

anders besteden. Zo moet je eigenlijk per partij kijken wat het meest efficiënt is. 

R: Er zijn partijen die best ver zijn. Zeker bijvoorbeeld een Calduran, een leverancier van 

Kalkzandsteen, die is zo ver, die zegt: als je jouw project zo aanbiedt, dan kan ik daaruit mijn 

wanduitslagen via IFC binnenhalen en dan kan ik direct boekjes maken 3D. Prefab leveranciers 

maken grote stappen, die kan direct zijn prefab eruit trekken. Die moet nog steeds altijd een 

nabewerking doen hoor, want in een model staat bijvoorbeeld niet dat er ergens een gain zit. 

Wapening, instortvoorzieningen, hijsvoorzieningen, die moet je als leveranciers nog toevoegen op 

jouw manier. Maar de basis kunnen ze uit het model trekken, de dimensies van de elementen kun je 

eruit halen, de locatie kun je meenemen. Zodat je ook als je produceert kunt zeggen: Hier heb je een 

IFC terug,  kijk maar: dit is wat ik maak. Er zitten best wel wat verschillen tussen, maar je krijgt dat 

gewoon heel netjes door. De leverancier van kappen op woningen is vaak heel ver. Die heeft gewoon 

zijn eigen punten die hij nodig heeft om te kunnen modelleren. Zo zie je best wel wat partijen die 

stappen maken. En zeker ook staalleveranciers. Die lopen ook voorop.  

Maar je ziet ook andere partijen, zoals de kozijn leveranciers, die hebben wel een koppeling, maar 

dat is een beetje houtje-toutje werk.  Nog niet echt. Ze doen alsof. Ze zeggen dat ze gekoppeld zijn, 

maar ze doen het niet echt. Zeker de leveranciers van aluminium gevels hebben nog een oud 2D 

proces, waarmee alle machines op 2D tekeningen aangestuurd worden. Die BIMmen daarnaast 

omdat het moet. Maar het sluit totaal niet aan op hun proces. Voor hun zijn dat alleen maar 

meerkosten. 

Zeker voor installateurs is dat ook echt lastig. Bij de installateurs hebben ze ook éénlijnige of 

meerlijnige tracees. Ze zijn gewend op de tekening: hier loopt een leiding, zo-zo-zo-zo. Best duidelijk. 

Een bepaald kleurtje, en hier een andere leiding ernaast, best leesbaar. Maar ga je modelleren: Die 

elementen zitten sowieso op verschillende hoogtes. Met allemaal dimensies en meerlijnige tracees. 

Wat is nou wat? Je krijgt één brei van strepen. Totaal onleesbaar. Plus dat ze zeggen: het is leuk, dat 



3D, maar we hebben nog steeds niks. Ze zijn niet bezig met de hardware maar met: we moeten de 

ruimte verwarmd worden, het mag niet te vochtig worden, het geluid moet kloppen. Heel veel zaken. 

Met andere woorden: de installatie moet het doen. Als ik op een knopje druk, moet het licht aan 

gaan. Dat er ergens een pijpje heen gaat of een draadje loopt : dat zal best. Maar als ze het dan niet 

goed doen, dan is de installatie niet af. Ze denken ook heel veel in schema’s. Afsluiters, hoe kom ik er 

bij, en hoe sluit ik de installatie aan. Er is zo veel meer. Een aannemer zet een wand neer, klaar. En zo 

sturen ze ook het proces van de installateur: die pijp die clasht, pas dat eens aan. En de installateur 

die denk: Het zal wel, maar ik weet nog niet eens hoe die ruimte verwarmd gaat worden. Of: Leuk 

dat je die wand er uit haalt, maar nu klopt mijn hele ruimteberekening niet meer, want er komt nu 

veel meer zon in.  De installateur is met hele andere dingen bezig. Ze spreken echt verschillende 

talen. Dat haal je er met een modelcontrole niet uit. 

 

A: Is dat ook te merken in de modelcontroles? 

R: Ja, wat je ziet: de bouwkundige partijen, de architect is bezig, de constructeur en de 

installatieadviseur is bezig. Die trekt wat hoofdtracees, geeft wat dimensies aan van schachten. Dan 

ga je naar de engineeringsfase waarbij je een bouwkundig bureau of een BIM bureau inschakelt: niet 

de architect door laten gaan. Dan blijft ie doorontwerpen, hij wil en kan niet engineeren, dan krijg je 

een zooitje. Daar zie je al vaak dat de constructeur zegt: ik ben klaar. Mijn balken en kolommen 

kloppen qua dimensies, dus ik doe niet zo veel. 

Dan komt vaak de installateur om de hoek kijken en die zit vaak in een spagaat. Hij heeft een advies 

liggen wat hij niet wil en hij is de enige partij die ook maakt. Hij engineert en maakt ook.  Dus hij zit 

heel erg: wat ga ik nu doen? Ga ik alle stopcontacten en uitblaasroosters en pijpjes en verjongingen 

al modelleren? Sommigen doen dat en dan klopt er weer iets niet. Dan komt er weer een 

modelcontrole en: pas eens aan. Andere partijen zeggen dan: wij zitten nog in de engineeringsfase, 

dan kunnen er nog dingen veranderen, jij moet nog geen stopcontacten en roosters modelleren. Dat 

moet je in de productiefase doen. Dat kunnen wij makkelijk zeggen, wij stoppen. Zij zijn de enige 

partij die soms al in de adviesfase aan tafel zitten. Hij ontwerpt, engineert en bouwt. En dan wordt ie 

achter z’n kont gezeten door een aannemer die vindt dat hij het op een bepaalde manier moet doen. 

 

A: Is er nog informatie van die installateur die voor jullie echt van belang is? 

R: Heel weinig. Wel voor beheer en onderhoud, uiteraard, je wil gewoon dat het in het model goed 

zit. Over het algemeen krijg je de modellen al aangeleverd in de vorm van: dit is elektramodel, dit is 

het sanitair model, dit is een lucht model, dit is een sprinkler model. Dus je weet al redelijk wat, wat 

is. Dan kun je zeggen: we controleren de verschillende delen onderling: hé, er gaat een pijp dwars 

door elektra heen, daar gaat een sprinkler dwars door lucht heen, volgens mij kan dat niet. Dat had 

hij zelf ook kunnen bedenken. Binnen die modellen zelf denk je: zoek het maar lekker uit. Zorg dat 

pijpjes lekker aan elkaar zitten, veel plezier. Ik kijk vooral waar ie bouwkundig en constructie raakt. 

En wat ie er verder aan informatie in stopt...  Voor gebouwbeheer heel belangrijk en voor de 

installateur: die is heel druk met oplevering en in gebruik stelling. De aannemer is daar nog helemaal 

niet mee bezig.  

 

A: Dus eigenlijk zijn alleen de sparingen van belang? 

R: Ja, sparingen zijn wel van belang. Er is vaak wel een protocol van: hoe geef je sparingen aan? Hoe 

groot is ie? Hoe communiceer je die met elkaar? 

T: Hij wil geen extra sparingen maken, meerwerk wil hij voorkomen. Dus die onderlinge afstemming 

moet gewoon goed zijn.  Daarom vragen we ook gedurende de projecten, ook afhankelijk  van in 

welke fase je zit, eigenlijk altijd aan de installatiepartijen van joh: ik snap dat je het in één keer 

helemaal goed wil uitwerken met alle bochtjes en dergelijke erin, maar voor ons engineeringstraject, 



en soms zitten we nog een beetje in een soort van ontwerptraject voor bepaalde aspecten, is het 

gewoon even noodzakelijk dat we in ieder geval de ruimtereserveringen moeten hebben, kunnen 

jullie dat al aangeven? En voor sommige projecten is het goed genoeg dat ze zeggen: hier komt een 

baan van 1m20 en zes cm hoog, dat loopt van daar naar daar, dus houd daar rekening mee op die 

hoogte. En op sommige uitzonderlijke u-bouw projecten wil je dat ook even als deelmodellen 

aangeleverd krijgen. Dan vragen we hem: kun je gewoon een box opnemen, niks meer, je hoeft de 

leidingen niet te trekken, gewoon een box en dan nemen wij dat ook op in het model. En dan kan 

iedereen zien wat voor impact dat heeft en misschien moeten we daar dan architectonisch een 

mauw aan passen.  

R: Sommige aannemers hebben ook echt een sparingprotocol, waar een installateur ook in een 

sparingen model moet aangeven waar de sparingen moeten komen, zodat andere partijen dat weer 

3D kunnen overnemen, op die hoogte. Dat zie je wel.  

Dat gaat ook niet altijd goed. Dan hebben ze alles 3D aangegeven en dan zegt de constructeur: geef 

mij de 2D wanduitslagen. Dan worden ze weer door de aannemer achter de broek aan gezeten en 

dan doen ze het maar weer.  

Er valt nog heel veel te verbeteren. 

 

A: Dus in principe zijn alleen doorvoeringen van belang? 

R: Ja, en dan vooral constructief: kan het daar? Kan daar zo’n groot gat? En in de ene wand gaat dat 

makkelijker en in de andere absoluut niet. Dat ligt heel erg aan het type wand.  

 

A: En dat is dan weer werk voor de constructeur? 

R: Van de constructeur, maar wat wij heel vaak meemaken is het al de leverancier van het beton die 

al aan tafel zit. Maar in principe blijft de constructeur wel eindverantwoordelijk qua 

hoofdberekening.  Dus het kan zijn dat je bij een grote stabiliteitswand naast een lift zegt: daar willen 

we dwars doorheen met een gat van één bij twee: kan dat? Dan moet de constructeur zeggen wat hij 

daarvan vindt.  

 

A: En hoe is de afstemming van die modellen onderling? Hoe worden wijzigingen in het ene model 

doorgevoerd in het andere? 

R: De engineeringsfase is daarin het belangrijkste. Eigenlijk ben je dan niet aan het ontwerpen, maar 

ben je het ontwerp aan het vertalen naar een technisch ontwerp. Dus je gaat dan echt kijken naar: 

hoe ga je die dingen oplossen? En de beste manier is gewoon in het proces samen gaan zitten, 

letterlijk. We hebben een groot project gedaan waarin we elke week een modelcontrole hadden op 

donderdag, daar kwamen allemaal clashes uit en daaruit zie je bijvoorbeeld: daar in de 

installatieruimte gaat het nog niet echt goed. Dan staat de installatieruimte de volgende dag op het 

programma. Vrijdagochtend, 9uur gaan we hier starten. Of 8uur of 7 uur. En vrijdag gaan we dat met 

z’n allen bespreken. Gaat het lekker snel, dan heb je om 12uur weekend en heb je pech, dan wordt 

het pas 4uur ‘s middags. Je gaat dan met z’n allen het hele traject door waarin je heel snel kan 

zeggen: dat kan niet daar, dan moet je zus, dan loop ik daar tegenaan en samen kijk je ernaar en 

bedenk je, schets je en los je het op. Alleen clashes rondsturen werkt niet, want uiteindelijk zijn het 

de partijen die samen iets moeten doen. 

T: En dat is ook een beetje de methode zoals VSB ook werkt, of wil graag werken, zeker bij grote 

projecten waar ze samenwerken. Wij doen dat nu ook. Het gebouw opdelen in zones of het gebouw 

opdelen in typicals: Het gebouw opdelen in een maatgevend onderdeel. Je gaat daar alles in 

bedenken met de partijen die voor dat onderdeel nodig zijn. Dus installatie erbij, bouwfysisch 

adviseur, en meer. Dan zeg je: ok jongens, dit is maatgevend voor de rest. 

 



A: Ok, dus afspraken die je daar maakt, gelden voor het hele project? 

T: Precies. En zo verdeel je dat gebouw dan. Want alles in één keer, dat gaat ook niet lukken. Je moet 

er efficiënt mee omgaan. 

R: Ja, en soms is het heel simpel. Stel dat je modelcontroles doet met de prefab vloerplaten en de 

luchtbehandeling,  en het clasht, en je ziet dat één van de twee daar iets aan moet veranderen: Ga 

even bij elkaar zitten, kijk of je er samen uit komt.  Als jullie het oplossen, hoeven wij er niks aan te 

doen. De vloerleverancier moet sparingen opnemen, of de installateur moet met zijn leidingen om, 

maar ze komen er samen uit. Soms is het zo simpel. 

Als ze zeggen: dat kan niet, dan loop ik daar tegen dat aan, dan moet je samen zitten.  

 

A: Sluiten de verschillende modelleerplanningen van de partijen dan goed genoeg op elkaar aan? 

T: Ik denk dat dat een aspect is dat er altijd in blijft zitten. Daar zijn de leanplanningsessies voor. Dat 

moet bij elkaar gaan komen. We hebben doorgaans een grote rol daarin, omdat het bouwkundige 

deel een groot deel omvat van de werkzaamheden. De bouwer vraagt 9 van de 10 keer om een 

modelleerplanning van HFB. Dan hebben we het gebouw ook opgedeeld in delen: waar beginnen we 

als eerste mee, wat doen we daarna en wie doet dat dan. Dat verstrekken wij aan de partijen. Ook 

ter reactie: dit is ons ideale pat, maar hoe past jullie planning daar in? Dat moet samen komen.  En 

daar organiseren we dan samen met de bouwer die sessie ook voor.  

R: Je hebt wel grote verschillen. Als je een model analyseert en je gaat gewoon  tellen: het aantal 

elementen in een constructief model, zeg vijf tot tien duizend, dan zitten wij al gauw op 100.000. Er 

zit gewoon echt 10x zoveel bouwkundig werk in vs. Constructief. De planning van de constructeur is 

vaak ook: even wat doen, even niks, even weer wat doen, even niks. Dat is natuurlijk veel lastiger 

plannen dan dat we zeggen: we laten zoveel man elke week door werken. Elke week controle, dat 

past mooi in ons traject, terwijl de constructeur zegt: ik ben al lang weer met wat anders bezig. En 

dat moet ik weer aan tafel zitten en de hele dag luisteren naar dingen die ik al weet, of niet hoef te 

weten.  

De constructeur is altijd moeilijk in te passen . Installateur heeft nog meer elementen. Die heeft een 

iets andere fasering, maar loopt wel redelijk parallel. Terwijl de onderaannemers: dan komt de één 

na de ander. Een voorbereidingsplanning van een aannemer, die zegt: tien week voor start moet ik 

mijn eindwerk hebben ingekocht, zoveel weken voor start moet ik de offerteaanvraag voor die de 

deur uit doen. Er zit een hele flow in van alles wat ze na elkaar moeten doen. En die partijen komen 

ook na elkaar binnen met hun modellen.  

 

A: Maar je blijft voor je werk toch afhankelijk van de informatie die anderen in hun model stoppen. 

R: Ja, daarom proberen wij bij engineering altijd te zeggen: dat is cruciaal, en dat cruciaal en dat 

moeten we echt weten, want ander kunnen we niet starten: haal die partijen erbij. Ga niet wachten 

met inkopen want dat moeten we nu weten. En vaak zijn de prefab en de installatie degene die je 

echt moet hebben. Anders kun je gaan modelleren maar dan weet je al: we kunnen straks opnieuw 

beginnen.  

 

A: Gaan jullie daar dan voor de start van het project al mee zitten om af te spreken: dan hebben 

we die informatie nodig? 

T: Wij willen dat heel erg graag. Dat streven we ieder project na.  

R: Maar het lukt niet altijd. 

 

A: Wat betekent/is BIM voor jullie? 

T: Een optimaal proces. Dat is wat wij met elkaar nastreven. Je kunt een hele batterij aan voordelen 

opnoemen: andere bouwers zeggen: het kost geld. Maar ik denk dat, wat Ronald goed heeft 



verwoord, dat het met elkaar samenzitten is en efficiënt te werk gaan met elkaar. En ook meer 

inzage krijgen. Dat vind ik dan persoonlijk een hele belangrijke. Ik krijg ook altijd de opmerking: ja 

maar zo ging het vroeger ook. Ja, vroeger dachten we ook na, natuurlijk. En vroeger belden we ook 

met elkaar, ja de telefoon stond ook op tafel. Maar vroeger accepteerden we gewoon dat ik wat 

deed en het opstuurde en dan wachtte ik drie weken en dan krijg ik reactie terug. En dan kan ik dat 

weer gaan aanpassen. Maar vroeger hadden we ook de tijd om twintig weken lang aan iets te 

sleutelen. En daarna nog eens twintig weken. Planningen waren lekker ruim. En als ik nu een 

planning krijg van de bouwer... 

R: Dan wilde hij vorige week hijen.  

T: Dat is waar. Zonder gekkigheid: ik krijg per week wel een paar telefoontjes: wil je een offerte 

opstellen? Het start volgende week en ik wil de offerte vandaag hebben. Dat soort dingen. Dan denk 

ik: als je dat weet, meldt dat dan een maand geleden. Dan kunnen we een beetje anticiperen en 

voorbereiden. Dat is de tijd waarin we leven. 

 

A: Waar liggen volgens jullie nog verbeteringen in BIM of in het BIM proces? 

T: Dat is een lastige 

R: Ik heb het gevoel dat we nog maar zo’n klein stapje gezet hebben in wat er kan. Het gebruik van 

modellen is nog heel weinig. Je maakt een model en dan verdwijnt het in de hoek en ga je verder met 

de tekeningen van leveranciers, terwijl het model er al is.  

 

A: Dat is vooral in de uitvoering? 

R: Ja, maar ook in de werkvoorbereiding.  In de bestelling in de leveranties. Wat wil je in het model 

hebben, wat wil je ermee doen? Daar wordt helemaal niet over nagedacht. Als je ook kijkt naar het 

innovatief bouwen. Een tijdje geleden liep ik op een bouw rond en dacht ik: 20 jaar geleden was het 

ook zo, toen zaten er ook kieren tussen en werd ook alles dicht gepurd. Het schiet gewoon niet op. Je 

kunt het virtueel zo mooi bouwen, buiten is het nog steeds een zooi. Er wordt heel weinig 

geïnnoveerd in: hoe kun je iets nu slimmer bouwen? Virtueel heb je alles, je kunt bij wijze van 

spreken alles op de millimeter nauwkeurig op elkaar afstemmen, en nog steeds hebben we 

stelruimtes waar je bijna rechtop doorheen kan lopen. De bouw kan wat betreft nog zo veel meer 

doen: slim produceren, slim bouwen en er gaat nog zo veel gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld 

iets simpels: ik heb een model, ik weet precies waar het gebouw moet komen, op zeven cijfers achter 

de komma de coördinaten, pak een wand, plak er twee stickertjes op en buiten weet het apparaat 

het al, ik zet het neer, een beetje bijstellen en hij staat goed. Dat kan nu al, maar gebruikt bijna 

niemand nog.  Daar hebben we geen tijd voor, want je maakt die wand en gisteren moest die er al 

zijn. Als het niet past maken we er een gat bij, want we moeten door. Rennen, rennen, rennen, 

rennen. 

T: Ja, het is een beetje een en en verhaal. Het is wel degelijk zo dat bepaalde bouwers willen 

innoveren en stappen willen maken, maar als er aan de andere kant aan je getrokken wordt van: het 

maakt niet uit wat jullie doen, maar over drie maanden moet het gebouw opgeleverd worden, want 

dan neem ik mijn intrek. En als jullie een dag te laat opleveren hebben jullie een boeteclausule van 

1miljoen euro.. Dan gaan de belangen anders spelen. Dan wordt de focus niet gelegd op innoveren, 

maar op snelheid. 

R: De focus wordt nog lang niet gelegd op het beste product. Het incident bouwen dat zo snel 

mogelijk moet. Wat daarvoor en daarna allemaal gebeurt... Ervoor hebben we heel veel tijd en 

verspillen we heel veel tijd, en wat we daarna opgeleverd krijgen zien we dan wel weer. Het bouwen, 

daar kijken we naar: prijs, snelheid. Terwijl als je naar de totale kosten kijkt, dan is het gebouw maar 

10/15% van de totale levenscyclus. Alle andere kosten komen daarna. Op het gebied van energie, het 

gebied van onderhoud, noem maar op. We zien nog niet in staat om daar al goed naar te kijken. Daar 



hebben we ook niet de tijd voor. Als je alleen naar het modelleren kijkt: de beste modelleurs betrap 

je bijna nooit op werken. Gechargeerd. Die denken na over hoe een gebouw in elkaar zit.  

Eigenlijk vergelijk ik het modelleren met programmeren. Je probeert bij programmeren zaken heel 

slim in je code te zetten. Als je ergens een berekening wil maken, maak je een berekeningsfunctie die 

je kan aanroepen. Ik heb een probleem, ik heb hier a en b, geef mij c. Oh, en a en b moet je deze keer 

met elkaar vermenigvuldigen en nu moet je ze delen. En die formule rekent het uit en komt met het 

antwoord. Als je dit slim doet en de formule  klopt niet, kun je op één plek zoeken in de code om te 

kijken waar het probleem zit. Als je elke berekening apart gaat formuleren, moet je op heel veel 

plekken controleren wat er niet klopt. Zo proberen wij ook te modelleren: denk van te voren na hoe 

het gebouw in elkaar zit, wat zijn de kenmerken en eigenschappen? Bijvoorbeeld: Je denkt dat het 

een hele complexe gevel is, maar als je hem gaat analyseren blijkt de gevel hetzelfde te zijn als de 

vorige. De maat kan variëren, maar de aansluiting is hetzelfde, dit is hetzelfde. Als je vervolgens een 

family aan maakt waarbij het maatje kan variëren, kun je één type op verschillende gevelvlakken 

toepassen. Denk daar over na, in plaats van dat je gaat rennen en meteen gaat modelleren. Even 

rust, dan gaat het straks veel sneller. Dan gaat het in één keer goed en winnen we alle tijd weer terug 

en meer. Die rust, het durven nadenken, die is er bijna niet. We denken allemaal dat we nu moeten 

rennen, anders halen we het niet. Als we nu gaan rennen, dan halen we het niet.  

Eerst gaan we nadenken, ervoor zorgen dat we de goede dingen op een rijtje hebben,  wat moeten 

we eigenlijk doen, wat willen we controleren, wat willen we hebben in het model. Dan hebben we 

het er daarna zo in zitten. Als we nu gaan rennen, krijg je het er later niet meer in, of niet meer goed, 

of het moet weer controleren of het er wel in zat.  

T: Ik denk dat dat wel een goed antwoord is op de vraag van wat er dient te veranderen. Dat is 

eigenlijk de rol die wij willen vervullen. Wij willen onze partners daarin meenemen en adviseren in 

zaken die efficiënter kunnen gaan. En dat is allemaal gerelateerd aan proces. Daarnaast, ook als je bij 

VSB vraagt, en ik krijg het ook te horen bij andere bouwers; Het feit dat zij hun visie eigenlijk maar op 

een paar speerpunten leggen, geeft aan dat ze enerzijds realistisch zijn ten opzichte van zichzelf: we 

kunnen niet alles tegelijk aanpakken, laten we eerst maar beginnen met goede modellen. Die 

moeten gewoon goed zijn, daar moeten we achter kunnen staan. Als we dat op de rails hebben, gaan 

we door met stapje twee.  

In de media lees je vaak: er worden stappen gemaakt, we gaan door naar de next level, dat is 

natuurlijk goede pr voor de bouw in het algemeen, maar in de praktijk hebben we met z’n allen nog 

wel wat niveautjes op te krikken. 

 

A: En hoe kan dit dan het beste gebeuren? 

T: Ervaring is natuurlijk een pré. Maar ervaring kun je niet kopen, dus je moet het doorstaan. En daar 

komt ook het zendingswerk bij: als je er niet mee begint, de stap niet durft te nemen, dan kom je er 

niet. Dan schuif je het voor je uit. Daarnaast is het zo dat je moet kijken naar je interne organisatie. 

Wat zijn de competenties en bekwaamheden van de mensen die je nodig hebt? Want het is niet zo 

één op één compatible: Ik heb hier nog wat mensen van de bouw met hun modderlaarzen en die laat 

ik de modelcontroles doen. Begin maar, jij bent vanaf nu BIM engineer.  Dat werkt niet zo. Dan hoor 

je: we hadden mensen over, die zetten we op die positie. 

R: BIM moet door de directie gedragen worden. Als je elke keer bij de directie moet gaan 

verantwoorden waarom je een ton uitgeeft aan BIM dan denkt de directie het kost me alleen maar 

geld. Zo ga je er nooit komen. Ze moeten een visie hebben: dit is wat we willen doen, zo willen we er 

gaan komen. En ja, we zijn nu aan het leren, maar dat is wel waar we heen gaan en zo gaan we dat 

doen.  

Eind jaren 90, begin 2000 heb ik implementaties gedaan van EP systemen. De beste implementatie 

van een EP systeem is een directie die zegt: wat in het systeem staat is waar. En dan kan de 



projectleider zeggen: ja, maar ik heb hier een lijstje met een ander inzicht in het project. Dan zegt de 

directie: niet waar, staat niet in het systeem, zorg maar dat het erin komt. Zolang je toestaat dat 

werk op andere manieren gedaan wordt, dan wordt het nooit goed. Hetzelfde geldt voor BIM. Als je 

zegt: op 2D tekeningen kan ik ook bouwen, waarom zou ik BIM hebben: met dat soort mensen ga je 

de oorlog niet winnen. Die accepteren slechte modellen omdat ze met de tekeningen lekker zelf hun 

toegevoegde waarde aantonen: Kijk eens hoe ik als uitvoerder toch alles voor elkaar krijg. Daar kom 

je er niet mee. Je moet als bedrijf de visie hebben: zo doen we het en zo gaan ook onze processen 

lopen. Het ene bedrijf is daar beter in dan het andere. 

 

A: Wat willen jullie met een model? 

R: In onze droomwereld gaat alles met het model. Wij werken voor klanten en willen met hen de 

toegevoegde waarde aan de klant leveren. De ene keer is dat heel veel, de andere keer heel weinig.  

T: Ik denk dat het antwoord op die vraag steeds verandert. Wij zijn ook een lerende organisatie. De 

ontwikkelingen staan niet stil. Als men simulaties uit wil gaan voeren met modellen, dan moedigen 

wij dat alleen maar aan. Maar dan wil ik ook weten: wat ontbreekt er in die modellen? Ik heb geen 

voortschrijdend inzicht in wat voor informatie je exact nodig hebt om je simulatie te kunnen doen. 

Het is zaak om die informatie ook binnen krijgen. Zodat we voor een project waarbij dat van 

toepassing is ons model er ook mee kunnen verreiken. Wellicht wordt het dan ook onderdeel van 

onze werkmethodiek omdat we zien dat de berekeningen vanaf 2017 allemaal op deze manier gaan. 

Dan veranderen wij onze methodiek wellicht. 

 

A: Jullie doen zelf geen berekeningen? 

T: Nee, wij hebben mensen zitten van de regelgeving, dus we kunnen wel zelf bestekken schrijven, 

we kunnen ook EPG maken. Maar we doen dat niet op basis van rechtstreekse koppelingen met de 

modellen. 

R: We doen daar wel wat testen in. Met energie etc. Maar er zitten veel verschillende pakketten in 

en het nadeel van pakketten die wat doen is dat elk pakket zijn eigen nukken heeft. We hebben eens 

een pakket gehad met een andere partij en die eiste dat de constructeur zijn vloeren niet meer op de 

wanden legde. De constructeur zei: je kunt hoog of laag springen, die vloer ligt op de wand, dus zo 

modelleer ik, anders zakt mijn hele constructieve berekening in elkaar. Zo modelleer ik. Jammer dat 

jouw software dat niet kan, maar zo modelleer ik. De software had daar gewoon problemen mee. 

Dat zie je heel vaak met tooltjes. Die willen iets van het model waarvan wij zeggen: dat kun je wel 

willen, maar zo gaan we het niet doen.  

Een kozijnleverancier zei: we hebben een tooltje ontwikkeld, dan kunnen wij met het model de 

kozijnen maken. Dan moet je alleen geen kozijnen modelleren. Terwijl elk BIM protocol zegt:  als er 

een kozijn zit, moet je deze modelleren. Het is een kozijn, geen vliesgevel.  

Heel veel van dat soort tooltjes lopen nu nog tegen weerstand aan. Maar als je wat verder gaat kijken 

de informatie in basis al in het model zit om de berekeningen te doen. Maar je wil wel toe naar een 

soort uniforme manier waarop het ook uitgerekend kan worden. Waarbij de software ziet: zo zit het 

in elkaar. Als je bijvoorbeeld naar calculatie gaat kijken: Ik heb hier het model, vertel even wat het 

bruto vloeroppervlak is. Dat is moeilijk. Voor een mens niet, maar de software ziet geen bruto 

vloeroppervlak. Die ziet wanden en kolommen. Terwijl je zou denken dat het zo makkelijk is. 

Hetzelfde geldt voorde inhoud van het gebouw. Dat ziet ie niet, hij ziet alleen elementen.  

 

A: En dat ligt dan aan de software? 

R: Aan de software, of je moet iets toevoegen om het eruit te halen. We hebben gewerkt met 

Zwisterse software. Niet met Revit, maar andere software waarin je kon modelleren. Die hadden ook 

een calculatietool, omdat ze zelf hun software maken om te modelleren, kunnen ze het ook zelf 



interpreteren. Die was dus wel in staat zulke hoeveelheden er uit te halen.  

Maar zeg je: ik heb hier Revit en er komt een Naviswork bestand of een IFC uit, dan wordt het heel 

moeilijk. Want je kunt op zo veel manieren een wand modelleren, je kunt het zo gek niet verzinnen 

of we hebben het gezien.  

 

A: Het gaat dus ook niet altijd goed als je het als een IFC bestand inlaadt? 

R: Het ene IFC bestand is het andere niet. Je kan veel dingen rechtzetten in een IFC en ik denk dat dat 

ook steeds meer gaat gebeuren. We kunnen bij wijze van spreken in ons hele model geen enkel type 

goed zetten, we kunnen alles maken met generic models, maar toch sturen naar IFC, dat een wand 

een wand wordt en een vloer een vloer. We zullen in Revti nooit een trap modelleren, maar je krijgt 

in IFC wel een trap. Zo kunnen we sturen. 

Alles goed in IFC gaat niet lukken. Ook uniform niet. De ene modelleert een wand met een wand en 

de andere met een balk. Weer een ander modelleert een vloer met een balk. Of een vloer met een 

wand. Voor Revit maakt dat niet zo veel uit, maar als je dat doet, krijg je veel data niet meer goed. 

Als je een vloer als een wand modelleert, krijg je ook geen vloeroppervlak. Je krijgt de zijkant van de 

wand als vloeroppervlak, want het programma denkt dat het een wand is. Je moet het eerst goed 

modelleren.  

Met een goede werkmethodiek, kun je ook veel met de modellen, maar we komen ook slechte 

werkmethodieken tegen.  Dan wordt het moeilijk.  Zelfs zo slecht dat je in Revit geen tekeningen kan 

maken met het model.  

 

A: Merken jullie dan binnen de controles die jullie uitvoeren fouten die vaak optreden? En heeft dit 

dan een rede? 

T: Dat hangt er van af met wat voor partijen je aan tafel zit. Het kan zijn dat je modellen krijgt waarbij 

de focus niet ligt op aansluitingen of data. Omdat de partij daar de opdracht niet voor heeft gekregen 

of omdat de partij niet bekwaam is. Dat kan allemaal. Dat is ook een onderdeel van het proces: hoe 

ga je daarmee om? Als zij de informatie niet in de modellen verwerken, wie moet het dan doen? Wie 

trekt het recht? Of geef je die partij een aanvullende opdracht om het recht te trekken? Dus dat zijn 

afspraken die je van te voren met elkaar maakt: hoe gaan we dit traject in met elkaar?  

 

A: Wanneer je informatie wil controleren, moet deze wel in orde zijn.  

T: Als je naar een automatische controle gaat, moet daar ook een miniprotocol aan ten grondslag 

liggen. Dat kan niet anders. Wanneer je vrijheid blijheid geeft, kun je de controles nooit uitvoeren. 

A: Het moet duidelijk zijn welke informatie er op welke manier in moet zitten. 

R: Ja, en het blijft lastig. Moeilijk blijft bijvoorbeeld dakvlakken die op gekke manieren aansluiten. 

Gekke hellingshoeken die samenkomen, dan gaat het bij de clashcontrole vaak fout. Je kunt het ook 

zo modelleren dat er geen clashes zijn, maar dan is het nog steeds fout gemodelleerd. 

Dat blijft de kunst. Als je weer terug gaat naar de automatische controles: wanneer is iets nu goed? 

Misschien heb je daar per type wel andere regels voor. Wanden is redelijk makkelijk. Dan zijn 

gewoon verticale elementen, die komen elkaar tegen en die clashen, of niet. Daar kun je een heel 

eind mee komen. Op basis van materiaal: Mogen ze elkaar raken of niet? kunnen ze elkaar raken of 

niet?  

Een dak bestaat uit een dak pakket, als de dakpannen clashen: mijn zege hebben ze, maakt mij niet 

uit. Als de hoogte maar klopt, buiten leggen ze die dakpannen toch wel goed. Behalve als een halve 

meter door elkaar heen steken, dan gaat het wel fout. Maar daar zit je vaak met een soort volume 

tolerantie, of kijkt er op een slimme manier naar. 
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!����������������������������$���� ����!�����%��������������� ��������$���� �����������!������"���	��!��

�����#�������������������������������#��������$�������������!�����(�������	��������������������
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�	� �������(������	��$�����������������������	��$�����������������������$�����������������������

����� ����������#�����������&����	��$���������$�������$�����	��������������������������"�1/����!����

����� �������������������������������������&���#�������������	��������

����������������!��#��������&������������	������!������������������	�����������@�������  ���	�����

C�����  ����@������������������������������������!����	���!����������������������������!���������

#������!��$��������%������� ��������������$��������#������

)����������	� �������������������������������������������������#��� ���������,  �����������&��	����

����#�������������������������	�����$���$���	� ��	�����$���$�������/��
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��P������� �������$����������� ����������!����������������������������������������������������������

������)�����������������"���� ������%��� ��$������������"��������&��������� � ����	������	�����"��	��#�

�����#����C��������������������������������������������$�""�����������������	� ����#�����������

����������������	����� ���$���������$��&�������������������������������������!�������)�����������

������������	����� ���$����������������������	����������%���� ����!����	�����������(������  ������

�  ���� �������	����� ���������	���������$������� ��������5�����$��	���$����������%���������$���

���������������� ������&�#����������������������������������������������!����	���

������	����� ��������	����������&�	����  ����������!����������� ��������� ���������������������������

$���� ��#���������$�"����������$���$��&����!��������$���	�����������"��	����������������������$�

��$�������

���5&�����	���� ��������������������������$����������	���������������

��*��������������	��	� ���������#����#�����	� ����������$���������$������������!��

������	����� ���$�����������������	���	� ������������� ������������ �#���	��	� �����"������

������������#������ ������!�����$��������!����������"������#�$�������$��������!����������"������#�

$�������3���������$������� ��#��3��$�""������������# ��������3����������� ������������# ��������

����������� ������������$���#�����������%��� ��!��$��������������������$�������$���	� ���������������

	��	� �$���	�������#����������������������������� ��������,  ����$�������������	��������!���� ������
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��� ����������������� �����# �&��� ��������������	�����$���� �������������!�����������	� �!�������

�#���� ����$�������$���� �����# �&�����#�������#���� ����##�����������������������������������$���!��
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$�"���%������������������&	������������������������� �����?�����"�$���������(� ����� �����������������

������� �����
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!����� �������������# �&�����)�������������������������������# �&������������������������)��&��$���

���������	� �����!����"���$������/����	�������������������������$������������!�������������� �#�������
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�����������	������������(��$�""�������&���#����������8��������������#����$�""���!�����������
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�����$��������������������������������������  ����������1�� �"�����������E977����� �����������

�� �������	������$����D7��D:��� �������������������1�� �� �##��������$����!�����  ���������C����

$�������	� ��������������!�����  ���$��&��$�����������������4��&��$����#������&�����������������������
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/�� �"�� !��1 >�� �� ��;�/��� "�� ��"���  ��)��� �!����	���!� ���������E777��������$� ����(���������

�����&&�������������������)���	��������$� ������� �������������������	� �����# �&�������!���������������

"������	������$�"�����������������������������$�/�, �����������$�"��������������  ������������$��������

"��������&$���� ��������$�������������������� ������������������� ����"�� �����$��&������������$���

����� �����#������)���"�#�� ���������������������������	��������%�� ��#�������!�� ��	��	�  �������$���
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������������	��$�""���������$�""���	��!� &�����������#����������&��������$������#���� �������������

������������  �����������������	������� ��������$��	��������������������� ����� �����"���������

$�""���	�������$��������������� �������������

�#���� ����	� ����	��������� �$�""�������$��&����������� �����������������������������!�����������

����"������%��������$�������� �����# �&������������!�������� ��$�������8���� ���������������������

��#����5�����"�#� ���	��������&�"��������$����������	��������
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������$�������  �������������##�������� �����	���������	� �������������������"�#�� ��������������

$�""�����

���*������������	����������������#���"��������$������	��!��� �	�  ���$�""����8����������

����������������"��������������

������ ��#�������������������������������#���"�����������"����$����������� �����# �&�����"������

	�  ���$�""����5#�$���������������������������������������������� ������#�����������# ���	� ������

# ���������

������������#���"���$������	�����������������������	��#��)���5�	�������������&�����	��

����������������&������ �����#��������������������$�"���������������������!�����������������

�����������!���!���������������++�� ���������������&����������&����� �$� ���� ������������������

������������������$�������������������������"���� ����	� ����������������������������$�"��������������

�������������(����	�������������� �#����������$����������������������,  ���� �#������������"�����

�������� �������������� �#����

,��������������$������$�� ������������#����	������  ������������������������$��!� &������$�� �

�����  ���������#���������� �������������������������������������#�!����" ��	�����������"������������

�� ����������$�����������������	����$�������������%��� ������ ��	������������++��#�����������&� �!��������

	���������$��	� �	���!�����	� ����������%������	���������$��	� ��&�$�������������  �����$��&���C��	����

���$���������
	� �������������� ����	� ���$������� �����������

���������������$��$�����������"����
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���*����&����������������� ��������������

��%���#������ ������	� �$���� �����&�������� ����� ����(���������(���	�  �����	����$���"������%���

#������ ������!��������$�"������!���� ��� �����������������	��$���������������$� ���� ����������

�����������&�?������������������!������	����&�������� ��������<�������� ����# ��������������!����

������"�� �����������������������������������$����������$���#������"��������

�����������������������������������������������������$� ����������$�������������$���$���	�����

4�"�������	������������������  ������������$�"�����  ���� �������������

��(�����������$��������*�������++��������#�������#�$�"�������$��  ����&�������/�����������������������

�����������!��������$����$�"����$������� ������������

���������	�������������������!����5�������#��������������������������������������� �����	�������C���

	����!������������������������������������������������?������(���$�����$������	���$�� �������*������

�������� ���������  ������������������!��$�� �"� �����������������������#�����$����	�����	��������
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���#���!������������  ����������������������
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	�������"�������������	�������"��������"���� ������� ��������#�  ���� �������������������������

$��&�����# ������������������������#���������������	����1�����%��������������!����������������	����1��

	���������������$�""��/�3���� ��&� ��������!���� ���##� �������!���� � ������	��������������

"����  ����������$���	�����������$����������������������(����$������������	��$��������� ��������
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Bijlage X 

 

Interview J. Groeneveld, Projectmanager Homij



   



Interview J. Groeneveld  

 

A: Wat betekent BIM voor HOMIJ installaties? 

J: BIM zou, in relatie met de opbouw van fases, een tool moeten zijn waaruit je uiteindelijk al je 

informatie haalt om tot goede werktekeningen te komen en uiteindelijk na een bepaalde afronding 

van het model, over te kunnen dragen naar onderhoud. 

Waarin voor de onderhoudsafdeling alle noemenswaardige informatie staat, zodat hun het 

onderhoud vanuit het model kunnen beheersen. Dat is in principe het doorlopen van het... Je bouwt 

het generiek op in BIM, tot een DO, TO fase. En vervolgens ga je naar een meer specifieke invulling 

van het model. 

Het gaat er om dat de informatie die voorheen op papier, witdruk en noem maar op stond, dat die 

nu in het model komt te staan. Om het op die manier een levenscyclus te geven waarin je alle 

informatie beheersbaar houd en eruit kan halen. 

 

A: Waarom hebben jullie als bedrijf besloten op deze manier van werken over te gaan? 

J: Geen andere keus. Het is gewoon de eis. Na AutoCAD krijg je BIM 

 

A: Zijn er al grote voordelen te merken voor jullie? 

J: Je merkt nu dat je al in een veel vroeger stadium, vooral in je DO fase, leidend gaat zijn richting 

andere partijen, zoals de architect, de constructeur. Om jouw behoefte in een eerder stadium te 

visualiseren. En op die manier proberen we in de DO fase in grote lijnen het constructieve en 

architectonische zo gereed te hebben om de vertaalslag naar het TO zonder discussie van ruimte, 

schachten en dat soort dingen, om die zo makkelijk mogelijk te laten overlopen. Voorheen werd een 

model in DO overgedragen naar de installateur. En dan werd er minimaal gekeken naar de 

ruimtebehoefte, naar de structuurindeling, naar de structuurvisie van technische ruimtes en dat 

soort dingen. Nu willen wij meelopende in de DO fase onze behoefte heel duidelijk kenbaar maken, 

om de overgang van generiek naar specifiek van TO naar UO fase te optimaliseren en dan ook 

makkelijker in de snellopende trein mee te gaan. Om richting realisatietekeningen te komen. 

 

A: Betekent dit ook dat jullie eerder bij het project betrokken raken? 

J: Voor eenieder is het gewoon enorm van belang om eerder gewoon bij het project betrokken te 

zijn. Hoe moeilijk dat soms ook is. 

A: Dat klinkt alsof dat nog niet altijd het geval is? 

J: Nee, nog niet altijd. Maar nu, binnen VolkerWessel, komt het bewustzijn en het denkvermogen dat 

het nu wel aan het gebeuren is. Er zijn nu projecten waar we in de DO fase al heel erg meegaan in de 

zin van, wat onze behoefte is. 

 

A: En is het dan een voordeel om onder een gezamenlijke onderneming te vallen? 

J: We vallen onder een BVGO, we zijn onderdeel van een BVGO, Bouw VastGoed en Ontwikkeling, en 

of dat voordelen heeft... Werktechnisch heeft dat voordelen voor ons, omdat wij de enige 

installateur zijn. Maar het kan niet zo zijn dat we ons daarachter verschuilen, we moeten gewoon ons 

stinkende best doen om ook gewoon met onze kwaliteit en processen en planningen mee te lopen 

met de bouwkundige aannemer. 

 

A: Vanaf wanneer raken jullie bij het project betrokken en wat zijn jullie taken in de verschillende 

fases? 

J: We raken, afhankelijk van de contractvorm en de opdrachtverstrekking, steeds eerde betrokken in 

de fases. Maar in principe de VO overgang naar DO is in principe het moment dat je start met je 



uitwerking, in relatie tot het model, voor een goed model.  

In de DO fase is het de bedoeling dat je je primaire installaties visualiseert in het model als zijnde 

aanvullend met een aantal specifieke ruimtes die je gedetailleerd invult, niet alle ruimtes, om 

uiteindelijk een goed zicht te krijgen van hoe een installatie er uit komt te zien. Daarin is het gewoon 

heel duidelijk en belangrijk dat je schachten duidelijk zijn, de ruimte boven je plafonds, onder 

computervloeren, om je installatie op een goede manier te kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat in 

de DO fase afsluit, dat uiteindelijk blijkt dat alle ruimte onvoldoende is en dat je weer compleet moet 

modelleren. Het mooiste zou zijn, als je je basisinstallatie qua hoofdlijnen en structuur erin hebt 

zitten, zodat je vervolgens alleen richting je kamers, je aftakkingen en je herdimensionering van je 

leidingwerk. 

 

A: Wat voor informatie hebben jullie op dat moment al? 

J: Het is een visuele cirkel. Op het moment dat wij aan het modelleren zijn, in de DO fase ten minste, 

is het heel vaak ook de architect nog bezig, het overleg met de klant is nog bezig, voor het bepalen 

van ruimtes, de functionaliteit van de ruimtes en dat soort dingen. Voor de installateur een hele 

grote uitdaging. Elke ruimte die anders wordt qua functionaliteit heeft ook andere installaties. Grote 

vergaderruimte met veel mensen, heeft heel veel lucht nodig en zuurstof en ventilatie dan dat het 

gewoon drie kantoortjes worden. Het mooiste en meest ideale zou zijn dat je een DO fase qua 

modellering opknipt in het afronden van het architect/constructief model, en dat je dan nog tien 

weken de tijd hebt om je installaties daarin uit te werken. Maar dat is het ideale. 

 

A: Wat voor informatie hebben jullie nodig om aan de slag te kunnen? 

J: Functionaliteit van ruimtes, dus wat zijn de eisen die gesteld worden aan de ruimtes? Ruimtebeslag 

plafonds, plafondhoogtes. Voor het afronden van je DO fase zijn dat de primaire behoeftes. Stijgende 

schachten, enorm belangrijk. En opstelling van luchtbehandelingskasten. Waar? Op het dak, in de 

kelder, noem het allemaal maar op. Dat soort dingen moeten wel, maar dat zit voornamelijk in je VO 

al bepaald. 

 

A: In welke volgorde gaan jullie vervolgens te werk? 

J: Je werkt vanuit een principeschema. Dat is een combinatie van het berekenen van je installaties en 

het maken van je model. Een combinatie daarvan. Echter is het zo dat je als je het model in je DO 

fase modelleert, dan zit er een bepaalde werkvolgorde in. De volgorde die het meest ideaal is betreft 

je installatie op afschot leggen, je vuil water, je hemelwaterafvoer, die moeten altijd naar beneden 

lopen. Dus die probeer je in eerste instantie goed in de structuur juist te krijgen. En vervolgens ga je 

beginnen met je grote elementen, je kanaalwerk en op die manier ga je terugwerken naar het meest 

ideale om op die manier voor elkaar te krijgen. 

 

A: Welke informatie van jullie is dan weer van belang voor andere partijen? 

J: In de DO fase, als we het nog steeds over de DO fase hebben, is het niet zo heel erg van belang hoe 

het zit met onze partners. Dat is een latere fase. Als we ervoor kiezen om bijvoorbeeld het onderdeel 

sanitair uit te besteden, dan is het voor ons in principe, als het goed in het systeem staat, geven we 

ze een vertrekpunt door het DO model over te dragen en dan is dat voor hun het vertrekpunt dat ze 

ten alle tijden in communicatie dingen kunnen wijzigen. Maar met bepaalde grenswaardes. Het moet 

duidelijk zijn dat het model dat ze krijgen gerespecteerd wordt qua ruimtebeslag. Daar moeten ze op 

voortborduren. Zij willen wel eens optimaliseren en een leiding anders leggen, maar dat moet in 

nauw overleg. En dat doen we met BIM sessies, intern. Je hebt BIM-sessies intern, met je 

onderaannemers en wij zijn dan als installateur onderdeel bij de algemene BIM-sessie met de 

bouwer en de constructeur en de architect. Wat gewoon enorm belangrijk is, is dat het constructief 



goed staat. Constructief kan gewoon een enorme invloed hebben op het gehele proces. Ook 

bouwkundig. Op het moment dat er constructief iets gemaakt moet worden waar heel veel 

kanaalwerk loopt, dan kan het gevolgen hebben voor de architect. Die moet dat beoordelen. 

Vervolgens geeft hij een oplossing, constructief moet bepaald worden of dat mogelijk is. Dan wordt 

er nog één keer gecheckt en dan ben je zo twee weken verder in een hele procedure. Dus het is heel 

belangrijk dat je VO en je DO uitwerking constructief in relatie met installatie en architect goed staat. 

Om zeker niet in je TO fase voor dit soort discussies te komen, want het is tijdrovend om de 

oplossingen soms voor te dragen. 

 

A: Wat hebben die constructieve partijen en bouwkundige partijen van jullie nodig? 

J: Die hebben een duidelijke uitwerking nodig van onze behoeftes. En dat moet gewoon in de DO fase 

door middel van BIM overleg en eventueel specifiek overleg per item, bijvoorbeeld het onderwerp 

schachten, het onderwerp ruimte boven het plafond. Kun je er komen? Want dat zijn vaak de 

raakvlakken met de constructieve en architectonische issues. Op die manier moet je ervoor zorgen 

dat wij die duidelijk verschaffen, op een assertieve manier naar die betreffende partijen. 

 

A: Hoe betrekken jullie de onderaannemers en leveranciers? 

J: Die worden geselecteerd. Prijstechnisch. En dan wordt er ook gekeken naar: Hebben ze enige 

modelleerervaring? Vervolgens gaan wij het betreffende BIM protocol doorzetten en we maken de 

bijlage specifiek per installateur, door subbladen erbij te voegen van wat we van ze verwachten voor 

de afronding van die UO fase. 

AP: Zitten daar ook al eisen bij voor beheer en onderhoud? 

JG: Eh, ja. Uiteindelijk, wanneer de UO fase in het model goed afgewerkt wordt, in LOD 400, 500, dan 

is de informatie welke er in staat in principe zo meteen al te gebruiken voor het onderhoud. Wij 

lopen nu ook, dat is een onderdeel waar ik mee bezig ben, er lopen ook trajecten om exact te 

bepalen van: wat is de behoefte van de onderhoudspartij om in het model te zetten. 

 

A: Hoe verloopt de afstemming van de verschillende modellen van onderaannemers en 

leveranciers? 

J: Dat hangt af van de behoeftes en in het basisprotocol van het geheel staat heel vaak al op welke 

manier bestanden moeten worden aangeleverd, met elke frequentie en op welk moment. Dat zetten 

we door. En daar kun je natuurlijk in zoverre in aangeven dat wanneer je een BIM overleg hebt met 

de bouwkundige partij en de architect en wij vanuit onze discipline, dat je een dag eerder de 

modellen wil hebben van de installateur en dat je ze dan van te voren beoordeelt en hun weer met 

huiswerk terugstuurt. Zodat je steeds vooraf ook de antwoorden kunt geven in het algeheel BIM 

overleg. 

 

A: En waar controleren jullie die modellen dan op? 

J: Wij controleren ze op opbouw van de systemen, juistheid van de family’s, goede invulling van de 

NL-FSB code, gewoon de hele correctheid van het model. Daarnaast beoordelen we het op de 

raakvlakken installaties en we sturen op goede communicatie zodat de luchtkanalen uiteindelijk 

parallel lopen met de sprinklerpijpen. 

A: Dus een stukje: voldoet het aan de afspraken die we gemaakt hebben, een stukje maakbaarheid 

en een stukje onderlinge afstemming? 

J: Ja, we willen altijd meedenken over de optimalisatie die heel wenselijk is bij dat soort partijen. Om 

leidingen iets anders te laten lopen, een hoekje om. Maar wij sturen ook op het feit: dit zijn je 

brandwerende doorgangen, dat je ook rekening houdt met: als je hier omheen gaat, dan heb je 

minder brandwerende doorgangen die doorbroken worden. 



 

A: Wat halen jullie verder zelf uit het model? 

J: De IFC bestanden die gaan wij omzetten naar een werkbare situatie die wij binnen de organisatie 

op een ander niveau, bij de werkvoorbereiding, het projectmanagement, net waar de behoefte ligt, 

gaan we ze op die manier invullen. Zodat de controles door die betreffende niveaus gedaan kan 

worden om te zien wat de voortgang is binnen het geheel. 

Het is voor ons enorm van belang dat de codering op de juiste manier gedaan wordt. 

 

A: Welke personen zijn er bij jullie betrokken bij de uitwerking van het model? 

J: Hoe wij het momenteel doen, ik grijp even naar een project, we houden tussentijds sessies met de 

ontwerpmensen om de voortgang te laten zien in relatie met de uitwerking die ze destijds bedacht 

hebben. De uitwerking naar DO toe geeft een bepaalde invulling qua flexibiliteit en dat wijzigt op 

basis van dingen die je tegenkomt bij de uitwerking van je DO, constructieve dingen bijvoorbeeld. 

Maar in basis lopen we één keer in de twee weken door die DO fase om goed te kijken: Wat gebeurt 

er met installaties en raakt het nog aan datgene waaraan het moet voldoen? 

 

A: Is degene die het ontwerpt of engineert ook degene die het modelleert? 

J: Wij modelleren met modelleurs en die worden ondersteund en hebben onderlinge 

kennisoverdracht met betrekking tot hetgeen wat in het model moet komen. Onze ontwerpleiders 

en onze diepere techneuten modelleren niet zelf. 

A: Hoe vind die overdracht plaats? 

J: Dat kan zijn dat ze een periode naast elkaar zitten. Dat ze schetsen uitwerken. Maar in basis is het 

zo dat de jongens die modelleren ook niet gek zijn, dus die weten in grote lijnen wel wat de behoefte 

is.  

Maar de kennisoverdracht is in principe nu in de DO fase dat ze naast elkaar zitten en modelleren en 

elkaar opzoeken om tot een goed DO te komen. 

 

A: Hoe gaat het vervolgens door naar de uitvoering? 

J: Als je het DO hebt uitgewerkt, dan ga je het generieke uitwerken naar ruimte specifiek en dan ga je 

de informatie invullen. Dat is je overgang van je TO naar je UO. Die overgang is heel veel input nodig 

vanuit je inkoopproces. Je inkoopproces bepaalt in principe wat de invulling wordt van je model. 

Armatuur A moet de naam A krijgen met bepaalde afmetingen en de waardes die voor  onderhoud 

van belang zijn moeten ingevuld worden. Dus daarom is de inkoop parallel zijn aan het specifiek 

maken van je model. Dat is iets dat goed moet overlopen in elkaar. Daarna creëer je je 

plattegronden. 

A: Kun je bij de opeenvolgende fases altijd alle informatie halen die in die fase nodig zijn? 

J: Je kan bijvoorbeeld het aantal armaturen uit het model genereren om richting inkoop 

ondersteunend te zijn voor: hoeveel armaturen hebben we van armatuur x nodig? 

 

A: Hebben onderaannemers de kennis om het model te gebruiken waar het voor nodig is? 

J: Ons belang is van een onderaannemer dat hij kunde heeft om het model goed te vullen voor ons, 

daar hebben we het nu over. Dat het voor ons een verlichting is in het gehele proces en dat dat op 

een soepele manier samen gaat. Dan kun je ook gaan denken in de vorm van ketensamenwerking en 

een vervolgtraject. En dat hij dat doet voor een voor ons goede prijs. Ik hoop dat het hem lukt die 

informatie eruit te halen, maar ik zou het niet weten. Dat moet je aan hem vragen. Ik denk wel dat 

dat zijn doelstelling wordt. Maar het is wel zo dat die onderaannemers, van onze kant dan, enorm 

bezig zijn om die ontdekkingsreis te maken net zoals wij de afgelopen jaren gedaan hebben en nu de 

doorstap willen maken naar optimalisatie. 



 

A: Hoe verloopt het wijzigingsproces vanuit de controles van de hoofdaannemer? 

J: Geheel afhankelijk van wat het betreft en in welke fase we zitten. Als je in een afrondende UO fase 

zit en ze zeggen ineens: jongens alle kantoortjes worden meetingclusters, dan heeft dat gevolgen en 

dan gaan we dat niet zomaar doen denk ik. Tenminste, dat ligt aan de projectmanager. Die zegt het is 

een go of geen go. Maar we gaan niet van links naar rechts meebuigen. Afhankelijk van de fase. In de 

DO fase ben je in overleg met de klant: wat wordt de invulling? Ruimte A en B en C hebben we nog 

niet bepaald. Ok, daar komt die partij in te zitten. Dan weet je vanuit het ruimteboek wat daar dan in 

moet komen. Op een gegeven moment stap je door in je fases. Dan is de DO afgerond. Dan heb je 

een moment van bevriezing en dan kom je in de volgende fase de uitwerking van je TO en UO. Hele 

grote wijzigingen moeten verrekend worden. Dat geldt voor die bouwer ook. Dus het is een kwestie 

van: wat is de behoefte? Prijsvorming en dan modelleren. Ten minste, dat zou het ideale zijn. 

 

A: Welke partij heeft dan nog echt invloed op jullie werk? 

J: Grote projecten waar wij op werken maak je met z’n allen. Het moet heel duidelijk zijn, maar dat is 

ook een taak vanuit de installateur, dat wij een bepaalde behoefte hebben om niet te veel meer te 

wijzigen na het afronden van het DO. Dat is voor ons enorme intensief om dat ook te doen. Als op 

een gegeven moment een ruimte half zo groot wordt en we moeten kanalen gaan omleggen, dan zijn 

dat soms kanalen van een meter bij een meter, en dan moet dan twee keer een meter bij vijftig 

worden en dan door een gangenstelsel.. Dat is voor ons ondoenlijk. Dus het is echt enorm van belang 

dat de bewustwording er is bij die partijen, dat de gevolgen in relatie met installaties enorm zijn en 

soms zelfs niet uitvoerbaar. 

 

A: Welke informatie halen jullie uit het uiteindelijke model? 

J: Beheer en onderhoud kan ik weinig van zeggen, maar ik denk dat zij er vooral aantallen uit halen. 

Dingen die voor hun van belang zijn om een goede onderhoudsbegroting te maken voor de lange 

termijn. Binnen de BVGO is het de bedoeling om je solibri zo in te richten dat er een automatische 

systematiek komt voor onze werkvoorbereiding en projectleiding om informatie te halen daar uit, 

waar ze wat mee kunnen. Ook om aan te leveren, qua aantallen, richting onderhoud. Maar dat kan 

onderhoud zelf ook als ze de tool hebben om dat te doen. En daar zijn we ook mee bezig om dat te 

optimaliseren de komende periode. Maar het is in principe wel handig om aan te geven van: hoeveel 

armaturen van model X hangen er op die verdieping. Ook weer om aan te geven richting een 

onderaannemer en een prijs af te kunnen spreken als het gaat om: hier moeten zo veel armaturen 

hangen.  

 

A: Ligt het type dan al vast, of alleen de aantallen? 

J: Afhankelijk van de fase. Als je ingekocht hebt en het is duidelijk dat type X een Phillips met een 

LEDje erin is, dan zetten we dat er in. Dan maken we het specifiek.  

Het lampje in het model blijft dan misschien wel generiek, maar de informatie die je er in stopt wordt 

specifiek. 

 

A: Op welke manier verlopen de controles? 

J: We hebben een klein documentje dat we doorlopen. We kijken naar de systemen, de opbouw van 

de systemen. Heel simpel: als een systeem op punt A begint en je onderbreekt hem vier, vijf keer dan 

heb je uiteindelijk op één systeem acht systemen. Dat moet je niet willen. Een modelleur moet 

constructief netjes en op een goede manier werken om één systeem gewoon door te zetten tot aan 

het einde van de streng. Dus als je zo meteen vier systemen in je model hebt zitten, dan moeten het 

uiteindelijk ook vier systemen zijn en niet 48 systemen omdat alles net niet aan elkaar gekoppeld zit. 



A: En dat zie je door door het model te scrollen? 

J: Nee, daar kun je op filteren: hoeveel systemen? Nou, dan staat er 48 systemen en dan ga je kijken 

van: Hoe zit dat? Dan laat ie alle systemen zien in Revit en dan denk je: Oh, die zit niet aan elkaar, of 

die zitten niet aan elkaar. Dan kun je iemand er op aan spreken. Voor de rest gaat het om een 

controle op de NL-FSB codes, de werkelijke invulling. 

In het generieke kun je natuurlijk wel heel mooi de maatvoering aangeven van een object in de 

informatiebalk. Die moet ook goed staan. Dat zijn een beetje de controles die je doet.  

Verder controleer je, dat is iets wat je gewoon aan kan tikken, installaties onderling. De clashes. Daar 

moet je niet te zwaar aan tillen: soms loopt iets een millimeter door elkaar, parallel. Dan lost dat zich 

op. Dat is wel in te stellen, dan zet je hem op twee centimeter en dan heb je de helft van de clashes.  

Dat zijn wel dingen die uit het verleden qua ervaring naar boven gekomen zijn om daar niet meteen 

van in de stress te schieten. Een jaar of vier, vijf geleden kreeg je uit een clashcontrole 20.000 clashes 

en uiteindelijk bleek dat één pijp tien keer op een bepaalde stramien net een plafonnetje aantikte. 

Dat gootje hangen we wel hoger. 

 

A: Zijn er problemen waar jullie vaak tegenaan lopen? 

J: Ik heb het gevoel dat we stapsgewijs, door middel van onderling contact met projectteams, steeds 

een stapje maken waarin we steeds minder verrast worden door invloeden van buitenaf. Dus ik denk 

dat de bewustwording van wat is modelleren en dat soort dingen wel duidelijk is. Dat dat aan het 

gebeuren is. Dat we een goede inschatting moeten maken van de kunde van betreffende modelleurs. 

Dat moet continue gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat als je aan de ene kant wat doet, 

dat aan de andere kant in het model.. Dat moet een hele grote bewustwording zijn. Het is een hele 

goede benadering: dit is het model, wat gaan we doen met het model, gaan we het opsplitsen, is de 

projectmanager erbij, is er behoefte om bepaalde onderdelen uit te besteden. Op die manier gaan 

we het model opbouw om goede pakketten weg te leggen bij de onderaannemer. Dus je bouwt de 

structuur ook zo op naar aanleiding van de grootte van het project. Bij een heel klein project doe je 

het in één model, een iets groter project een E en W model en op die manier maak je het model 

flexibeler, sneller in combinatie met ICT en bewerkbaarder. 

 

A: Maken jullie gebruik van een gegevensbehoefte planning? 

J: Dat is ook weer iets. Sparingen is altijd een mooie issue met onze bouwkundige partners. Het is zo 

dat hoe eerder wij in de fase meelopen qua communicatie en qua opbouw van het model, dus echt: 

start DO is voor ons van belang om daar in te stappen. Daar kun je een goede inschatting maken van 

hoe komt het leidingwerk te lopen. Het leidingwerk wordt iets overgedimensioneerd op het moment 

dat we starten in de DO fase. Daarna gaan we hem optimaliseren naar een minimale maat die we 

nodig hebben om de installatie te laten functioneren, qua geluid en qua doorstroming van water 

heet en koud. De ervaring is dat nu in een apart sparingenmodel aangeleverd wordt van waar komt 

dat? Om voor de aannemer richting constructeur en vooral prefabbouwer de informatie aan te 

leveren.  

 

AP: Weten jullie ook van de andere partijen wanneer ze bepaalde informatie willen hebben? 

JG: Zo snel mogelijk is het eerste dat ze roepen met z’n allen. Wanneer ze het willen hebben, roepen 

ze meteen. Dat is ook altijd een heel mooi onderwerp. Zoals zij altijd zeggen: we moeten alles weten.  

Er komt mijns inziens, maar dat gaat de komende anderhalf jaar nog wel veel energie kosten, 

onderling begrip voor hoe en wat. Er ligt bij ons ook nog een grote vertaalslag ook qua onderlinge 

communicatie om duidelijk te zijn van: hoe doen we het? Dus we moeten ook aansluiten bij het 

BVGO netwerk als installateur om duidelijk daarin te zijn richting die partijen. 

 



A: Communiceren de onderaannemers ook onderling? 

J: Dat gaat altijd via ons. Dus de vraagstelling wordt bij de betreffende modelleur gelegd van onszelf 

en daarnaast wordt dan gekeken: het heeft raakvlakken met bijvoorbeeld de sprinkler in relatie 

met... maar het kan ook afstemming zijn: de sprinklerinstallatie heeft voor het aftappen 

afvoerpunten nodig. Je roept op sommige fases de partijen bij elkaar om de onderlinge behoefte 

duidelijk te hebben en daar ook afstemming in te hebben. Zodat je bij een volgende overleg duidelijk 

kan zien wat de voortgang daarin is. 

 

A: Gaat dat via BIM sessies? 

J: Het zijn twee parallel lopende versies. Je hebt het ontwerpmoment, ontwerpoverleg. En daarnaast 

is het zo dat de ontwerpleiders die communicatie moeten doorzetten naar de modelleurs. En voor de 

rest krijg je dan een modelweg. Dus wij moeten van onze ontwerpleider binnen HOMIJ de 

opmerkingen krijgen van: wat is er besproken, wat moet er verwerkt zijn, om dan in je BIM sessie te 

kunnen controleren of dat ook verwerkt is en is het bij die betreffende onderaannemer door 

gecommuniceerd.  

 

A: Is een BIM sessie bij jullie hetzelfde als een Clashsessie? 

J: Clashsessie vind ik eigenlijk... Ik vind het onzin. Het woord. Je bent met z’n allen bezig om een goed 

representatief model aan te leveren waar de informatie in staat waar je in een volgende fase wat 

mee kunt. Als je gaat sturen op clashes, dat was vroeger heel hot, maar nu moet je gewoon heel 

duidelijk zijn van: hier zitten we met installaties, zo is het eenmaal. Het moet voor een modelleur 

eigenlijk al een automatisme zijn om de clashes er automatisch uit te halen. Je praat wel over een 

clash, maar het is niet zo: we hebben 14.000 clashes, we gaan ze allemaal doornemen. Als we in dat 

stadium zitten, denk ik dat we achter lopen. Gevoelsmatig.  

Het is goed om er inzicht in te krijgen, maar het moet wel in alle redelijkheid en in alle logische 

manier van denken. 

A: Zijn er voor jullie ook nadelen? 

J: Het grote nadeel is de investering in energie en tijd en de ontdekkingsreis geweest. Maar ik hoop 

dat we de controle behouden en verder kunnen uitwerken door op minder momenten verrast te zijn. 

Dat we heel bewust zijn van: hoe bouw je een model op? Wat kun je controleren? We hebben tools 

om ook andere mensen in een projectteam controles te kunnen laten doen. Als het nu van ons 

wegloopt, zou dat niet goed zijn. Het leerproces is een groot nadeel geweest. Het heeft energie bij 

een heleboel mensen gevreten en avonden en weekenden zijn erin opgegaan. Maar verder is het een 

andere manier waar we gewoon in mee moeten. En ik zie er daarna alleen maar voordelen in. 

 

A: Zijn er nog stappen die in het BIM proces gezet kunnen worden? 

J: Ik vind het enorm belangrijk dat eenieder zich bewust is van elkaars werk. Om op die manier meer 

draagvlak en begrip te krijgen voor elkaar en door middel van open communicatie, transparant, te 

komen tot een goed model. En ik denk dat daar een slag in te slaan is. 

Vanuit technisch gezien is het zo dat mensen die modelleren verkapte tekenaars zijn. Maar het is niet 

zo dat je een tekenaar heel makkelijk als woordvoerder in een BIM sessie kan zetten, omdat het niet 

zijn ding is. Het is heel goed en belangrijk om te bepalen wat er in de BIM sessie besproken wordt, 

neem de modelleur mee maar zet er wel iemand, wisselend per discipline, de ene week een W man 

de andere week een E man bij en maak ook duidelijk wat je in de BIM sessie gaat bespreken. Gaan 

we deze sessie alle schachten bespreken, dan hebben we een W man nodig. Dat is voor ons het 

meest belangrijk qua schachten en ruimtebeslag. Nou, dan moet er een W man naast zitten, de 

modelleur schrijft mee, die voelt wat er gebeurt en de ontwerpleider W die geeft aan wat zijn 



belangen zijn. Dus ik zie alleen maar voordelen in de zin van het verbeteren van de communicatie en 

het van de juiste persoon op het juiste moment zijn om te komen tot een goed model. 

 

A: Is er een verschil in werkwijze tussen de W en E? 

J: In basis is het hetzelfde. Je vertrekt vanuit een hele grote hoofdverdeler naar subverdelers. Dat is 

met een vloer, met een verwarmingsinstallatie ook zo. Dan ga je ook naar vloerverwarmingspompen 

op de verdiepingen. Het is wel zo dat we er regelmatig wel voor kiezen dat we alle kabelgoten, we 

maken dls systemen waarin het warm en koude water door de goot heen loopt, dat zit gemonteerd 

door middel van kunststof in de goten, waardoor we ervoor kiezen de goot te laten tekenen door de 

W modelleur. Zodat de E dat niet hoeft te doen. Dat is ook heel makkelijk met de onderlinge 

afstemming van de W-technische installaties die het meeste ruimtebeslag met zich meenemen. 

 

A: Maken jullie tijdens het modelleren gebruik van standaarden en bibliotheken? 

J: We zijn bezig om standaardisatie niet alleen binnen dit kantoor, maar breder met elkaar af te 

stemmen. Dat is soms lastig, want in andere kantoren hebben ze kleinere projecten. Dan is het 

makkelijker om alles in één model te stoppen. Dus daar zijn de komende acht weken een aantal 

sessies voor uitgezet om daar naar te kijken: hoe kun je standaard opbouw maken van je template, 

hoe kun je de standaard dingen genereren, Hoe kunnen we onderlinge opgedane kennis delen? Het 

is een onderdeel voor de komende periode om die standaardisatie vorm te geven. 

Heel veel elementen staan er qua naamvoering al standaard in. Je maakt ze soms projectspecifiek 

door er aan te koppelen van: Oost, zuid, ik noem maar wat. Zodat iedereen ze kan begrijpen. Ook 

wat betreft de controles in solibri.  

 

A: Kijken jullie dan ook naar de RVB norm? 

J: Die staat altijd omschreven, dus we moeten wel. Dat is een handvat 

  



 

 

 

 

 

 

Bijlage XI 

 

Voorbeeld modelspecificatielijst installateur



 



Bouwkundig & constructief

Project:

Modelfases

00 Indirecte projectvoorzieningen

00.1 Project

00.2 Ruimtes

00.3 Bouwplaats en materieel

00.4 Tijdelijke voorzieningen

01 Bodemvoorzieningen

01.1 Bestaande terrein leidingen

02 Vloeren op grondslag

02.1 Vloeren op grondslag

03 Funderingsconstructies

03.1 Fundering algemeen

03.2 Funderingspalen

04 Binnen- en buitenwanden

04.1

04.2 Vliesgevel

05 Vloeren

05.1 Vloeren algemeen 

05.2 Vloeropeningen algemeen

05.3

06 Trappen en hellingen

06.1 Trappen en bordessen (inclusief leuningwerk)

07 Daken

07.1 Dakafwerkingen

08 Hoofddraagconstructies

08.1 Staalconstructies

08.2 Beton (IHWG en prefab)

08.3 Houtconstructies

09 Buitenwand- en binnenwandopeningen

09.1 Deuren en ramen 

10 Balustrades en leuningen

10.1 Hekwerken en balustrades

11 Binnen- en buitenwandafwerkingen

11.1 Betimmering, bekleding en afwerkingen

12 Plafondafwerkingen

12.1 Plafondafwerkingen algemeen

13 Transport

13.1 Liften en roltrappen

14 Vaste voorzieningen (bouwkundig)

14.1 Inrichting en meubilair

15 Terrein

15.1 Landschap

DO/UO = LOD300/Definitief Ontwerp / Technisch Ontwerp (ontwerpfase)

OA/Lev = LOD400/Onderaannemers/leveranciers (engineering / uitvoeringsfase)

As-built = LOD300/LOD500

Inhoudsopgave bouwkundig en constructieve elementen

Informatiebehoefte installateur

Wanden algemeen

Aanvullend op de definitief / technisch ontwerpfase dienen de raakvlakken en verankeringen in 3D aanwezig te zijn. Aansluitingen en 

montagemethodes moeten af te leiden zijn uit de geometrie en er moet onderscheid gemaakt kunnen worden tussen elementen onderling. Deze 

modellen zijn afkomstig van onderaannemers en leveranciers.

Dit betreft het model dat uit de DO of UO fase afkomstig is, maar dan bijgewerkt met de wijzigingen c.q. afwijkingen uit de uitvoering- en 

engineeringsfase. Deze modellen zijn afkomstig van de ontwerp adviseurs en worden door partijen bijgewerkt tijdens de voorbereidings- en 

uitvoeringsfase.

In deze fase dient het mogelijk te zijn om uit de objecten af te leiden wat de bruto afmetingen en hoeveelheden zijn. Tevens dient de positie 

overeen te komen met de positie in de uitvoering en duidelijk te zijn met welke onderdelen er raakvlakken (gaan) optreden. Deze modellen zijn 

afkomstig van de ontwerp adviseurs.

Vloerafwerkingen (dekvloeren / computervloeren / afwerklagen)



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO/

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Contour terrein Topography - x Tenminste afmeting van kadastraal perceel

Hoogte terrein Topography - x Volgens plaatselijke topografie

Locatie terrein Survey Point zie BIM-protocol x Geografisch correct gepositioneerd

Bouwlaagoppervlakobject* Area/Room - x tekst "Gross" moet in de naam voorkomen

IFC export als:

- IfcProject

- IfcSite

- IfcBuilding

- IfcBuildingstorey

- IfcSpace

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Project - Name Project name - x Projectnaam

Terrein naam (Kadastrale aanduiding) SiteName - x vb: Papendrecht AD 3356

Terrein - RefLatitude Latitude (Location) - x invullen bij project location

Terrein - RefLongitude Longitude (Location) - x invullen bij project location

Terrein - RefElevation - - x Automatisch o.b.v. Survey Point

Gebouwnaam Building Name - x RVB-gebouwnummer/gebouwnaam

Bouwlagen Levels zie BIM-protocol x In Revit de levels met "Building Story" aan

00 Indirecte projectvoorzieningen

00.1 Project 

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

Alle fases:



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Netto contour van de ruimte Room - x (netto)oppervlakte [m²] en inhoud [m³]

Netto hoogte van de ruimte Room - x bk. afgewerk vloer tot ok. plafond

Bouwlaagoverstijgende ruimtes - - x Splitsen per bouwlaag

Aantal ruimtes - - x Gehele bouwwerk is voorzien van ruimtes

IFC export als:

- IfcSpace

- IfcZone

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Bouwlaag Level Zie BIM-protocol x Ruimte op juiste laag modelleren

Ruimtenummer Number - x

Ruimtenaam Name - x

Ruimtefunctie volgens bouwbesluit* ObjectType Zie Nomenclatuur x Naamgeving volgens bijlage RVB-norm

OS-GUID OS-GUID - x Zie OS van GGB voor de GUID's per onderdeel

Plafondafwerking Ceiling Finish Code of materiaal x Conform afwerkstaat (indien eenduidig)

Zonering Brandcompartimentering ZoneName 4 Zie Nomenclatuur x Code van de zone (bijv. BC_BC_01)

Zonering Type Brandcompartiment ZoneObjectType 4 Zie RVB-norm x Altijd "brandcompartiment" invullen

Zonering Vluchtroute ZoneName 5 Zie Nomenclatuur x Code van de zone (bijv. VR_BV_01)

Zonering Type Vluchtroute ZoneObjectType 5 Zie RVB-norm x Altijd  "vluchtroute" invullen

Max. aantal personen in Verblijfsgeb. OccupancyNumberPeak - x Zoals gedefinieerd volgens bouwbesluit

Aantal personen in verblijfsgebied Occupancy - x Bezetting volgens ontwerp

00 Indirecte projectvoorzieningen

00.2 Ruimtes

Revit object / 

Revit parameter   

Revit object / 

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

Alle fases



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Correcte weergave ruimtebeslag

Raakvlakken - - x Kraanfundaties, in te storten onderdelen

Voorzieningen installaties - - x Aansluitingen met leidingen et cetera

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

00 Indirecte projectvoorzieningen

00.3 Bouwplaats en materieel

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Type - x

00 Indirecte projectvoorzieningen
00.4 Tijdelijke voorzieningen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

Alle fases

- schoren

- randbeveiliging

- stempels

- vlonders



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x

Locatie - - x

Vorm - - x

IFC export als: IfcFooting, IfcPile

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Materiaal Material - x

Diepte - - x T.o.v. NAP

Type - - x

01 Bodemvoorzieningen
01.1 Bestaande terrein leidingen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase)

[ nog toevoegen ]

OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Locatie - - x

Vorm - - x

IFC export als: IfcSlab, IfcPlate

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

02 Vloeren op grondslag

02.1 Vloeren op grondslag

Bestratingen, bodemafsluitingen, vloeren overig

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase)

[ nog toevoegen ]

OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Zoals gebouwd/gemaakt gaat worden

Instortvoorzieningen - - x Alle in te storten onderdelen

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

IFC export als: IfcColumn, IfcBeam, IfcSlab, enz..

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Materiaal Material - x Consistent toepassen

Constructief dragend Structural Yes/No x Constructief dragend

03 Fundering algemeen
03.1 Fundering algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

Informatiebehoefte installateur



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

(In verband met aarding)

IFC export als: IfcFooting, IfcPile

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

03 Fundering algemeen
03.2 Funderingspalen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

Informatiebehoefte installateur



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Vorm - - x Correcte dikte, hoogte en lengte

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Opbouw - - x Wandopbouw en/of constructie

Dilataties - - x Voor zover bekend of gewenst

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

IFC export als: IfcWall, IfcCurtainWall, etc

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Materiaal Material - x Consistent toepassen

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x n.v.t. Scheiding van brandcompartiment

Weerstandsklasse SecurityRating - x Indien van toepassing

Akoestische eigenschappen AcousticRating - x Indien van toepassing

Isolatiewaarde - - x Indien van toepassing

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

04 Binnen- en buitenwanden

04.1 Wanden algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x x

Sparingen - - x x Doorvoeren (t.b.v. HWA, RGA et cetera)

IFC export als: IfcCurtainwall

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Materiaal Material - x Glas inclusief glascode (G03)

Conserveringen - - x Poedercoaten, thermisch verzinkt etc

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Weerstandsklasse SecurityRating x RC waarde

Akoestische eigenschappen AcousticRating x Volgt uit glascode

Kogelwerend Yes/No x

Binnen / buiten IsExternal Yes/No x Alle gevelkozijnen zijn buiten

LTA / ZTA - - x

U-waarde - - x

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Niet praktisch vanuit software, wel peilhoogte

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

04 Binnen- en buitenwanden

04.2 Vliesgevels

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Locatie - - x

Vorm - - x Zoals geleverd / gemonteerd 

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Vlakindelingen en invulling - - x roostervloer, beton, et cetera.

Plaatverdeling - - x

IFC export als: IfcSlab, IfcPlate etc

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

05 Vloeren

05.1 Vloeren algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase)

[ nog toevoegen ]

OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x

Locatie - - x Positie van sparing / vide

Vorm - - x Sparingsmaat

Omrandingen - - x Profielen, randafwerking e.d.

IFC export als: IfcPlate, IfcCovering, IfcSlab etc

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandcompartimentering Compartmentation True/False x Scheiding van brandcompartiment

Brandwerendheid FireRating WBDBO <min.> x WBDBO in minuten, FireRating

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

Weerstandsklasse SecurityRating - x

05 Vloeren
05.2 Vloeropeningen algemeen

Vloerluiken, roostervloeren, vides

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Vorm - - x Correcte dikte, hoogte en lengte

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Dilataties - - x

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Overgangsprofielen - - x Indien van toepassing

Indeling - - x (computervloer)

IFC export als: IfcSlab

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandwerendheid FireRating WBDBO <min.> x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

Weerstandsklasse SecurityRating - x Indien van toepassing

Akoestische eigenschappen AcousticRating - x Indien van toepassing

Isolatiewaarde - - x Indien van toepassing

Bouwlaag Reference / Base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

05 Vloeren

05.3 Vloerafwerkingen

Afwerkvloeren, computervloeren en overigen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Installatie onderdelen - - x Inbouw-onderdelen, armaturen, etc

Afwerking - - x Houten (inleg)delen, natuursteen et cetera

IFC export als: IfcStair, IfcRailing

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Afwerking - - x coatingen et cetera

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

06 Trappen en bordessen
06.1 Trappen en bordessen

inclusief leuningwerk

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Inclusief afschot

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

IFC export als: IfcRoof

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Isolatie-waarde - Rc-waarde x

07 Daken

07.1 Dakafwerkingen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderdelen

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

(Profiel)vorm - - x

In te storten staalconstructie - - x

Hulpstaal / bouwkundig staal - - x Afstemmen wie dit modelleert

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Kop- en schetsplaten - - x

IFC export als: IfcBeam, IfcColumn, IfcPlate, enz.

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference/Base Level 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Afwerking en kleur (coatings e.d.) - - x Indien dit door constr. wordt aangegeven

Conservering (verzinken, e.d.) - - x Indien dit door constr. wordt aangegeven

Brandwerendheid FireRating 60 x WBDBO in minuten

08 Hoofddraagconstructies

08.1 Staalconstructies

Revit object /           

Revit parameter   

Revit object /           

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Zoals gebouwd/gemaakt gaat worden

Instortvoorzieningen - - x Alle in te storten onderdelen

Verankering / wapening - - x Toonaangevende en afwijkende ond.

In te draaien onderdelen - - x Indien van toepassing

Stortnaden - - x

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

IFC export als: IfcWall,IfcColumn, IfcBeam, IfcSlab, enz..

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Type - - x IHWG/Prefab

Brandwerendheid FireRating WBDBO <min.> x WBDBO in minuten, FireRating

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

08 Hoofddraagconstructies

08.2 Beton (IHWG en prefab)

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

Informatiebehoefte installateur



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

IFC Export als: IfcSlab, IfcRoof, IfcBeam, enz..

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Scheiding van brandcompartiment

08 Hoofddraagconstructies
08.3 Houtconstructies

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Sparingmaat van vorm af te leiden

Hang- en sluitwerk - - x Grove vorm (drangers, pushbars)

IFC export als: IfcDoor, IfcWindow

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Materiaal Material - x Consistent toepassen

Afwerking en kleur - - x Conform afwerkstaat

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Bij scheidingen van brandcompartiment

Binnen of Buiten Function Interior / Exterior x

Vluchtdeur FireExit Yes/No x Uitgang voor ontvluchting

Zelfsluitend SelfClosing Yes/No x

Rookwerend SmokeStop Yes/No x

Weerstandsklasse SecurityRating - x

Hang- en sluitwerk - - x type slot, kruk, pushbar, elektrisch. Etc..

Draairichting deuren IfcDoorType.OperationType SingleSwingLeft/Right x

U-waarde - - x

09 Buitenwand- en binnenwandopeningen
09.1 Deuren en ramen

Revit object /           Revit 

parameter   

Revit object /           Revit 

parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

IFC export als: IfcRailing

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

11 Balustrades en leuningen
11.1 Hekwerken en balustrades

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

IFC export als: IfcPlate, IfcCovering etc

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Bij scheidingen van brandcompartiment

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Afwerking / conservering - Stucwerk, coating etc x

12 Binnen- en buitenwandafwerkingen
 12.1 Betimmering / bekleding / afwerking

Kolombekleding, koofconstructies, brandwerende 

bekleding, overige betimmeringen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO(ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Vlakindelingen en invulling - - x Onderscheid in profielen en panelen

Verankering en ophanging - - x Ophangsysteem, kantlatten, bevestiging

Koofconstructies - - x Indien benodigd

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Overige raakvlakken - - x Installaties, inbouw-onderdelen 

IFC export als: IfcCeiling

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie UO eng. / uitv. opmerking

Materiaal Material - x Consistent toepassen

Brandwerendheid FireRating 0, 20, 30, 60, 90, 120 x WBDBO in minuten

Brandcompartimentering Compartmentation Yes/No x Bij scheidingen van brandcompartiment

Akoestische eigenschappen AcousticRating - x Indien van toepassing

Isolatiewaarde - - x Indien van toepassing

Type - - x Volgens afwerkstaat

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

14 Plafondafwerkingen

14.1 Plafondafwerkingen algemeen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Sparingen - - x Grote/maatgevende sparingen

Overige raakvlakken - - x Installaties, inbouw-onderdelen

Aansluitpunten - - x

IFX export als: IfcTransportElement

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

Vermogen Volt/Amp x

15 Transport
15.1 Liften en roltrappen

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)



Geometrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x

Voorzieningen installaties - - x Aansluitingen met leidingen et cetera

Aansluitingen (licht/stopcontact/water) x

Parametrisch moet af te leiden zijn: OA/Lev

eigenschap eenheid / notatie eng. / uitv. opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

16 Vaste voorzieningen (bouwkundig)
16.1 Inrichting en meubilair

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



Geometrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Aantallen - - x Alle te leveren/produceren onderd.

Locatie - - x Positioneren op de correcte plaats

Vorm - - x Ruimtebeslag weergeven

Installaties in landschap - - x Aansluitingen met leidingen et cetera

Contouren landschap - - x

Begroeiing - - x bosjes, bomen, enz..

Verhardingen - - x Asfalt,trottoir, enz..

Afwerklaag grond - - x Gras, asfalt, belijningen, natuursteen, enz.

Overige in het zicht staande objecten - - x Hekwerk, prullenbak, fietsenrek, enz..

Voorzieningen installaties - - x Aansluitingen met leidingen et cetera

Parametrisch moet af te leiden zijn: DO

eigenschap eenheid / notatie UO opmerking

Bouwlaag Reference / base levels 00 begane grond x Aan de correcte laag koppelen

17 Terrein 
17.1 Landschap

Revit object /

Revit parameter   

Revit object /

Revit parameter   

Informatiebehoefte installateur

DO/UO (ontwerpfase) OA/Lev. (uitvoeringsfase)

[ nog toevoegen ]



 

 

 

 

Bijlage XII 

 

BIM basis ILS 

  



 



1. WAAROM GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Om informatie efficiënter en effectiever te borgen en hergebruiken.

Uitbannen van verspillende taken
dezelfde taal spreken

BIM BASIS INFORMATIELEVERINGSSPECIFICATIE

2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is naar voren gekomen dat er een grote gemeenschappelijke deler is.  

Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren, gebaseerd op openBIM IFC. 

ifc
nieuw

nieuw

nieuw
nieuwnieuw

nieuw

Checklist basis informatieleveringsspecificatie

3. WELKE STRUCTUUR GAAN WE HANTEREN?
Onderstaande afspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd de juiste  

informatie op de juiste plek kan vinden en zelf kan aanleveren.

3.2 LOKALE POSITIE EN ORIËNTATIE - NULPUNT
  De lokale positie van het bouwwerk is 

onderling gecoördineerd en ligt vlak bij 
het nulpunt.
tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object, 
gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee  
naar IFC.

0.0.0

3.1 BESTANDSNAAM
  Zorg altijd voor een uniforme en 

consistente benaming van (aspect)
modellen binnen het project. 
voorbeeld: 
<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel> 

 IfcProject

3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING
  Alleen bouwlagen benoemen als  

ifcBuildingStorey-Name.
 Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
  Zorg er binnen een project voor dat alle partijen 

exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden, 
numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.
voorbeeld 1:  00 begane grond 
voorbeeld 2:  01  eerste verdieping

ifcBuildingStorey-Name

BIM basis informatieleveringsspecificatie versie 1.01/2



3.7  OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT MATERIAAL
  Voorzie objecten van een 

materiaalbeschrijving (ifcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
  In basis zijn doorsnijdingen en doublures  

in een aspectmodel niet toegestaan.  
Controleer hierop.

ifcMaterial

DEZELFDE TAAL LEREN SPREKEN,  
DOEN WE SAMEN

Bedenk bij het benoemen van objecten of  
de naam voldoet aan de volgende criteria.  
Controleer hier op, weet welke informatie  
je overdraagt.

  Betekenisvol
  Begrijpelijk
  Logisch

  Inzichtelijk
  Consistent
  Herkenbaar

4. HOE BORGEN WE ANDERE/TOEKOMSTIGE OBJECTINFORMATIE?
Objectinformatie wordt geborgd in de juiste property’s en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd.

Pset##Common; LoadBearing

Pset##Common; IsExternal

Pset##Common; FireRating

....

ifc Property Sets

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 
gevel behoren tot IsExternalTrue.

4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND - LOADBEARING
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 
uit van de Pset_BeamCommon.

Pset_BeamCommon

IsExternal

LoadBearing

4.4  PROJECTSPECIFIEK 
  Bepaal projectspecifiek welke IFC 

properties je gebruikt.

4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING
  Voorzie objecten, wanneer van 

toepassing, van de eigenschap FireRating.
voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in 
minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

FireRating

xx min.

Pset_##Common

3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN
  Gebruik het meest geëigende type  

BIM-entiteit,  zowel in de bronapplicatie  
als de IFC-entiteit.
voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall,  
balk = ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair,  
deur = ifcDoor etc.

ifcStair

3.6 INFORMATIEINDELING CLASSIFICATIE NL-SFB
  Voorzie objecten in basis van een 

viercijferige NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

0 00 0
NL-SFB

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING
  Objecten consistent structureren en 

aanduiden.
  In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType  

of ifcObjectTypeOverride) van elementen  
correct invullen. 

  Waar van toepassing ook Name  
(ifcName of NameOverride) correct invullen.
voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol

ifcObjectType

BIM basis informatieleveringsspecificatie versie 1.02/2



 

 

Bijlage XIII 

 

Gesprek K. van Deurzen, E. Reniers en H. Rashid,  

BIM coördinatoren Visser & Smit Bouw 

  



  



 

Gesprek Kevin van Deursen, Halmat Rashid en Emiel Reniers 

 

 

Gedurende het gesprek is de ontworpen tool gepresenteerd en is de werking ervan stap voor stap 

behandeld. De vragen die gedurende het gesprek centraal stonden waren: 

Hoe verwacht je dat de tool in praktijk uit zal pakken? 

Welke aandachtspunten zijn er? 

 

 

Bruikbaarheid 

Zeker gebruiken wanneer deze controle 100% betrouwbaar is en het niet te veel kost 

Bruikbaar afhankelijk van hoe het precies gaat werken/ingericht wordt 

 

 

Aandachtspunten 

- De controle op harde interne clashes is waarschijnlijk niet betrouwbaar en daardoor niet goed  

   bruikbaar 

- De clashcontrole mist menselijke interpretatie, waardoor deze erg ‘slim’ moet zijn 

- Toevoeging van de stroomschema’s zorgt er wel voor dat er een soort filter komt waardoor   

   controles menselijker worden 

- Verwacht dat het automatisch controleren van classificaties te veel werk is 

- Het creëren van een nieuw platform zorgt ervoor dat bestanden straks verspreid zijn over twee   

   locaties. Beter centraal houden. Een plug-in zou een optie kunnen zijn 

- Zijn de uitkomsten van de modelchecks begrijpelijk? Weet een onderaannemer wat hij moet  

   veranderen wanneer zijn model op een specifiek punt niet voldoet? 

- Inzicht in de maakbaarheid is de belangrijkste controle, deze is heel moeilijk te automatiseren.   

   Toch zouden de controles van de werkvoorbereiding (onderlinge afstemming) veel meer  

   toevoegen 

- Het inrichten van een controle kost veel tijd. Het blijft daarbij de vraag of de uitkomsten  

   begrijpelijk en betrouwbaar zijn 

- Het is moeilijk een goede, gerichte en overzichtelijke controle op te zetten en uit te voeren 

- Twijfels over de overzichtelijkheid van de uitkomsten van het in kaart brengen van wijzigingen 

- De vraag blijft wat er moet gebeuren wanneer modellen niet voldoen. Er kan bijvoorbeeld gekeken  

   worden naar kritische punten. Of modellen toe te staan wanneer ze voor een bepaald percentage   

   voldoen (wanneer ze bruikbaar zijn) 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

Bijlage XIV 

 

Gesprek B. van Tuijl, BIM coördinator Homij 

  



  



 

Gesprek Bert van Tuijl 

 

Gedurende het gesprek is de ontworpen tool gepresenteerd en is de werking ervan stap voor stap 

behandeld. De vragen die gedurende het gesprek centraal stonden waren: 

Hoe verwacht je dat de tool in praktijk uit zal pakken? 

Welke aandachtspunten zijn er? 

 

 

Bruikbaarheid: 

 

- Meldingen wanneer gegevens niet ingevuld zijn, zullen ertoe leiden dat partijen ernaar gaan kijken 

   Vervolgens hoeft de BIM coördinator er alleen maar overheen te kijken: dit scheelt een dag aan   

   controleren 

- De eerste controle (individuele modelcontrole) zou ook in het huidige proces handig zijn voor   

   onderaannemers. De BIM coördinator hoeft zich dan alleen te concentreren op de controles van   

   de modellen onderling 

- Er zijn nu al een onderaannemer die zijn eigen controles uitvoert. Wanneer alle partijen dit  

   (automatisch) zouden doen, zal de modelkwaliteit verbeteren 

 

 

Aandachtspunten: 

 

- Als modellerende partij wil je vooral de voortgang binnen een model zien. Deze wijzigingen wil je  

   het liefst in het model zelf zien, niet in een lijst. De geometrische informatie is hierin belangrijker  

   dan de parametrische informatie 

- Verwachting dat onderaannemers problemen niet direct zullen oplossen. Dit zullen ze eerder één   

   keer per week doen. En dat doen ze vaak alleen wanneer ze daar tijd voor hebben/maken 

- Deadline stellen aan wanneer alles in orde moet zijn. Dit gebeurt nu meestal ook. Partijen voldoen  

   hier in de meeste gevallen aan, behalve wanneer ze andere prioriteiten hebben 

- Wanneer modellen niet voldoen, zouden fouten gemarkeerd kunnen worden, zodat voor iedereen  

   te zien is op welke punten (de kwaliteit van) het model niet voldoet 

- Verwacht niet dat partijen clashes zelf op zullen lossen. Ze moeten daar samen naar kijken en  

   erover discussiëren 
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