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Optimale benutting van de digitale maquette voor een optimale gebouwexploitatie



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Bepalen wat Facility Management (FM) precies is

• De links tussen FM en BIM toelichten

• Deze elementen illustreren aan de hand van 

concrete voorbeelden.
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Uitdagingen: waarom is BIM nuttig voor de 
exploitatie?

III. Facility Management BIM: hoe implementeren?

IV. Illustraties
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I. ONZE DIENSTEN…

INLEIDING 11/06/2018 4

BIM-adviseur

• Strategie

• Intern proces

• Audit

• Bestek

• BIM-charter

BIM Manager

• Opstellen 
BIM-protocol

• Beheer van 
de stromen

• CDE

• Organisatie 
van het team

BIM Ready

• Bedrijfsaudit

• Begeleiding 
van migratie

• Opleiding 
IFC

• Assistentie

BIM-diensten

• Coördinatie 
3D

• Planning 4D

• Kosten 5D

• Modellering



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Uitdagingen: waarom is BIM nuttig voor de 
exploitatie?

III. Facility Management BIM: hoe implementeren?

IV. Conclusies
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II.1 DE EXPLOITATIEUITDAGING

• De inventaris

• Een CORRECTE, VOLLEDIGE EN ACTUELE inventaris van alle elementen 
van een gebouw opstellen is niet makkelijk

• Een inventaris moet GESTRUCTUREERD worden opgesteld (families,…)

• Het moet mogelijk zijn de inventaris te gebruiken met tools voor 
computergestuurd onderhoudsbeheer

• Het bijwerken van de plannen

• Overeenkomstig de EVOLUTIE van het gebouw

• De coherentie van de informatie tussen inventaris en plannen

• Alles moet GELIJKTIJDIG evolueren om verwarring te voorkomen
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De exploitatieduur van 

een gebouw is veel 

groter dan die van het 

project; de uitdaging 

evenzeer

UITDAGINGEN: WAAROM IS BIM NUTTIG VOOR DE EXPLOITATIE?



II.1 DE EXPLOITATIEUITDAGING

• De uitdaging wordt nog groter als …

• de uitrustingen specifiek zijn

• Specifieke technische kenmerken

• Specifieke gebruiksprotocollen

• Bijzonder belangrijk onderhoud (preventief, corrigerend)

• de ruimten specifiek zijn

• Comfort, verbruik

• Ergonomie, verplaatsingen

• Toegangsbeperkingen, insluiting

• Het onderhoud is eveneens zeer belangrijk (onderhoud, 

schoonmaak)

• De vereiste informatie moet beschikbaar zijn en moet geraadpleegd en 
geïnterpreteerd kunnen worden
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Een HEP-gebouw IS 

een gebouw met 

specifieke kenmerken 

waarmee rekening 

moet worden gehouden 

bij de exploitatie

UITDAGINGEN: WAAROM IS BIM NUTTIG VOOR DE EXPLOITATIE?



II.2 BIM VOOR DE EXPLOITATIE

• Een digitale inventaris in de vorm van 3D-objecten

• Makkelijk bij te werken: een object wijzigen betekent dat het in het hele project 
wordt gewijzigd!

• Steeds bruikbaar 

• Diverse nomenclaturen naar keuze (bijv. deurenlisting met badgebeheer)

• Diverse simulaties (licht, verwarming/koeling, ventilatie,…)

• Bidirectionele connectiviteit met tools voor computergestuurd 
onderhoudsbeheer

• Beschikbare technische informatie

• Een plannencatalogus in één enkel bestand

• Plannen, doorsneden, 3D-weergaven op elk gewenst moment beschikbaar en 
makkelijk bij te werken

• Makkelijke lokalisatie in de ruimte via 3D
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II.2 BIM VOOR DE EXPLOITATIE

• Een digitale inventaris in de vorm van 3D-objecten

UITDAGINGEN: WAAROM IS BIM NUTTIG VOOR DE EXPLOITATIE?

S
o

u
rc

e
/b

ro
n

: 
B

IM
 C

O
N

S
U

L
T

S
o

u
rc

e
/b

ro
n

: 
B

IM
 C

O
N

S
U

L
T



II.2 BIM VOOR DE EXPLOITATIE

• Beter beheer

• Door de nauwkeurige informatie over de ruimten (bezetting, gebruik, …) en de 
uitrustingen

• Gerationaliseerd onderhoud

• Grote tijdwinst om het Facility Management-systeem te voeden

• Makkelijkere renovatie

• Door betere informatie over de bestaande voorwaarden en omstandigheden

• Beter levenscyclusbeheer

• Door integratie van de levensduur en de vervangingskosten
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Uitdagingen: waarom is BIM nuttig voor de 
exploitatie?

III. Facility Management BIM: hoe implementeren 
en ten volle benutten?

IV. Illustraties
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III.1 HOE IMPLEMENTEREN?

• ‘Vastgoed’model ontstaan uit 'project’modellen

FACILITY MANAGEMENT BIM: HOE IMPLEMENTEREN?



III.1 HOE IMPLEMENTEREN?

• Het ‘vastgoed’model creëren

• Dit is een geometrisch eenvoudig model dat makkelijk te realiseren en bij te 
werken is

• Het bevat nuttige informatie voor het onderhoud (oppervlakten, types 
uitrustingen, …) 

• De tijdens de ontwerpfase gecreëerde 'project’modellen recupereren

• Architectuur-, engineering- en As-Built-modellen

• Bij ontstentenis (bijv. voor een bestaand gebouw) de 
plannen/doorsneden/aanzichten,… recupereren of een 3D-scan uitvoeren
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III.1 HOE IMPLEMENTEREN?

• Voorbeeld van een model in een 3D-scan

11/06/2018 14FACILITY MANAGEMENT BIM: HOE IMPLEMENTEREN?
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III.1 HOE IMPLEMENTEREN?

• Het ‘vastgoed’model gebruiken

• Als enige bron van informatie over de uitrustingen en de ruimten voor het 
onderhoud

• Als hulpmiddel voor alle uit te voeren wijzigingen

• Opgelet op het formaat: NATIVE VS IFC

• IFC volstaat voor de extractie van gegevens

• Om wijzigingen aan te brengen is er een native bestand nodig
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III.2 HOE GEBRUIKEN?

• Voorbeeld: REVIT + DALUX

• 3D-visualisering van de interventiezones

• Link tussen de onderhoudstaken en de 3D-objecten/ruimten

• Toewijzing van de onderhoudstaken

• Feedback na voltooiing van de onderhoudstaak

• Bijwerken van het model indien nodig

BIM-software

FM-software

Andere documenten
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III.2 HOE GEBRUIKEN?

• Voorbeeld: REVIT + FORGE + IOT

• Ontwerpgegevens (maquette) + meetgegevens 
(sensors)
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Source/bron: AUTODESK



III.2 HOE GEBRUIKEN?

• De toekomst biedt talloze mogelijkheden

• Dynamische simulaties (personenstromen, evolutie van het comfort, enz.)

• VR, AR

• De realiteit van de sector vandaag?

• Veel ‘alledaagser’

• Te 'digitaliseren’ concrete behoeften

• Enkele voorbeelden in Luxemburg



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Inleiding

II. Uitdagingen: waarom is BIM nuttig voor de 
exploitatie?

III. Facility Management BIM: hoe implementeren?

IV. Illustraties
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IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• De impuls komt van de opdrachtgever

• Privé / overheid

• De grootsten zijn begonnen

ILLUSTRATIES



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)
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+ FM-software 

“in house”

+ FM-software 

“in house”

Raming van 

de kosten, 

toekomstig FM

Strategie 

wordt 

uitgewerkt

ILLUSTRATIES



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• Het voorbeeld van de eisen van het Fonds Belval

• Geometrie:

• de verwachte objecten zijn van het ‘generieke’ type; ze zijn niet noodzakelijk 
getrouw aan de esthetiek van het echte object maar geven de exacte 
dimensionering en plaats aan

• De muren, wanden, vloerplaten, daken, enz. zijn geen 'composiet’elementen 
maar worden in afzonderlijke lagen gemodelleerd zodat deze lagen worden 
geassocieerd met één enkel bouwvak verantwoordelijk voor het onderhoud 
ervan.

ILLUSTRATIES



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• Het voorbeeld van de eisen van het Fonds Belval

• De informatie:

• Specifieke classificatie van de objecten (UNIFORMAT)

• UNIEKE ID

• Bouwvak (nr. en acroniem)

• Objectcategorie (familie / subfamilie)

• URL-links naar de documentatie (TF’s, plannen,…)

• …

ILLUSTRATIES

De informatie van de 

maquette dient als link naar 

de interne database



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• Het voorbeeld van de eisen van het Fonds Belval

• De informatie:

• Specifieke classificatie van de objecten (UNIFORMAT)

• UNIEKE ID

• Bouwvak (nr. en acroniem)

• Objectcategorie (familie / subfamilie)

• URL-links naar de documentatie (TF’s, plannen,…)

• …

ILLUSTRATIES

De informatie van de 

maquette dient als link naar 

de interne database



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• Het voorbeeld van de eisen van het Fonds Belval

• 2 geformaliseerde charters, overhandigd voor elke offerteaanvraag

• 1 charter voor de nieuwe bouwprojecten

• 1 charter voor de bestaande gebouwen die moeten worden gemodelleerd

• Een voorgeschreven formaat: REVIT

ILLUSTRATIES



IV. DE REALITEIT VAN DE SECTOR

(LUXEMBURG)

• Het voorbeeld van de eisen van het Fonds Belval

• De types kosten voor de opdrachtgever

• Een interne BIM-expert

• de referent die de maquettes in ontvangst neemt, ze controleert en ze 
gebruikt

• Opdrachten BIM-adviseur

• Om de eisen te formaliseren en de charters op te stellen

• De kosten van de FM-software (afhankelijk van de geïmplementeerde 
oplossing)

• Kosten verbonden aan de modellering voor bestaande gebouwen (tot 3 euro 
per m²)

• Bijkomende bouwdirectiekosten tijdens de projecten

• Voor de levering van een AS-BUILT-maquette conform de eisen

ILLUSTRATIES



TE ONTHOUDEN VAN DE 

UITEENZETTING
• Een BIM-charter vastleggen

• Waarin de behoeften van de opdrachtgever worden 
geformaliseerd

• Dat voor elk project wordt overhandigd

• Dat door de bouwdirectie-verwezenlijking moet worden 
nageleefd

• Dat garandeert dat de opdrachtgever altijd de vereiste 
informatie ontvangt

• Maquettes overeenkomstig de behoeften gebruiken

• De juiste informatie op de juiste plaats in het juiste 
formaat

• Connectiviteit met de FM-applicaties
• Investeren
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN:

• Website BIMCONSULT: http://www.bimconsult.lu/

• 3D-SCAN gecreëerd door ATFF: https://atff.fr/

• Beeldmateriaal DALUX: 

http://dalux.com/en/daluxfm/

• Beeldmateriaal FORGE: 

https://youtu.be/8t8tPsBsMJQ
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CONTACT
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Contactgegevens
 : (+352) 28 55 38 1
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