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B+M Den Haag 1990 – 2018 tekenaar tot DGA

B+M is een technisch uitwerkbureau wat zich heeft toegelegd op 

de uitwerking van complexe projecten. Roy is vanuit zijn 

verschillende functies betrokken geweest bij de vakinhoudelijke 

uitwerking en de automatisering en digitalisering van grote en 

complexe projecten, zoals Laurus vastgoed, Oosterdokseiland, 

CityMall Almere en De Rotterdam.

BIMlink 2014 – heden DGA

BIMlink is als innovatie vanuit B+M Den Haag in 2008 ontstaan en 

sinds 2014 ondergebracht in een eigen entiteit. BIMlink richt zich 

op het maken van een online gebouwdossier en deze data te 

koppelen aan andere applicaties en apps.

Met als doel versnelling van de Digitale transitie in de bouw.



Problemen in de praktijk
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 Discussies mappenstructuren

 Overlappende  fasen

 Autorisatie ingewikkeld

 Dubbele data en gegevens

 E-mail

 Bestaand en nieuw vastgoed

 Beheer en projecten

 Gegijzelde data

 Kosten

 3D enkel ontsloten voor zeer 

kleine doelgroep



CDE = anders denken
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 Gebouw gebonden databases

 Databases verbonden 

 Open API

 Applicaties zijn hiermee 

verbonden

 Live cycle van het gebouw kunnen 

faciliteren

 Gebruikers kiezen een applicatie 

voor de werkzaamheden welke zij 

uit willen voeren

 2D en 3D ontsluiten voor alle 

gebruikers
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Ingrediënten  CDE
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Bestanden

BIM workspace VDI

WORK IN PROGRES

SHARED
SAAS

PUBLISHED

ARCHIVE

Opbouw CDE

CDE

In de cloud

Desktop Applicaties 
projectpartners
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ECO systeem / applicatielandschap
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De ruimtelijke structuur in de praktijk

Locatiegroepen
• Filter op de DMS
• Filter op data uit 

modellen

Locaties
• Honderden 

locaties mogelijk 
met eigen 
projecten, 
fasering en 
autorisatie

Locatie
• Locatie
• Project
• Fase

Locatie
• Beheerproject
• Uitvoering-

projecten

Projectstructuur 
• Gebouw
• Verdiepingen

• Per fase kunnen er 
verschillen zijn

• 2D en 3D informatie
• Filter van data
• Autorisatie tot op 

verdieping
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Document Management Systeem

Overzicht van alle documenten
• Verplichte metadata
• Vrije metadata velden
• Validatie middels regular expressions
• Autorisatie en workflows op metadata
• Ontsluiten via de API
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3D visualisatie bouwkunde – constructie - installaties

3D visualisatie als onderdeel CDE
• Gekoppeld aan de ruimtelijke structuur
• Objecten kunnen groeperen
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3D visualisatie constructie - installaties

3D visualisatie als onderdeel CDE
• Documenten en communicatie 

gekoppeld aan objecten
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3D visualisatie installaties

3D visualisatie als onderdeel CDE
• Alle parameters en geometrie via de API 

te ontsluiten
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API naar PowerBI

Project specifieke dashboards 


