Nationaal Model BIM
Uitvoeringsplan

Release 1.0 – 1 oktober 2016

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan – Release 1.0 – 1 oktober 2016
1 / 47

Dit Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is een product
van de BIR Werkgroep BIM Protocol:

Ronald van Aggelen

BIR / Root BV

Ronald Bergs

Gobar BV

Tjeerd Biessels

ProRail

Fred Kloet

PROCOS Nederland BV

Berend Koudstaal

Erasmus Medisch Centrum

Fleurike Krijgsman

Rijkswaterstaat, secretariële ondersteuning

Stijn Lockefeer

BAM Advies & Engineering

Michon Maas

Gobar BV

Thijs van der Meeren

Heijltjes Advocaten

Alexander Pastoors

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

Dik Spekkink

Programmateam BIR / Spekkink C&R, redactie

Hester van der Voort

Programmateam BIR / Rijkswaterstaat, voorzitter

Arjan Walinga

BIR / Bouwend Nederland

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan – Release 1.0 – 1 oktober 2016
2 / 47

Woord Vooraf
In het digitale bouwproces zijn het BIM Protocol en het BIM Uitvoeringsplan onmisbare documenten. Zij bevatten de afspraken die
opdrachtgever en opdrachtnemer(s) en opdrachtnemers onderling moeten maken om te komen tot een succesvol BIM project.
De praktijk laat anno 2016 een grote verscheidenheid aan BIM Protocollen zien, met een grote variatie in omvang, opbouw en
kwaliteit. Er is in de markt een duidelijke behoefte aan meer eenheid. De Bouwinformatieraad (BIR) wil met het “Nationaal Model
BIM Protocol” en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” tegemoetkomen aan die behoefte.

Anders dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk wordt in ons land tot dusver niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen een
BIM Protocol en een BIM Uitvoeringsplan. De gegroeide praktijk is dat een ‘BIM Protocol’ in de meeste gevallen wordt opgesteld
nadat de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) al zijn getekend. Betrokken partijen kunnen dan tot de ontdekking
komen dat een aantal afspraken die ze vastleggen, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn. Ook kan het voorkomen
dat afspraken in een BIM Protocol strijdig zijn met contractbepalingen. De BIR wil een einde maken aan deze situatie door de
contractuele bepalingen en de samenwerkingsafspraken rond de toepassing van BIM uit elkaar te halen. Naar Brits voorbeeld pleit
de BIR ervoor om de contractuele BIM-bepalingen op te nemen in een ‘BIM Protocol’ (een contractstuk) en de BIMsamenwerkingsafspraken die bouwpartners onderling maken, in een ‘BIM Uitvoeringsplan’. Voor dit laatste plan ligt nu een
‘Nationaal Model’ voor u.

De BIR hoopt met de Nationale Modellen tevens meer duidelijkheid te scheppen in de gebruikte terminologie. In de praktijk blijken
verschillende organisaties de term ‘BIM Protocol’ bijvoorbeeld in verschillende betekenissen te gebruiken. Meestal wordt een
(soort) BIM Uitvoeringsplan bedoeld zoals dat in deze publicatie is gedefinieerd. Maar het komt ook voor dat organisaties het BIM
Protocol opvatten als de specificatie van de (BIM-)data die na oplevering moeten worden geleverd ter ondersteuning van gebruik,
beheer en onderhoud. De BIR pleit ervoor om in dit verband de term ‘Informatie Levering Specificatie’ (ILS) te hanteren. Een ILS
wordt niet alleen gebruikt om de gewenste (BIM-)data na oplevering, maar ook tussentijdse dataleveringen tijdens de ontwerp- en
uitvoeringsfasen te specificeren. Deze tussentijdse ‘datadrops’ dienen ter verificatie en validatie van tussentijdse resultaten. In de
figuur op de volgende pagina zijn de plaats en rollen van de verschillende documenten in het digitale bouwproces weergegeven.

In de figuur is het digitale bouwproces verdeeld in vier hoofdfasen: Initiatief, Ontwerp, Realisatie en Gebruik/Beheer & Onderhoud.
Deze kunnen per project naar behoefte verder worden onderverdeeld (bijvoorbeeld zoals aangegeven voor de ontwerpfasen). In
de levenscyclus van een bouwwerk vormen de eerste drie fasen in feite “slechts” incidenten voor nieuwbouw, verbouw of
renovatie. Dit is in de figuur verbeeld door te starten en te eindigen met de fase Gebruik/Beheer & Onderhoud.
In het digitale bouwproces wordt een bouwwerk stapsgewijs ontwikkeld in een digitale (BIM-)omgeving. Het ‘virtuele bouwwerk’
doorloopt verschillende stadia van ontwikkeling. In de initiatieffase wordt een ‘Smart PvE’ (Programma van Eisen) gemaakt: een
digitaal eisenpakket waaraan het virtuele bouwwerk-in-wording tussentijds – voor zover mogelijk – geautomatiseerd kan worden
getoetst. Deze tussentijdse toetsingen vinden plaatst op basis van tussentijdse BIM-leveringen c.q. datadrops, op vooraf
(contractueel) vast te stellen beslismomenten. In het ideale geval wordt alles uitgezocht voordat met de daadwerkelijke uitvoering
wordt gestart. Ofwel: het virtuele bouwwerk (het BIM) moet voorafgaand aan de uitvoering zodanig gereed zijn, dat het virtueel kan
worden opgeleverd. (In de praktijk zal het vaak gaan om virtuele deelopleveringen, omdat het engineerings- en uitvoeringsproces
elkaar overlappen). Gedurende de realisatie wordt het BIM waar nodig bijgewerkt, zodanig dat er altijd een actueel beeld kan
ontstaan van de as built situatie. Bij de oplevering van het fysieke bouwwerk wordt ook het virtuele bouwwerk as built opgeleverd.
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In de gebruiksfase moet het virtuele bouwwerk, c.q. het BIM worden bijgehouden, zodat voortdurend een accuraat ontstaat van de
actuele situatie van het bouwwerk (het virtuele bouwwerk as is).

Het PvE (c.q. de Vraagspecificatie), de ILS en het BIM Protocol zijn contractstukken. Het PvE en de ILS specificeren WAT moet
worden geleverd. Het PvE bevat de eisen waaraan het fysieke bouwwerk bij oplevering en in de gebruiksfase moet voldoen (het
groene huisje in de figuur). Op min of meer analoge wijze worden in de ILS de eisen gespecificeerd aan het virtuele bouwwerk in
de diverse stadia van de levenscyclus van het bouwwerk (in de figuur is het ‘virtuele bouwwerk’ voorgesteld in de vorm van een
Configuratie Management Data Base). In het BIM Protocol en het BIM Uitvoeringsplan worden de afspraken vastgelegd over HOE
één en ander moet gebeuren.
Het BIM Protocol wordt opgesteld door of namens de opdrachtgever en maakt deel uit van de contractstukken. Het BIM
Uitvoeringsplan wordt opgesteld door de gezamenlijke bouwpartners en bevat de afspraken over hoe zij op basis van de/een BIMwerkwijze komen van:


PvE tot bouwwerk, inclusief tussenstappen/faseresultaten;



ILS tot virtueel bouwwerk as is, inclusief tussentijdse data drops of BIM-leveringen.

De bouwpartners moeten daarbij aansluiting vinden op de beslismomenten die de opdrachtgever in de ILS definieert. Op die
momenten moeten de BIM-leveringen of data drops plaatsvinden. De opdrachtgever definieert deze beslismomenten en leveringen
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op basis van zijn informatiebehoefte. Het kan bijvoorbeeld gaan om een BIM-levering die benodigd is voor het aanvragen van een
omgevingsvergunning.

Bij een tender kan de opdrachtgever een eerste versie van het BIM Uitvoeringsplan uitvragen als onderdeel van de in te dienen
aanbieding. De gegadigden voor de opdracht dienen daarin aan te geven hoe zij aan de BIM-eisen (BIM Protocol en ILS) van de
opdrachtgever zullen voldoen. Het BIM Uitvoeringsplan wordt daarmee een gunningscriterium.

In de (GWW-)praktijk komt het al voor dat BIM wordt opgenomen als integraal onderdeel van SCB (Systeemgerichte
Contractbeheersing). Van de opdrachtnemer(s) wordt dan een ‘deelkwaliteitsplan’ gevraagd om aan te tonen HOE zij aan de BIMILS van de opdrachtnemer gaan voldoen. De opdrachtgever kan een dergelijke bepaling opnemen in het BIM Protocol en het het
BIM Uitvoeringsplan kan dan worden beschouwd als het ‘deelkwaliteitsplan BIM’.
NOOT: omdat ‘BIM’ nog nieuw en in ontwikkeling is, wordt anno 2016 nog vaak een BIM Uitvoeringsplan gemaakt náást een
algemeen projectmanagement- of uitvoeringsplan. Het is te verwachten dat deze plannen op termijn zullen samensmelten of dat de
BIM-aspecten van het project een vanzelfsprekend onderdeel zullen vormen van het algemene projectmanagement- of
uitvoeringsplan. Tot het zover is, vormt de afstemming tussen beide typen documenten een serieus punt van aandacht.
Internationale aansluiting
Dit Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is mede gebaseerd op:


ISO 19650-1 Organization of information about construction works -- Information management using building information
modelling -- Part 1: Concepts and principles;



ISO 19650-2 Organization of information about construction works -- Information management using building information
modelling -- Part 2: Delivery phase of assets;



ISO 29481-4 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction framework.

Deze normen zullen waarschijnlijk ook worden geaccepteerd als Europese EN-normen, die vervolgens door de nationale
normalisatie-instituten van de EU-lidstaten moeten worden overgenomen. Door hierop te anticiperen, sluit dit Model BIM
Uitvoeringsplan bij voorbaat aan op de Europese normalisatie en regelgeving op het gebied van BIM. Tevens is hiermee bereikt
dat dezelfde dezelfde BIM-concepten en begrippen worden gebruikt als in andere Europese landen (zoals o.a. Duitsland, de UK en
de Scandinavische landen).

Leeswijzer
Deze publicatie is afgestemd op dubbelzijdig afdrukken. De opbouw is zodanig, dat de oneven genummerde, rechter pagina’s
samen de algemene template vormen voor projectspecifieke BIM Uitvoeringsplannen.
Op de naastliggende, even genummerde pagina’s zijn – waar nodig – nadere toelichtingen en instructies opgenomen.
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Toelichting en aanwijzingen
1.

Introductie

In dit eerste hoofdstuk kunt u in het kort het doel van het BIM Uitvoeringsplan toelichten. Hier wordt duidelijk gemaakt dat het
BIM Uitvoeringsplan geen op zichzelf staand document is, maar een antwoord moet geven op het BIM Protocol en de ILS van
de opdrachtgever (OG). Beide documenten behoren contractstukken te zijn. In het BIM Protocol en de ILS definieert de OG
onder meer de BIM-leveringsmomenten (data drops) en de (BIM-)informatie die op die momenten moet worden geleverd.
Eén en ander ter ondersteuning van beslissingen die de OG in de verschillende fasen van de levenscyclus van het bouwwerk
dient te nemen en ter ondersteuning van het Asset Management en/of Facility Management in de beheer- en gebruiksfase.
Het is in het projectmanagement van de bouw & infra nog geen gemeengoed om een ILS op te stellen. De BIR is echter van
mening dat een ILS onmisbaar is voor een succesvol BIM-proces. Een digitaal Bouwwerk Informatie Model vertegenwoordigt in
potentie een grote waarde voor de OG met het oog op de ondersteuning van het projectmanagement in de fasen van ontwerp
en uitvoering en later van het gebruik, beheer en onderhoud. Wanneer de OG niet vooraf specificeert welke informatie hij op
verschillende BIM-leveringsmomenten (data drops) wenst te ontvangen, is de kans heel groot dat hij niet krijgt wat hij nodig
heeft. Specificeert de OG de gewenste informatie wel, dan kunnen de projectpartners de inhoud van het BIM Uitvoeringsplan
daar mede op afstemmen. Data drops vormen het raakvlak tussen de vraagzijde (informatievraag) en aanbodzijde (BIMleveringen).
Wanneer er geen ILS is, beveelt de BIR aan om er bij de OG op aan te dringen deze alsnog op te (laten) stellen.
In de praktijk schrijven OG’s in de B&U-sector soms de “RVB BIM-norm” voor bij wijze van ILS (al dan niet bewust). In dat
document specificeert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) welke (BIM-)informatie de ON dient te leveren in DBFMO-projecten en in
welke vorm/structuur dat moet gebeuren. Het RVB heeft zijn norm echter opgesteld voor het eigen specifieke portfolio,
afgestemd op de eigen specifieke informatiebehoeften en dan ook nog eens bij een heel specifieke contractvorm. Het RVB ziet
daarom liever niet dat zijn BIM norm een generiek karakter krijgt (de term “norm” is in dit verband minder gelukkig). De BIR
ontraadt OG’s in de B&U-sector dan ook om de RVB BIM norm voor te schrijven, maar in plaats daarvan een ILS op te stellen
die is afgestemd op de eigen specifieke informatiebehoeften.
In april 2016 publiceerden 14 bouwbedrijven een gezamenlijke “Basis Informatie Leveringspecificatie”. Deze Basis ILS heeft in
tegenstelling tot de RVB BIM norm wel een generiek karakter, met name waar het gaat om de levering van IFC-modellen. In dit
Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan wordt daarop geanticipeerd door, waar van toepassing, (delen van) de Basis Informatie
Leveringspecificatie over te nemen.
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1.

Introductie

1.1 Doel en scope van het BIM Uitvoeringsplan
Doel van dit BIM Uitvoeringsplan is om succesvolle toepassing van BIM in de <fasen ........ / de levenscyclus> van het project
<projectnaam> te borgen. In dit Uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de projectpartners hebben gemaakt (en nog
zullen maken) om tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgever (OG). De OG
heeft deze levermomenten (data drops) en bijbehorende informatiebehoeften gedefinieerd in <identificatie van het van toepassing
zijnde BIM Protocol en de ILS van de OG>).

Het BIM Uitvoeringsplan is/wordt opgesteld door de BIM Regisseur voor dit project, te weten <naam BIM regisseur> van het bedrijf
<naam bedrijf>. De BIM regisseur wijst – indien van toepassing – een centrale BIM-coördinator aan. Ieder bedrijf dat (of iedere
discipline die) deel uitmaakt van het ontwerp- en/of uitvoeringsteam, benoemt een eigen bedrijfsinterne BIM Coördinator voor het
project. Deze bedrijfsinterne (of discipline-) BIM Coördinatoren communiceren direct met de BIM Regisseur en/of de centrale BIM
coördinator en leveren vanuit de eigen discipline inbreng in dit BIM Uitvoeringsplan. De BIM Coördinatoren zijn ervoor
verantwoordelijk dat de input van hun bedrijfsinterne projectteams wordt geleverd conform de afspraken uit dit BIM
Uitvoeringsplan. (NB: het ‘bedrijfsinterne projectteam’ kan in voorkomende gevallen bestaan uit één persoon; deze vervult dan
verschillende rollen in het project, waaronder die van BIM Coördinator).

De afspraken, eisen en aanbevelingen uit dit BIM Uitvoeringsplan zijn van toepassing voor alle partijen die betrokken zijn bij het
produceren, gebruiken, controleren of raadplegen van BIM-informatie binnen het project, inclusief de opdrachtgever en eventuele
gebruikersorganisaties.

Wanneer om welke reden dan ook wijzigingen in vastgestelde (BIM-)afspraken noodzakelijk zijn, zal de BIM Regisseur zich
inspannen om consensus te bereiken over de gewijzigde afspraken alvorens ze door te voeren in het BIM Uitvoeringsplan.

1.2 Status
Het BIM Uitvoeringsplan is gerelateerd aan de contractuele bepalingen met betrekking tot BIM (in casu het BIM Protocol en de
ILS), maar maakt zelf geen deel uit van de contractdocumenten. Bij eventuele discrepanties tussen het BIM Uitvoeringsplan en de
contractdocumenten, prevaleren de contractdocumenten.
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Toelichting en aanwijzingen
1.3 Definities.
BIM: buildingSMART International gaf in een publicatie uit 2012 de volgende definitie: “Building Information Modelling (BIM) is
the process of generating and managing information about a building during its entire life cycle.”
BIM-coördinator: in de praktijk wordt wel een onderscheid gemaakt in de ‘centrale BIM-coördinator’ en de bedrijfsinterne BIMcoördinatoren van de deelnemende bedrijven. Voor de centrale BIM-coördinator geldt de definitie zoals die hiernaast is
afgedrukt. De participant met deze rol koppelt onder meer de aspectmodellen van de diverse projectpartners en voert daarop
model checks en andere analyses uit (zoals clash detecties) en coördineert de afhandeling van issues.
De rollen van BIM-regisseur en van centrale BIM-coördinator kunnen afhankelijk van aard en omvang van het project verenigd
zijn in één persoon.
Een bedrijfsinterne BIM-coördinator is de persoon die binnen het bedrijf van één projectpartner verantwoordelijk is voor de
coördinatie van het BIM-proces in een project. Hij of zij zorgt er onder meer voor dat (versies) van aspectmodellen van het eigen
bedrijf (en eventuele onderaannemers en/of leveranciers die dit bedrijf inschakelt) ‘clashvrij’ en volgens de geldende
modelleerafspraken worden aangeleverd aan de centrale BIM-coördinator. De bedrijfsinterne BIM-coördinator is met andere
woorden verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het eigen aspectmodel.
Afhankelijk van de aard en omvang van het project kunnen de rollen van de centrale en een bedrijfsinterne BIM-coördinator
worden gecombineerd in één persoon.
BIM-extract - voorbeelden: IFC-bestand; 2D tekeningen, schedules / Excel sheets, COBie-bestand.
BIM-modelleur: afhankelijk van de aard en omvang van een project kan een BIM-modelleur ook de rol van (bedrijfsinterne)
BIM-coördinator spelen.
Het BIM Protocol is een contractstuk met als inhoud onder meer:


BIM-doelen van de opdrachtgever;



verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer(s) m.b.t. BIM;



de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer(s) digitaal communiceren en data uitwisselen;



het eigendom en gebruiksrechten van modellen en BIM-data;



proceseisen;



bepalingen m.b.t. aansprakelijkheid,



(verwijzing naar de) bijbehorende ILS.

Deze contractuele eisen en voorwaarden m.b.t. te leveren BIM-data kunnen worden opgenomen in een apart contractdocument
(het BIM Protocol), maar desgewenst ook worden geïntegreerd in het contract tussen OG en ON. Een voordeel van opname in
een apart BIM Protocol is, dat een ON dit document één op één kan doorzetten naar zijn eventuele subcontractanten.
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1.3 Definities
Aspectmodel
3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline

BIM
De afkorting ‘BIM’ wordt in de praktijk in drie samenhangende betekenissen gebruikt:
1.

‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale representatie van de functionele en technische karakteristieken van een bouwwerk,
dat uitganspunt is voor en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in alle fasen van de levenscyclus van het
bouwwerk;

2.

‘Bouwwerk Informatie Modellering’: het proces van het digitaal modelleren van een bouwwerk en (samen-)werken met behulp
van digitale bouwwerkmodellen;

3.

‘Bouwwerk Informatie Management’: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele
levenscyclus van het bouwwerk.

Het begrip ‘BIM’ omvat het geheel van deze drie betekenissen.
(Bron: BIR Kenniskaart 0 “Wat is BIM?”)
BIM-bronbestand
BIM databestand dat is gegenereerd met/in een specifieke BIM-modelleringsapplicatie
BIM-coördinator
Persoon die verantwoordelijk is voor het proces- en systeemtechnisch coördineren van het BIM-specifieke aspect van het
bouwproces.
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)
BIM-extract
Bouwwerkinformatieproduct dat wordt dat wordt afgeleid of geëxporteerd uit het BIM, c.q het BIM-bronbestand.

BIM-modelleur
Engineer en/of 3D tekenaar binnen het BIM-proces en specialist in het bouwen en uitbreiden van digitale bouwwerkmodellen.
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)
BIM Norm
Niet-projectspecifieke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit, de ordening en de structuur van de data in een (op te leveren)
BIM.

BIM Protocol
Contractuele eisen en voorwaarden m.b.t. de toepassing van BIM in het project.
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Toelichting en aanwijzingen
BIM regisseur: het is aan te bevelen dat niet alleen ON een BIM regisseur aanwijst, maar dat ook de OG een counter part voor
deze functionaris aanstelt binnen de eigen organisatie.
Duplicaat: voorbeelden zijn kolommen en dragende wanden die worden gemodelleerd in de aspectmodellen van zowel de
architect als de constructeur.
IFC: deze standaard wordt ontwikkeld en beheerd door het internationale consortium buildingSMART International. IFC is
genormaliseerd in een ISO-norm: de ISO 16739:2013 “Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction
and facility management industries”. Deze norm is ingebracht in de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information
Modelling” en zal waarschijnlijk ook de status van een CEN-norm krijgen. Deze moet vervolgens als nationale norm worden
overgenomen door de normalisatie-instituten van EU-lidstaten (waaronder NEN).
Issue: issues komen vaak voort uit clash sessies of model checks die de (centrale) BIM-coördinator uitvoert.
RVB BIM Norm: Dit document beschrijf noch het proces, noch de stapsgewijze technische details om tot het resultaat volgens
de voorgeschreven specificaties te komen; de RVB BIM Norm omvat geen BIM- of CAD-handleiding.
Rol: voorbeelden van rollen zijn: BIM regisseur, projectleider, BIM coördinator, centraal BIM coördinator.
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BIM Regisseur
Procesmanager en informatiemanager van het BIM-project
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)
BIM Uitvoeringsplan
Document waarin de projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor het project vastleggen en actueel
houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM Protocol en de ILS en optimaal wordt
voorzien in de daaruit voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling.
Coördinatiemodel
BIM-model waarin aspectmodellen van en voor verschillenden disciplines zijn samengevoegd ten behoeve van onderlinge
afstemming
(Bron: Juridische handreiking relatie BIM-Protocol en de DNR 2011 voor adviseurs en opdrachtgevers, BNA 2015)
Duplicaat
Object dat twee keer (of vaker) voorkomt in een aspect- of coördinatiemodel.
IFC
Industrial Foundation Classes: open BIM standaard voor de systeemonafhankelijke uitwisseling van objectgeoriënteerde data in
bouwprojecten.

Issue
Technisch of organisatorisch probleem in de afstemming van aspectmodellen, dat projectpartners in onderling overleg, onder
leiding van de centrale BIM-coördinator, dienen op te lossen.
Informatie Levering Specificatie (ILS)
Specificatie van de content, de structuur en de dragers van de (BIM-)data die op door de OG gedefinieerde leveringsmomenten
(data drops) moeten worden geleverd aan de OG ter ondersteuning van besluitvorming in de diverse fasen van de levenscyclus
van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud.

Participant
Elke deelnemer (persoon) aan het project, inclusief de Opdrachtgever

Projectpartner
Elke deelnemer aan het project: opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs, derdenadviseurs en zij die het object uitvoeren.
Rol
Een specifiek takenpakket dat is toegewezen aan een persoon. Een persoon of bedrijf kan meerdere rollen vervullen.
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Toelichting en aanwijzingen
2.1

Projectidentificatie

De contractvorm en de wijze van aanbesteden zijn mede van invloed op de inrichting van het BIM-proces, de formele
communicatie en de informatie-uitwisseling.
Fase: hiermee wordt de fase aangeduid waarvoor de actuele versie van het BIM Uitvoeringsplan is geschreven.
BIM Protocol, ILS en overige opdrachtgevers- en gebruikerseisen m.b.t. BIM:
Als het goed is zijn de eisen van de Opdrachtgever en Gebruikers gedocumenteerd in het Programma van Eisen, het BIM
Protocol, de ILS en/of de contractdocumenten zelf. Op deze plek volstaat daarom in principe een verwijzing/hyperlink naar deze
(digitale) documenten. Wanneer de genoemde documenten ontbreken, kan het noodzakelijk zijn om de opdrachtgevers- en
gebruikerseisen m.b.t. BIM alsnog zo goed mogelijk te documenteren in het BIM Uitvoeringsplan. Te denken valt onder meer
aan eisen m.b.t.:
















2.2

werkwijze (bijvoorbeeld werken volgens de principes van Systems Engineering);
het gebruik van specifieke standaarden, zoals IFC,VISI, COINS, COBie, CB-NL, .....;
het gebruik van specifieke communicatieplatforms, zoals Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN, Sharepoint, Dropbox,
.....;
het gebruik van specifieke modelleringssoftware en eventuele levering van native bestanden;
specificatie van software van gebruikers/beheerders waarop moet worden aangesloten (bijv. GIS, Connect & Construct,
FM-platforms, ERP-systemen);
rollen, taken en verantwoordelijkheden in relatie tot BIM (naast de rollen, taken/verantwoordelijkheden die zijn beschreven
in een project managementplan o.i.d. NB.: elke rol - bijvoorbeeld ontwerper, werkvoorbereider, et - gebruikt in meer of
minder mate BIM);
welke personen vervullen welke rol(len) en wat zijn de relaties en hiërarchie tussen de rollen (zowel BIM als niet BIM);
duurzaamheid, veiligheid en gezondheid;
inhoud en formats van op te leveren informatie / specificatie van faseresultaten;
wijze waarop de OG en/of diens vertegenwoordigers in het BIM proces moeten worden betrokken;
eigendom en gebruiksrechten van data en modellen;
samenwerkingsprocessen;
naamgeving en codering van bestanden en objecten;
........

Projectpartners

De opsomming van projectpartners is uiteraard niet alleen van belang voor het BIM Uitvoeringsplan, maar hoort deel uit te
maken van projectmanagement- of uitvoeringsplan voor het project. Zie ook de opmerkingen hierover in het Voorwoord.
Desgewenst kan hier worden volstaan met een verwijzing naar het betreffende projectmanagement- of uitvoeringsplan.
De lijst van projectpartners kan desgewenst worden uitgebreid met de namen en contactgegevens van projectteamleden die per
projectpartner betrokken zijn bij het project.
In relatie tot BIM is er – naast de projectmanager – vaak sprake van een informatiemanager en/of een BIM regisseur. Hiervoor
kan een apart bedrijf worden ingeschakeld, maar de betreffende rol of rollen kunnen ook worden toegewezen aan één of twee
van de andere projectpartners. De BIM regisseur is bij voorkeur onafhankelijk van de ontwerpen partners.
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2.

Projectgegevens

2.1 Projectidentificatie
Projectnaam

: ...

Opdrachtgever/eigenaar

:

Projectomschrijving

: ...

Locatie/adres project

: ...

Projectcoördinaten (GPS, RD-stelsel etc.)

: ...

Contractvorm

: ...

(Verwijzing naar) BIM Protocol voor dit project

: ...

(Verwijzing naar) ILS voor dit project

: ...

Overige opdrachtgevers- en gebruikerseisen m.b.t. BIM

: ...

Fase

: ...

.........

:` ...

2.2 Projectpartners
Projectpartners

Organisatie/bedrijf

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Opdrachtgever
Architect
Bouwfysicus
Constructeur
Adviseur Winstallaties
Adviseur Einstallaties
Projectmanager
Informatiemanager
BIM regisseur
Bouwkostendeskundige
Bouwbedrijf
Installatiebedrijf
Leverancier A
Leverancier B
..........
..........
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Toelichting en aanwijzingen
3.1

BIM doelen

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te scheppen over de doelen waarvoor BIM zal worden ingezet in het project,
omdat dit mede de gewenste informatie-inhoud van het BIM en de opzet van het BIM-proces per fase bepaalt. Een doel geeft
een gewenste situatie weer. Zorg ervoor dat er vanaf het begin duidelijkheid is over de BIM-doelen en – in relatie daarmee - de
beoogde BIM-toepassingen. Voorkom dat het BIM-proces het karakter krijgt van ‘shooting at moving targets’. Wanneer er in de
loop van het ontwerp- en uitvoeringsproces nieuwe doelen of toepassingen bijkomen, is er een grote kans dat het vigerende
model daarop niet is voorbereid en dat er relatief veel energie moet worden gestoken in het geschikt maken van het model.
Eén van risico’s die op de loer liggen, is dat de verwachtingen van BIM te hoog liggen; een zorgvuldige formulering van de BIMdoelen is daarom heel belangrijk voor het verwachtingenmanagement.
Zorg er tegelijkertijd voor dat de BIM doelen realistisch en haalbaar blijven en aansluiten bij de kennis en ervaring in het
projectteam. De lat mag hoog liggen, maar je moet er wel met hele projectteam overheen kunnen springen!
De tekst op de pagina hiernaast bevat slechts voorbeelden. Vervang deze door uw eigen BIM-doelen.
3.2

BIM toepassingen

De Bouwinformatieraad heeft een ‘Kennisposter BIM Toepassingen’ beschikbaar, waarop mogelijke toepassingen van BIM
systematisch zijn gerangschikt. De poster is gratis te downloaden van http://www.bouwinformatieraad.nl/bir-kennisposter/. De
gekozen BIM toepassingen moeten in overeenstemming zijn met de BIM doelen, c.q. gericht zijn op het behalen van de BIMdoelen.

Samenvatting van de BIR Kennisposter ‘BIM Toepassingen’
De tekst op de pagina hiernaast bevat slechts voorbeelden. Vervang deze door uw eigen keuzen voor BIMtoepassingen.
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3.

Doel en toepassing

3.1 BIM-doelen
In dit project zal BIM worden ingezet voor (voorbeelden):











In kaart brengen en/of analyseren van de bestaande situatie
Het realiseren van de BIM-doelen van de OG en het voorzien in de informatiebehoeften van de OG, zoals gedefinieerd in
respectievelijk het BIM Protocol en de ILS voor dit project
Beheersing van risico’s en zekerheid van de haalbaarheid van het project
Informeren en consulteren van (toekomstige) gebruikers en andere stakeholders
Realiseren van een geïntegreerd, multidisciplinair ontwerp
Realiseren van optimale kwaliteit binnen het beschikbare budget
Basis voor inkoop en coördinatie van toeleveringen
Het genereren van relevante data ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud van het bouwwerk in de gebruiksfase;
………..

3.2 BIM-toepassingen
Om de BIM-doelen te kunnen verwezenlijken, hebben de projectpartners voor dit project de volgende BIM-toepassingen
geselecteerd (voorbeelden):

1.

Bestaande situatie in beeld brengen met behulp van laser scanning;

2.

Ruimtelijke coördinatie van verschillende deelontwerpen, c.q. aspectmodellen;

3.

Bepalen van hoeveelheden t.b.v. kostenramingen in diverse stadia van ontwerp en engineering;

4.

Optimalisatie van het energieverbruik;

5.

Validatie van het ontwerp t.o.v. het Programma van Eisen / de Vraagspecificatie op de volgende punten/deelgebieden:
.............;
.............:

6.

Coördinatie van belangrijke toeleveringen, zoals prefab betonvloeren, kalkzandsteenwanden, gevelsystemen, installaties;

7.

Validatie van het gebruik t.o.v. het ontwerp;

8.

..............
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Toelichting en aanwijzingen
3.3

Analyses

Op basis van BIM-data kunnen diverse analyses en simulaties worden uitgevoerd. Het is zaak om goed af te spreken en vast te
leggen welke analyses zullen worden uitgevoerd. Dit is van belang, omdat analyses alleen maar kunnen worden uitgevoerd
wanneer de daarvoor benodigde data beschikbaar zijn. Een overzicht van voorgenomen analyses is dus noodzakelijk voor een
goed antwoord op de vraag “wie wanneer welke informatie moet leveren”.
Ook hier geldt: zorg ervoor dat de keuze van analyses die het projectteam wil uitvoeren, realistisch en haalbaar zijn! Voorkom
dat er ‘leuke wensenlijstjes’ ontstaat, waar in de praktijk niets van terecht komt, omdat de noodzakelijke kennis of applicaties
ontbreken of omdat het resultaat niet (nog) in verhouding staat tot de noodzakelijke inspanning! Om die reden is in de tabel van
paragraaf 3.3 geen uitputtende lijst opgenomen van alle mogelijke analyses; de ervaring leert dat mensen dan de neiging
hebben om meer ‘aan te kruisen’ dan nuttig, haalbaar en betaalbaar is. Kies uit te voeren analyses daarom bewust!
Bovendien: om analyses uit te kunnen voeren is primair een kwalitatief goed model nodig. Richt daarop dus in de eerste plaats
de energie!
Deze paragraaf kan overlappen met de opsomming van BIM Toepassingen in paragraaf 3.3. Hier gaat het om een verdere
verdieping: welke projectpartner voert welke analyses uit, met welke software en op basis van welk (aspect-)model of welke
dataset? Soms is het nodig of verstandig om voor een specifieke analyse een afgeleid model te maken (een ‘extract’ van een
meer generiek model of een subset van de beschikbare data, zie ook paragraaf 4.2). Ook dat kan/moet hier worden vermeld.

Op verschillende modellen of datasets kunnen verschillende analyses worden uitgevoerd met verschillende software
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3.3 Analyses
Op basis van de BIM-data zullen de volgende analyses worden uitgevoerd.

Op basis van:
Analyse

Aspectmodel
of dataset

Afgeleid(e)
analysemodel
/ dataset

Coördinatiemodel

Project-partner

Fase

Software

Toetsing aan PvE
(verificatie: denk
aan bewijslast!)
Energiegebruik
CO2 footprint
Bouwkosten
Levensduurkosten
Controle op
regelgeving
Gebruikskosten /
FM-kosten
........
........
NB: de hier genoemde analyses zijn slechts voorbeelden

Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan – Release 1.0 – 1 oktober 2016
19 / 47

Toelichting en aanwijzingen
4.1

Fasering

Fasering is relevant voor een geordende en gestructureerde besluitvorming in het project. Op strategische momenten in het
proces worden de tussentijdse resultaten ‘bevroren’ en wordt formeel vastgesteld of het project nog steeds op de goede weg is.
Een ‘strategisch moment’ is in dit verband een moment waarop de ontwikkeling van het project in een volgend stadium terecht
komt en waar relatief hoge (faal-)kosten kunnen ontstaan wanneer achteraf zou blijken dat het resultaat van de voorgaande fase
onvoldoende kwaliteit had. In het ‘traditionele’ proces kennen we sinds jaar en dag fasen als Projectdefinitie, Structuurontwerp
(SO), Voorontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), Technisch Ontwerp (TO), Uitvoeringsontwerp (UO), enzovoort. Deze fasering
wordt ook vaak gehanteerd in BIM-projecten, maar de ervaring leert dat door BIM niet alleen de fasering anders kan zijn (fasen
schuiven meer in elkaar), maar vooral ook dat de output per fase anders is dan in het traditionele proces. Dit komt mede door de
integrale manier van samenwerken die BIM vraagt.
Om te onderstrepen dat er door BIM echt iets verandert, is ervoor gekozen om in deze publicatie als voorbeeld niet de
traditionele fasering te gebruiken, maar een fasering die meer recht doet aan het BIM-proces. De daadwerkelijk toe te passen
fasering hangt sterk af van de BIM-leveringsmomenten, c.q. beslismomenten die de OG heeft gedefinieerd in de ILS.
Cruciaal is dat per project voor iedereen duidelijk is wat de fasering is en welke resultaten per fase van de betrokken
projectpartners worden verwacht. Zie daarvoor ook paragraaf 4.1: ‘Dataoverdrachtschema’.
2.4

Organisatie van de (BIM)-samenwerking

Het projectteam dient voor iedere BIM-functie of -rol de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te
definiëren. Geef aan welke (BIM-)functies of rollen worden onderscheiden in het project, welke personen die rollen invullen en
wat de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Integreer de BIM-rollen en -verantwoordelijkheden in
de algehele projectorganisatie (geef bijvoorbeeld aan hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op projectniveau zijn
verdeeld tussen de projectmanager en de BIM regisseur. Evenzo voor de projectleiders en BIM-coördinatoren van de
deelnemende bedrijven.) Op dit moment zijn ‘projectmanager’ en ‘BIM regisseur’ of ‘projectleider’ en ‘BIM-coördinator’ vaak nog
rollen die door verschillende personen worden vervuld. Dat komt omdat de BIM-rollen specifieke BIM-competenties vragen, die
de ‘traditionele’ projectmanagers en projectleiders vaak nog niet hebben. Verwacht mag worden dat projectmanagers in de
toekomst steeds vaker de kennis en vaardigheden zullen hebben om ook de rol van BIM-regisseur in te vullen. Hetzelfde geldt
voor projectleiders bij de deelnemende bedrijven: zij zullen in de toekomst steeds vaker in staat zijn om ook de rol van
bedrijfsinterne BIM-coördinator te vervullen.
Afhankelijk van de aard en omvang van het project en kennis en ervaring van de deelnemers, kan één persoon eventueel
meerdere rollen vervullen. Zo is het mogelijk dat de BIM regisseur ook de rol van de centrale BIM-coördinator op zich neemt. Of
dat een BIM-modelleur van een deelnemend bedrijf ook de rol van BIM-coördinator voor dat bedrijf invult.
Rollen dienen ingevuld te worden door personen die over de competenties beschikken, zoals deze zijn beschreven in
Kenniskaart 3 van de Bouwinformatieraad, inclusief de bijlage bij die Kenniskaart inzake functie- en competentieprofielen
(http://www.bouwinformatieraad.nl/wp-content/uploads/2014/10/Kenniskaart-3-BIM-rollen-en-competenties.pdf).
Belangrijk aandachtspunt is wat de juridische status is van de BIM regisseur. Is hij/zij bijvoorbeeld een voorgeschreven
onderaannemer? Of wordt de rol van de BIM regisseur ingevuld door de partij die namens de opdrachtgever directie voert? Of is
het een toegevoegde rol van één van de projectpartners die ook (een) andere rol(len) vervult in het project?
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4.

BIM Proces

4.1 Fasering
Projectfase

Start

Einde

Uitvoeringsplan van
toepassing?

Initiatief


Planvorming



Vraagspecificatie

Ja/Nee

Ontwerp

Ja/Nee



Functioneel/Conceptueel Ontwerp



Technisch Ontwerp

Realisatie

Ja/Nee



Detailengineering / werkvoorbereiding



Uitvoering

Gebruik / Beheer & Onderhoud


Instandhouding



Asset Management

Ja/Nee

4.2 Organisatie van de (BIM-)samenwerking
De aanwezige BIM-rollen worden ingevuld door de volgende personen:
Rol

Rolbeschrijving (taken,
verantwoordelijkheden,
bevoegdheden)

Verantwoordelijke

Bedrijf

Contactgegevens

Projectmanager
BIM Regisseur
Centrale BIM-coördinator
Projectleider bouwkunde
BIM-coördinator bouwkunde
Projectleider constructies
BIM-coördinator constructies
Projectleider W-installaties
BIM-coördinator Winstallaties
Projectleider
E-installaties
BIM-coördinator Einstallaties
enzovoort
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Toelichting en aanwijzingen
4.3

Organisatieschema voor het project

Voeg hier een organisatieschema in. Ontwikkel het schema in wisselwerking met de organisatie van de (BIM-)samenwerking
(zie paragraaf 2.4).

Voorbeeld van een organisatieschema, gericht op BIM-rollen.
Zie ook BIR Kenniskaar nr. 3 “BIM-rollen en -competenties” (http://www.bouwinformatieraad.nl/wpcontent/uploads/2014/10/Kenniskaart-3-BIM-rollen-en-competenties.pdf)
4.4

Structuur van aspectmodellen

Iedere projectpartner maakt een eigen, vakspecifiek ‘aspectmodel’ en gebruikt daarvoor eigen vak- of bedrijfsspecifieke
applicaties. Ook projectpartners die zelf niet 3D modelleren, zoals een bouwfysisch adviesbureau, maken in beginsel een eigen
aspect- of datamodel. De bouwfysicus kan de bouwkundige en constructieve aspectmodellen gebruiken als basis en daar
bouwfysische data aan toevoegen (doorgaans in separate digitale documenten, al dan niet gekoppeld aan een centraal model).
Periodiek worden de aspectmodellen onderling afgestemd via een coördinatiemodel.
Leg vast welke aspect- en coördinatiemodellen worden gemaakt (schrap de modellen die niet worden gemaakt uit de lijst van
paragraaf 2.6), welke projectpartners daarbij zijn betrokken en welke modelleringssoftware zij daarbij gebruiken. In het geval van
een geïntegreerd bouwproces: vul de lijst aan met uitvoerings- en leveranciersmodellen die worden voorzien.

In grotere projecten kan het om IT-technische redenen noodzakelijk blijken om aspectmodellen te splitsen in deelaspectmodellen. Dat kan bijvoorbeeld per bouwdeel, per verdieping of – voor de intstallatietechnische aspectmodellen – per
installatiesysteem. Maak in voorkomende gevallen zodanige afspraken, dat de deel-aspectmodellen van verschillende
projectpartners relatief eenvoudig kunnen worden samengevoegd in een coördinatiemodel. M.a.w.: kies gezamenlijk voor één
scheidingsprincipe voor aspectmodellen!
Het is te verwachten dat in toenemende mate ook aspectmodellen zullen ontstaan voor inrichting en Faclity Management, aan
de hand waarvan aspecten van gebruik, beheer en onderhoud worden geanalyseerd, gevalideerd en geëvalueerd.
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4.3

Organisatieschema voor het project

Aandachtspunten voor het organisatieschema:


Personele invulling van de verschillende ‘BIM-rollen’;



Verhoudingen van de verschillende BIM rollen ten opzichte van elkaar;



Verhouding van BIM-rollen tot andere, ‘reguliere’ rollen in het project, zoals de projectmanager en de projectleiders van de
betrokken organisaties en bedrijven.

4.4 Structuur van aspectmodellen
Aspectmodel

Projectfase(n)

Verantwoordelijk

(BIM-)Software

bedrijf
Eisen- en wensenmodel (ruimte-relatiemodel)
Stedenbouwkundig model
Civieltechnisch model
Functioneel ontwerpmodel
Bouwkundig model
Constructiemodel
Bouwfysisch model
W-installatiemodel ontwerp
E-installatiemodel ontwerp
S-installatiemodel ontwerp
Coördinatiemodel ontwerp
Coördinatiemodel detailengineering/uitvoering
W-installatiemodel detailengineering/uitvoering
E-installatiemodel detailengineering/uitvoering
S-installatiemodel detailengineering/uitvoering
Inrichings- en/of Facility Management model
Leveranciersmodel staalconstructies
Leveranciersmodel kalkzandsteenwanden
Leveranciersmodel prefab betonconstructies
Leveranciersmodel gevels
Leveranciersmodel ......
Leveranciersmodel ......
........
.........
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Toelichting en aanwijzingen
4.1 Overall workflowschema / 4.2 Detail workflowschema’s per fase
In de vorige hoofdstukken en paragrafen zijn alle ingrediënten verzameld om het BIM-proces in te richten: BIM-doelen en toepassingen, uit te voeren analyses, BIM-rollen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, structuur van
aspectmodellen, enzovoort. Nu is het zaak om het BIM-proces voor het hele project vorm te geven en inzichtelijk te maken. Een
overall workflowschema biedt het projectteam inzicht in het BIM-proces en, zorgt ervoor dat de uitwisselingsmomenten in de
informatiestroom kunnen worden vastgesteld. Het processchema kan vervolgens dienen als basis voor onder meer de
dataoverdrachtschema’s en het vaststellen van de momenten voor kwaliteitscontroles, het inrichten van de
communicatiestructuur (hoofdstuk 6) en de modelleerafspraken (hoofdstuk 7). Het overallschema kan – naar behoefte – per
fase in meer detail worden uitgewerkt.

Bron:

Voorbeeld van een overall workflowschema van een BIM-project (het betreft een project met een Design & Build contract)
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4.5 Overall workflowschema
Voeg hier één of meer processchema’s in met de volgende ingrediënten:


Fasering;



Te leveren producten (aspectmodellen) per fase en per discipline of projectpartner;



Relaties tussen te leveren producten per fase;



.....

4.6 Workflowschema <actuele fase>
Werk het overall workflowschema per fase desgewenst verder uit, zodanig dat de projectpartners inzicht wordt verschaft in de wijze
waarop hun werkprocessen in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden. Besteed daarbij aandacht aan:


Eventuele specifieke processen die behoren bij/voortvloeien uit de gekozen BIM-toepassingen;



Kwaliteitscontroles (zie ook paragraaf 5.3);



Goedkeuring en vrijgave van modellen;



.....
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Toelichting en aanwijzingen
5.1

Dataoverdrachtschema

Dit is het belangrijkste onderdeel van het BIM Uitvoeringsplan: hier gaat het in essentie om!
Er zijn in de BIM-literatuur en -BIM praktijk veel modellen voor dataoverdrachtschema’s te vinden. Het schema dat in paragraaf
4.1 is weergegeven, is slechts één van de voorbeelden die in de praktijk praktisch werkbaar zijn gebleken.
Uitgangspunten voor dit schema zijn:






dat in de ILS van de opdrachtgever, als onderdeel van de contracten, is vastgelegd welke data de projectpartners dienen te
leveren (gespecificeerd per fase en/of in deelleveringen);
dat de projectpartners in de gelegenheid worden gesteld om de onderlinge informatie-uitwisseling, noodzakelijk om aan de
contractuele eisen te voldoen én werkzaamheden tijdig, efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren, gezamenlijk te regelen via
het dataoverdrachtschema;
dat iedere projectpartner zelf kan aangeven welke informatie hij/zij in een bepaalde fase op welk detailniveau nodig heeft
om zijn/haar werk goed te kunnen doen;
dat de BIM-regisseur (per fase) het opstellen van het dataoverdrachtschema facilitieert, c.q. coördineert en dat hij de
eindredactie voert en knopen hakt bij eventuele verschillen van inzicht.

Kortom: er wordt vanuit gegaan dat BIMmen een proces is van integraal ontwerpen, engineeren, uitvoeren, beheren en
faciliteren.
Om het gewenste informatieniveau aan te duiden wordt vaak het Amerikaanse ‘LOD’ (Level of Development) gebruikt. Wanneer
u daar ook voor kiest, wordt aanbevolen om gebruik te maken van de “LOD-Specification 2015” (of updates van latere jaren) van
het Amerikaanse BIMForum. Deze publicatie biedt gedetailleerde referenties in tekst en tekeningen voor de LOD’s 100, 200,
300, 350 en 400 voor uiteenlopende bouwkundige, constructieve en installatietechnische objecten. Onderdeel van de publicatie
is een spreadsheet, waarin op generiek niveau is aangegeven welke “attributes” (parameters) van belang zijn in de
verschillende LOD’s (zie de download link op de homepage van http://bimforum.org/lod/).
Een alternatieve referentie voor het aangeven van de juiste informatieniveaus is te vinden op
http://niveaus201402.nationaalbimhandboek.nl/objecten (een product van het ‘Branche Innovatie Contract’, een TNO-project uit
2014 waarin MKB-bedrijven uit de achterbannen van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en Uneto-VNI participeerden).
In deze online systematiek – onderdeel van het ‘Nationaal BIM Handboek’, is voor de meeste elementen uit tabel 1 van de
NL/SfB-classificatie gedefinieerd welke eigenschappen (parameters) in een BIM moeten zijn ingevuld op zeven verschillende
informatieniveaus. Die informatieniveaus zijn afgestemd op belangrijke beslismomenten in het bouwproces, zoals ‘Definitie
Vraagspecificatie’, ‘Haalbaarheidstoets’, ‘Toetsing Bestemmingsplan’, ‘Omgevingsvergunning’ en ‘Prijsvorming voor de
Uitvoering’.
TIP: het invullen van een dataoverdachtschema als weergegeven in parafgraaf 5.1 leent zich uitstekend voor een lean
planning sessie!
5.2
Beheer van BIM-extracten
‘Extracten’ zijn digitale en/of analoge documenten die worden gegenereerd uit BIM-data. Het beheer van de herkomst wil
zeggen, dat altijd duidelijk moet zijn wie wanneer een bepaald extract heeft vervaardigd en wat de status ervan is.
Een belangrijk aspect van het beheer van extracten is het voorkomen dat projectteamleden verder gaan werken in die extracten,
waardoor de inhoud van de extracten gaat afwijken van de inhoud van hun bronbestanden. Daarmee wordt één van de sterke
punten van BIM, namelijk consistentie van informatie omdat verschillende extracten uit één gezamenlijk bronbestand worden
gegenereerd, teniet gedaan.
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5.

Informatie & data

5.1 Dataoverdrachtschema
Het onderstaande dataoverdrachtschema is opgesteld en vastgesteld voor de volgende fase(n): <fase(n)>
Informatie/data

Vragende
projectpartner

Leverende
projectpartner

Detailniveau

Datum /
periode

Dataformaat

(In te delen naar vakgebied)

5.2 Beheer van BIM-extracten
Het projectteam gaat het beheer van versies, herkomst en status van BIM-extracten op de volgende manier invullen:

<via het online, digitale Document Management Systeem (al dan niet automatisch)>
<in een aparte lijst, beheerd door de BIM regisseur>
<door referenties in de metadata>
<door referenties op de stempel>
<via de naamgeving van de BIM-extracten>
<anders, namelijk ...........>

Het is niet toegestaan om zodanige wijzigingen of aanvullingen in de extracten op te nemen, dat deze inhoudelijk gaan afwijken
van de bronbestanden waaruit ze zijn gegenereerd. Inhoudelijke discrepanties tussen bronbestanden en hun extracten moeten te
allen tijde worden vermeden.
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Toelichting en aanwijzingen
5.3 Uitwisselingsformaten
Het is aan te raden om vast te leggen in welke bestandsformaten de projectpartners projectbestanden zullen uitwisselen, zodat
er geen valse verwachtingen ontstaan. Er worden niet alleen maar 3D modellen uitgewisseld, maar bijvoorbeeld ook pdfbestanden, spreadsheet en tekst. Ook 2D CAD-tekeningen zullen als bronbestanden in renovatieprojecten en in de GWWsector nog lang blijven bestaan en worden uitgewisseld. In de velden van de matrix kunnen – waar van toepassing – de
versienummers van de bestandsformaten worden ingevuld. NB: de invullingen in de matrix zijn uiteraard voorbeeldinvullingen.
Stel uw eigen schema samen met projectbestanden en uitwisselingsformaten.
Het is aan te bevelen om zo weinig mogelijk extracten uit te wisselen, om te voorkomen dat ontvangers in de betreffende
bestanden gaan doorwerken zonder dat de aangevulde informatie in het bronbestand terecht komt. Indien projectpartners met
extracten wensen te werken, dienen ze die in principe zelf uit de beschikbare bronbestanden te genereren.
COINS
Met de Nederlandse COINS-standaard beschikken we over een methode om de verschillende soorten informatie en formaten
op een gestructureerde manier met elkaar in verband te brengen en op een gestandaardiseerde wijze uit te uitwisselen.
COINS wordt vooral toegepast in de GWW-sector en nog maar op zeer kleine schaal in de B&U-sector. COINS biedt als ‘BIM
level 3 standaard’, gebaseerd op linked data technologie, ook grote mogelijkheden voor de B&U.
Zie verder ook www.coinsweb.nl en www.bimloket.nl.
5.4 Modelcontrole / borging van modelkwaliteit
Uitgangspunt is dat iedere projectpartner verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het eigen aspectmodel en het nakomen van
de (modelleer-)afspraken die in het kader van het BIM Uitvoeringsplan worden gemaakt. De bedrijfsinterne BIM-coördinatoren
dienen de eigen aspectmodellen dus te toetsen op interne clashes en aan de gemaakte afspraken, vóórdat ze ter beschikking
worden gesteld aan de centrale BIM-coördinator.
Tip: maak de afspraak dat de centrale BIM-coördinator geen aspectmodellen accepteert, die niet aantoonbaar zijn getoetst op
clashes en aan gemaakte (modelleer-)afspraken.
De betekenis van de verschillende soorten controles is hieronder nader omschreven. Het kan raadzaam zijn om deze
omschrijvingen ter instructie over te nemen in uw BIM Uitvoeringsplan.








Visuele controle: controleren of er geen onbedoelde elementen of objecten of fouten in het model zitten en of het model
conform de ontwerpuitgangspunten is uitgewerkt.
Model review (verificatie & validatie): toetsen van het model aan het Programma van Eisen of Vraagspecificatie; validatie
van de in het model vervatte oplossingen.
Standaard modelcontrole: controleren of het model voldoet aan de modelleringsafspraken die in dit BIM Uitvoeringsplan
zijn vastgelegd.
Clash controle: controleren of het model geen onbedoelde duplicaten en doorsnijdingen bevat.
Integriteitscontrole: controleren of de projectdata geen ongedefinieerde, onjuist gedefinieerde of onbedoeld redundante
elementen bevatten.
Open BIM controle: Controleren of het model is opgebouwd conform de uitgangspunten en afspraken voor (bijvoorbeeld)
een correcte IFC-export.
Controle op wet- en regelgeving: controleren of het model voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en normen.
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5.3 Uitwisselingsformaten
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de bestandsformaten die de projectpartners zijn overeen gekomen voor de
uitwisseling van (aspect-)modellen en andere bestanden.

Projectbestanden

IFC
versie

BCF
versie

RVT
versie

DWG
versie

SMC
versie

.......

......

PDF
versie

XLS
versie

DOC
versie

Aspectmodellen in
ontwikkeling
Definitieve aspectmodellen
Coördinatiemodellen
Issues
Informatie extracten
.........
.........

5.4 Modelcontrole / borging modelkwaliteit
Iedere projectpartner dient de eigen databestanden en/of 3D modellen die bestemd zijn voor uitwisseling, zelf te controleren op
correctheid en volledigheid voordat ze beschikbaar worden gesteld voor uitwisseling. Dit is de verantwoordelijkheid van de
bedrijfsinterne BIM-coördinator. (Versies van) 3D aspectmodellen dienen clashvrij te zijn en te voldoen aan de modelleerafspraken
uit hoofdstuk 7 van dit BIM Uitvoeringsplan, vóórdat ze worden gedeeld met andere projectpartners. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van de typen kwaliteitscontroles die moeten worden uitgevoerd.

Uit te voeren controles

Wanneer

Visuele controle

Wekelijks of vaker

Model review (verificatie
&validatie

Wekelijks of vaker

Standaard modelcontrole

Voorafgaand aan
uitwisseling

Clash controle

Wekelijks of vaker

Integriteitscontrole

Maandelijks of vaker

Open BIM controle

Voorafgaand aan
uitwisseling

Controle op wet- en regelgeving

Voorafgaand aan
oplevering

Wat (model)

Door wie

Methode
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6

Communicatie

6.1 Informatie-uitwisseling


Basis voor de afspraken rond informatie-uitwisseling wat betreft inhoud en tijdstippen zijn de in de ILS beschreven BIMleveringen (data drops). De projectpartners maken aanvullende afspraken over de onderlinge informatie-uitwisseling in het
Datauitwisselingsschema (zie paragraaf 5.1). Iedere projectpartner levert de daarin overeengekomen informatie/data op de
overeengekomen tijdstippen, in de overeengekomen bestandsformaten en stelt deze via <bijv. web based Data Management
Systeem zoals Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN> beschikbaar aan de andere projectpartners.



Alle bestanden met betrekking tot BIM worden uitgewisseld via <online DMS>. Frequentie (waar het nieuwe of gewijzigde
bestanden betreft): zie onderstaand schema (voorbeeld voor Technisch Ontwerpfase) .

Uitwisseling BIM-bestanden



Actie

Uploaden aspectmodellen B, C, E, W &
S in <IFC en/of native
formaat>

Checken, clashen,
coördineren aspectmodellen

Rapporteren issues uit
checken, clashen,
coördineren
aspectmodellen

Verwerken issues

Frequentie

Wekelijks van di t/m do

Wekelijks op vr

Wekelijks op ma voor
12.00 h.

Wekelijks van di t/m do

Verantwoordelijken

Projectpartners

BIM regisseur

BIM-regisseur

BIM-partners

Software

......

......

(bijv. BCF -bestanden
via BIM Collab)

......

In <online DMS> moet gedurende het project de hoofdmappenstructuur worden gehanteerd en in stand gehouden, zoals
gedefinieerd door de BIM Regisseur. De hoofdmappenstructuur is opgenomen in <Bijlage X> van dit BIM Uitvoeringsplan.
De BIM regisseur draagt zorg voor de upload- en toegangsrechten van <online DMS>.



(Aspect-)modellen moeten worden uitgewisseld in <IFC en/of native bestandsformaat>. Indien modellen worden uitgewisseld
in native formaat, gebeurt dit met behulp van views, bijbehorende extracten en objecttypenbibliotheken, zonder beperkingen.
Het gebruik van deze gegevens door de overige projectpartners is contractueel beperkt tot uitsluitend dit project.



Iedere projectpartner is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij werkt met de meest actuele versies van modellen, bestanden en
documenten die via <online DMS> zijn vrijgegeven.



De projectpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie. Uit dien hoofde checkt iedere
projectpartner nieuwe informatie bij ontvangst (met uitzondering van modellen die zijn voorzien van een clashrapportage of
een verificatierapport). Eventuele afwijkingen of problemen die daarbij aan het licht komen, worden zo snel mogelijk gemeld bij
de BIM regisseur en de betreffende projectpartner.
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6.2 Communicatie van issues
‘Issues’ zijn vraagpunten en/of problemen in het BIM de projectpartners signaleren en die in overleg/samenwerking moeten
worden opgelost (bijvoorbeeld clashes die niet veroorzaakt zijn door modelleerfouten).
BCF – BIM Collaboration Format - is ontwikkeld om ‘issues’ of ‘clashes’ van een (geometrisch) BIM model te communiceren.
Belangrijkste ontwikkelaars zijn de softwareleveranciers Tekla en DDS. buildingSMART International heeft BCF inmiddels
uitgewerkt tot een internationale data-standaard. BCF is een afsprakenset over hoe issues worden uitgewisseld. Het bestaat uit
3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit het BIM model waar het issue over gaat. Dankzij BCF
kunnen ‘issues’ van een model eenvoudig en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op fouten bij communicatie tussen
ketenpartners verkleint.
Ook met de Nederlandse VISI standaard, die ook is vervat in de internationale ISO 29481-2 “Information Delivery Manual”,
kunnen issues worden uitgewisseld. VISI is een standaard voor formele transactie-communicatie tussen – bijvoorbeeld –
bouwpartners. De standaard faciliteert niet alleen de communicatie over issues, maar is ook inzetbaar bij de formele
communicatie over contracten, leveringen (data drops), goedkeuringen, vergunningen, meer- en minderwerk, opleveringen,
enzovoort. VISI is daarmee ondersteunend aan het complete projectmanagement.
De ISO 29481-2 is ingebracht in de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling” en zal
waarschijnlijk worden geaccepteerd als een EN-norm. Deze moet vervolgens worden overgenomen door de nationale
normalisatie-instituten van de EU-lidstaten.
6.3 Bijeenkomsten
Te denken valt aan de volgende (typen) bijeenkomsten:













Voorbereiding: het is aan te bevelen om bij de start van een project één of meer bijeenkomsten te plannen van (voor zover
van toepassing) de BIM regisseur, de centrale BIM coördinator en de BIM-coördinatoren van de deelnemende bedrijven.
Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst(en) is opstellen van het BIM Uitvoeringsplan. Afhankelijk van de voortgang en
de toevoeging van nieuwe projectpartners kunnen vervolgsessies noodzakelijk of wenselijk zijn.
Kick off: het is aan te bevelen om, zodra het BIM Uitvoeringsplan in concept gereed is, dit te bespreken en vast te stellen
in een kick off sessie met het volledige projectteam. Denk ook aan de goedkeuring van/instemming met het BIM
uitvoeringsplan door de projectmanager en projectleiders van de betrokken bedrijven!
Planningssessie(s) met het volledige projectteam voor het opstellen van (updates van) het dataoverdrachtsschema.
Ontwerp- en engineering sessies: bijeenkomsten waarin het multidisciplinaire projectteam aan de hand van de (aspect-)
modellen het ontwerp doorloopt en evalueert, oplossingen genereert en beslissingen neemt die vragen om een integrale
benadering.
Model review sessies: verificatie en validatie van de in het model vervatte ontwerpoplossingen.
Ontwerpcoördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waarin de resultaten van clash controles en andere issues worden
besproken en opgelost. Centrale bespreking van de issues helpt om mogelijke ‘conflicten’ snel op te sporen en op te
lossen.
Clashcoördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waarin de resultaten van clash controles worden besproken en
onderscheid wordt aangebracht in issues ten aanzien van foutief modelleren en ontwerpfouten
BIM coördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waar het BIM uitvoeringsplan wordt besproken (inhoud en voortgang) en
eventueel bijgesteld. Het eventueel gelijktijdig aanpassen van bijvoorbeeld coördinaten van 3D modellen maakt hier
onderdeel van uit.
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6.2 Communicatie van issues
Issues en de status van issues worden op de volgende wijze gecommuniceerd:
<tekst, bijvoorbeeld via BIM Collab met BCF-berichten of met behulp van de Nederlandse VISI-standaard>

6.3 Bijeenkomsten
Planning van besprekingen en gezamenlijke sessies, inclusief identificatie van deelnemers

Vergadering / bespreking

Frequentie

Deelnemers

Locatie

6.4 Document Management Systeem (DMS)
Het projectteam maakt gebruik van het volgende online Document Management Systeem:
<naam DMS, (bijvoorbeeld Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN, ......>

De <BIM rol> is verantwoordelijk voor de inrichting (mappenindeling) van het DMS, het verschaffen van toegang en het verschaffen
van toegangsrechten voor de projectteamleden (bijvoorbeeld: alleen lezen of ook muteren).
Het DMS vormt de gemeenschappelijke data-omgeving van het projectteam en is het enige medium dat projectteam ter
beschikking staat om te delen bestanden op te slaan, uit te wisselen en te verspreiden.
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7.1 Lokale positie en oriëntatie, nulpunt
Met de omschrijving van deze paragraaf wordt aangesloten op de RVB BIM Norm versie 1.1 en de BIM Basis
Informatieleveringsspecificatie van 14 bouwbedrijven (april 2016). Het gebruik van een fysiek 0-puntobject is een tip uit deze
BIM Informatieleveringsspecificatie.

Fysiek 0-puntobject (Bron: BIM Basis Informatieleveringsspecificatie)
Denk bij het bepalen van de locale positie en de inpassing van het bouwwerk in de (digitale) omgeving ook aan het gebruik van
GIS-data. BIM en GIS groeien steeds meer naar elkaar toe en overlappen elkaar steeds meer. Relevante GIS-bestanden komen
steeds meer in de vorm van linked open data beschikbaar via Internet.
7.2 Naamgeving bestanden
Het is belangrijk dat alle bestanden van of behorend bij (aspect-)modellen en BIM extracten op een logische, betekenisvolle,
herkenbare, begrijpelijke, uniforme en consistente manier worden gestructureerd en naamgegeven. Het projectteam dient
hierover strakke afspraken te maken, vast te leggen en te handhaven. Het projectteam kan zelf de wijze van naamgeving kiezen
en deze meer of minder uitgebreid maken, zolang één en ander maar begrijpelijk, uniform en consistent is. Maak per onderdeel
van de naamgeving afspraken over de te hanteren codering (zie de voorbeelden in de hoofdtekst).
In plaats van of naast <discipline> wordt in de praktijk ook vaak de bedrijfsnaam van de betreffende projectpartner gebruikt.
In de ISO 19650-1 (die waarschijnlijk ook zal worden geaccepteerd als Europese EN-norm) zijn uitgebreide ‘File and layer
naming conventions’ opgegenomen. Internationaal werkende bedrijven pleiten er wel voor om deze ook in Nederland toe te
passen. Dit systeem onderscheidt tien (!) velden, waarvan zeven verplicht (V) en 3 optioneel (O).
Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 4

Veld 5

Veld 6

Veld 7

Veld 8

Veld 9

Veld 10

Projectnaam

Bedrijf
maker

Bouwdeel
/ systeem

Verdieping /
locatie

Type
inform.

Rol van
de maker

Classificatie

Volgnummer

Validatie

Versienummer

V

V

V

V

V

V

O

V

O

O

Posities:
3-12

3

2

2

2

2

2-4

4-7

2

2-5

‘File naming conventions’ uit BS 1192:2007 samengevat
‘Validatie’ wil zeggen: al dan niet goed gekeurd/vrijgegeven. In de norm wordt gesteld dat ‘Validatie’ en ‘Versinummer’ in de
bestandsnaam moeten worden opgenomen, wanneer deze metadata niet worden herkend door het gehanteerde Document
Management Systeem (DMS).
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7.

Modelleerafspraken

7.1 Lokale positie en oriëntatie, nulpunt
De lokale positie van BIM-extracten moet onderling als volgt worden gecoördineerd:


in ieder BIM-extract is de representatie van het bouwwerk als model of tekening vlakbij het nulpunt gepositioneerd;



de representatie van het bouwwerk moet in BIM-extracten in het algemeen zodanig zijn georiënteerd, dat de orthogonaliteit
samenvalt met de x- en y-as en dat in een bovenaanzicht het Noorden zoveel mogelijk naar de bovenkant of de hoofdingang
naar de onderkant wijst.

Het projectteam maakt gebruik van een fysiek 0-puntobject op de coördinaten 0.0.0. Dit object wordt mee geëxporteerd naar
(IFC-)extracten.

7.2 Naamgeving bestanden
Alle bestanden behorend bij (aspect-)modellen en BIM-extracten worden op de volgende wijze gestructureerd en naamgegeven:
Voorbeeld
<bouwwerknaam>_<discipline>_<onderdeel>_<versieaanduiding software>.<suffix>

De bouwwerknaam voor dit project is: <bouwwerknaam>

Voor <discipline> worden de volgende codes gehanteerd:


BWK = Architectuur/bouwkunde



CON = Constructie



INS-W = Werktuigkundige installaties



INS-E = Elektrotechnische installaties



INS-S = Sanitaire installaties



............ (naar behoefte aan te vullen)

Voor de codering van <onderdeel> gelden de volgende afspraken:


............



............ (per project in te vullen)
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7.4 Bouwlaagindeling en -naamgeving
Voorbeelden van bouwlaagnaamgeving en aanvullende aanzichten in het geval van een tussenverdieping:
3D-BIM-extract:
-2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc.
2D-BIM-extract:
-2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 00a tussenverdieping, 01 eerste verdieping, etc.
(Bron: RVB BIM norm versie 1.1)
7.5 Ruimtenummers
De ruimtenummering is meestal projectspecifiek en hangt onder meer af van de structuur van het bouwwerk (zijn er meerdere
bouwwerken en/of bouwdelen te onderscheiden?), het aantal verdiepingen, het beoogde gebruik en voorkeuren van de
opdrachtgever/beheerder. Meestal is ‘het’ ruimtenummer een combinatie van de codes voor het betreffende bouwwerk, het
bouwdeel (indien van toepassing) en de verdieping, gevolgd door een volgnummer. Per project moeten dus afspraken worden
gemaakt voor de ruimtenummering. Dat kan in een apart document, maar mogelijk heeft de OG ook al bepalingen voor de
ruimtenummering opgenomen in het BIM Protocol of de ILS. Belangrijk is hoe dan ook dat in (aspect-)modellen voor iedere
ruimte (room of space) de juiste waarde wordt ingevuld in de parameter voor ruimtenummering.
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7.3 Classificatie en codering
Het te gebruiken classificatiesysteem voor objecten in (aspect-)modellen en BIM-extracten is:

(Keuze)


4-cijferige NL/SfB classificatie voor de codering van alle objecten, gebruik makend van de NL-SfB nummercodes voor variantelementen (zonder haakjes) en bijbehorende omschrijvingen. Daar waar het algemene of verzamelniveau wordt gebruikt,
wordt de code met één of twee nullen aangevuld tot vier cijfers. Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van
cijfers is toegestaan.



De classificatie Bouwsystemen & Installaties (BS&I) uit STABU Bouwbreed (aantal posities nader te specificeren).



De classificatie conform de NEN-EN-ISO 15221-4 “Facility Management - Deel 4: Taxonomie, Classificatie en Structuren in
Facility Management”



Projectspecifiek?

7.4 Bouwlaagindeling en -naamgeving
Notatie van de bouwlaagnaamgeving:
<bouwlaagnummer><verdiepingsoort><spatie><tekstuele omschrijving>, waarbij:


<bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is voor de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang.



• <verdiepingsoort>:



o

bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter);

o

Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:


a = 1ste tussenverdieping,



b = 2de tussenverdieping,



etc.

<tekstuele omschrijving>: kelder, begane grond, etc.

7.5 Ruimtenummers
Ruimten worden genummerd zoals vastgelegd in het document <documentnaam, bijvoorbeeld Ruimtenummering.pdf of
PvE/Vraagspecificatie>, zoals te vinden op <online DMS systeem>. Deze nummering wordt toegepast als unieke codering in de
parameter <ruimtenummer/roomnumber> in de rooms en spaces.
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7.6 Duplicaten en doorsnijdingen
Duplicaten kunnen ontstaan door tekenkundige of modelleerfouten, waarbij meerdere kopieën van een object op dezelfde
locatie zijn geplaatst. Dergelijke duplicaten of doublures zijn nooit toegestaan.
Duplicaten kunnen ook ontstaan door het samenvoegen van verschillende aspectmodellen, bijvoorbeeld van de architect en de
constructeur, in één coördinatiemodel. Beiden modelleren in hun eigen aspectmodellen bijvoorbeeld een vloer. Voor sommige
toepassingen is het goed om deze duplicaten in het coördinatiemodel te hebben, bijvoorbeeld om te controleren of de
betreffende objecten geometrisch nog steeds volledig passend zijn. Voor andere doeleinden, zoals het bepalen van
hoeveelheden, zijn duplicaten in een coördinatie- of geïntegreerd model funest. Voor dergelijke toepassingen is het noodzakelijk
om één van duplicaten te verwijderen (doorgaans de minst ver uitgewerkte variant). De centrale BIM-coördinator dient hiervoor
zorg te dragen.
Een complicatie is hierbij dat verschillende projectpartners verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende aspecten van
hetzelfde object. De constructeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de dimensionering, sterkte en stijfheid van een dragende
wand, terwijl de architect verantwoordelijk is voor de afwerking ervan. De centrale BIM-coördinator is ervoor verantwoordelijk dat
door het verwijderen van duplicaten geen relevante informatie over het betreffende object verloren gaat (met andere woorden:
hij dient relevante kenmerken of parameters uit het te verwijderen duplicaat over te nemen in de versie die in het geïntegreerde
model achterblijft). Om ongewenst informatieverlies te voorkomen én eventuele aansprakelijkheidskwesties te voorkomen, is het
belangrijk om naast een geïntegreerd model ook altijd de samenstellende aspectmodellen te archiveren.
Doorsnijdingen of ‘clashes’ zijn vaak ongewenst (er kunnen geen twee objecten op één plek zitten), maar soms zijn ze bedoeld
(zoals bij doorvoeringen van leidingen door een wand of leidingen, wandcontactdozen en dergelijke die in een wand zijn
ingebouwd). Ofwel: lang niet alle clashes die een softwareprogramma detecteert, zijn ook ‘issues’.
7.7 Nauwkeurigheid en toleranties
Het is sterk aan te bevelen om informatie per fase uitsluitend te ontwikkelen tot de detailniveau’s (c.q. de LOD’s) die daarvoor
zijn genoemd in de ILS van de OG of die anderszins binnen het projectteam zijn overeengekomen. Voorkomen moet worden dat
in de ontwerpfase bepaalde keuzen en bijbehorende maatvoeringen al definitief lijken, terwijl het projectteam in werkelijkheid
nog bezig is met optimalisaties en afstemmingen op conceptueel niveau. Zo’n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer
projectpartners al in de ontwerpfase gebruik maken productbibliotheken van leveranciers. Aanbevolen wordt om in de
ontwerpfase zoveel mogelijk gebruik te maken van leveranciersonafhankelijke, generieke objectenbibliotheken.
Voor toleranties geldt in principe hetzelfde. De representatie van een object in een 3D model kan heel exact lijken, terwijl in de
praktijk altijd rekening moet worden gehouden met maatafwijkingen. In bepaalde gevallen, met name in de fase van
detailengineering, is het noodzakelijk om hierover afspraken vast te leggen. Zijn bijvoorbeeld de sparingen die de installateur
opgeeft voor het doorvoeren van leidingen en kanalen in constructieve wanden inclusief of exclusief de noodzakelijke
toleranties? Of mag de installateur ervan uitgaan dat de constructeur de toleranties ‘meeneemt’? Sommige leveranciers van
kalkzandsteenwanden gaan er standaard vanuit dat de opgegeven wandopeningen voor kozijnen netto maten zijn en dat zij dus
in de maatvoering van de wanden rekening moeten houden met de noodzakelijk aansluittoleranties. Andere leveranciers
houden alleen rekening met de maattoleranties van het eigen product en gaan ervan uit dat de kozijnenleverancier de
aansluittoleranties voor zijn rekening neemt.
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7.6 Duplicaten en doorsnijdingen
(Voorbeeldtekst)
In aspectmodellen die worden gedeeld met projectpartners en in geïntegreerde modellen, c.q. BIM extracten die aan de
opdrachtgever worden verstrekt, mogen in beginsel geen duplicaten voorkomen.

In coördinatiemodellen zijn duplicaten uitsluitend toegestaan voor de volgende toepassingen:


het vergelijken van de geometrie van objecten die voorkomen in de aspectmodellen van twee of meer projectpartners;



.......... (naar behoefte aan te vullen)

Voor alle andere toepassingen zijn duplicaten niet toegestaan.

Geheel of gedeeltelijke doorsnijding van BIM-objecten onderling is in beginsel niet toegestaan, met uitzondering van
doorsnijdingen van ondergeschikte aard, zoals ingestorte of ingefreesde leidingen.

7.7 Nauwkeurigheid en toleranties
De projectpartners dienen ervoor te zorgen dat de (aspect-)modellen in de diverse fasen van het ontwerp- en engineeringsproces
worden ontwikkeld van globaal naar specifiek, conform de overeengekomen <detailniveaus/LOD’s> per fase. In de ontwerpfase(n)
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van bibliotheken met generieke, ‘abstracte’ objecten, tenzij dit voor onderdelen anders wordt
overeengekomen in dit BIM Uitvoeringsplan.

De werkelijke bestaande situatie van <naam bouwwerk> wordt ingemeten om afwijkingen t.o.v. het theoretische BIM model
inzichtelijk te maken. Bij de engineering van de aspectmodellen een speling meenemen van 20 mm t.o.v. constructieve BIM model
om passingsproblemen te voorkomen.

In de (detail-)engineeringsfase gelden de volgende afspraken m.b.t. het doorvoeren van toleranties:

Toleranties

Op te geven door:

Te modelleren door:

Toleranties bij sparingen constructieve wanden

<projectpartner>

<projectpartner>

Toleranties bij aansluiting kalkzandsteenwanden - kozijnen

<projectpartner>

<projectpartner>

.............
NB: de aangegeven onderwerpen zijn slechts voorbeelden
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7.9 Niet-gemodelleerde onderdelen
Niet alle informatie die nodig is voor een project, wordt in 3D geometrie gemodelleerd. Kleine objecten, zoals loodslabben,
plinten, aftimmerlatjes, scharnieren, worden meestal niet in 3D gemodelleerd, omdat bestanden dan heel zwaar en moeilijk
hanteerbaar worden. Daarom worden 3D modellen aangevuld met 2D (detail-)tekeningen, die overigens wel dynamisch met het
3D model kunnen worden gekoppeld. Het is belangrijk om in het Protocol vast te leggen vanaf welk niveau een 3D model wordt
aangevuld met 2D tekeningen. De nevenstaande tabel bevat enkele voorbeeldinvullingen.
Overigens moeten kleine onderdelen, zoals bevestigingsmiddelen, hijsogen e.d. in de fase van de detailengineering juist wel
worden opgenomen in leveranciersmodellen.
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7.8 (Shared) parameters
De gemodelleerde rooms (bouwkundig), spaces (installatietechnisch) en objecten in de verschillende aspectmodellen moeten zijn
voorzien van parameters met een correcte parameterwaarde, zoals vastgelegd in het document <ID parameterlijst> dat te vinden is
op <locatie parameterlijst op online DMS>.

Te hanteren shared parameters zijn opgenomen in het document <ID shared parameterslijst>. Alle parameters die de
projectpartners extra aanmaken in alle aspectmodellen, moeten worden gerelateerd aan deze lijst.

De documenten <ID parameterlijst> en <ID shared parameterslijst> wordt beheerd door <BIM-regisseur of centraal BIMcoördinator of eventuele andere betrokkene>. (NB: het kan ook een gecombineerde lijst betreffen).

7.9 Niet-gemodelleerde onderdelen
Items die niet in 3D worden gemodelleerd

Alternatieve wijze waarop informatie over die items
wordt opgenomen in het BIM

Discipline /
Projectpartner

Hang- en sluitwerk

Als kenmerken van betreffende ramen en deuren

Bouwkunde

Elk object kleiner dan ......... die niet worden
opgenomen in het model. (Vul objectgrootte in,
bijvoorbeeld, 20 x 20 x 20 cm)

In detailtekeningen die aan de aspectmodellen zijn
gelinkt.

Bouwkunde

Diverse folies (vochtkeringen e.d.)

Parametrisch via objecttypenbibliotheken

Bouwkunde

Bevestigings- en ophangbeugels

Wel modelleren in de detailengineering (“LOD 400”) op Installatie
plaatsen waar veel installatie-onderdelen elkaar
kruisen

Nokken worden wel/niet gemodelleerd

Constructie

Stalen hoedliggers worden wel/niet gemodelleerd

Constructie

...............
...............
NB: de tabel bevat slechts voorbeeldinvullingen
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Toelichting en aanwijzingen
7.10 Demarcatie ‘2D – 3D’ / Geometrie - data
Hoe goed een 3D model ook is, de informatie in het model is nooit compleet. Naast het model moeten altijd nog objectgegevens
worden opgeslagen in andere digitale documenten. Deze ‘externe’ gegevens moeten wel één consistent geheel blijven vormen
met het 3D model. Velen in de bouw worstelen met de vraag welke gegevens in een 3D model moeten worden opgenomen en
welke gegevens beter elders kunnen worden opgeslagen. De ervaring leert dat het op dit moment verstandig is om bij het 3D
modelleren vooral te focussen op de geometrie en aanvullende data in andere documenten of databases op te slaan.
Vervolgens moeten data en model op een goede manier aan elkaar worden gelinkt. Kan bijvoorbeeld door in de objectdefinities
in de 3D modelleringsapplicatie hyperlinks op te nemen naar elders opgeslagen data. Het benutten van de GUIDs (Globally
Unique Identifiers), die modelleringsapplicaties veelal ‘automatisch’ toekennen aan objecten in een BIM, is hierbij belangrijk en
aan te bevelen.
7.11 Detailniveau export IFC
In april 2016 hebben veertien bouwbedrijven een set gezamenlijke basisafspraken gepubliceerd over de uniforme wijze waarop
zij in het vervolg IFC-modellen zullen uitvragen bij hun adviseurs en leveranciers. Deze afsprakenset, die de naam “BIM Basis
Informatieleveringsspecificatie” heeft meegekregen, is algemeen toepasbaar. De insteek is dat met deze basisafspraken 80%
van de IFC-uitwisseling goed is geregeld, zodat in het kader van een project alle energie kan worden gestoken in het regelen
van de overige 20%. De BIR en het BIM Loket juichen het initiatief van de veertien bedrijven zeer toe en omarmt de resultaten
van harte!
De meest gangbare 3D modelleringspakketten leveren templates die een goede export van BIM-data naar IFC mogelijk maken,
zonder (noemenswaardig) informatieverlies. De leveranciers kunnen u hier goed in adviseren.
De Stichting Nederlandse Revit Standaard’ (NLRS, ook wel DRS – Dutch Revit Standard - genoemd) heeft een template
gepubliceerd die volledig is voorbereid op de uitwisseling via IFC. Daarmee behoren (veel) problemen waarmee Revit voorheen
kampte in relatie tot IFC, tot het verleden. Het is voor Revit-gebruikers dan ook zeer aan te bevelen om de NLRS te gebruiken in
projecten waarin modellen via IFC worden uitgewisseld.
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7.10 Demarcatie ‘2D – 3D’ / Geometrie – data


De geometrische informatie op 2D tekeningen die in het kader van het project worden gemaakt of gegenereerd, dient 100%
overeen te komen met het desbetreffende (aspect-)model. 2D tekeningen worden daarom zoveel mogelijk uit het 3D model,
c.q. de aspectmodellen gegenereerd. Eventuele toevoegingen in 2D mogen de elementen die uit het model komen, niet
verbergen.



Niet-geometrische informatie in het BIM moet worden gekoppeld aan de objecten die in het BIM worden onderscheiden. Nietgeometrische data de buiten het 3D model zijn opgeslagen moeten worden gekoppeld aan het 3D model door het toekennen
van hyperlinks (tags) aan de betreffende objecten in het 3D model.



De waarden van maataanduidingen op 2D tekeningen volgen uit de exacte afmetingen van gemodelleerde of getekende BIMobjecten. Het is niet toegestaan om waarden handmatig aan te passen om daarmee afwijkingen in/van de modellen te
corrigeren.



........

7.11 Detailniveau export IFC
1

Uit te wisselen IFC-modellen moeten minimaal voldoen aan de “BIM Basis Informatieleveringsspecificatie” versie 1.0, zie
http://nationaalbimhandboek.nl/onderwerpen/bim-geboden/

2

Aanvullend op de “BIM Basis Informatieleveringsspecificatie” gelden voor dit project de volgende afspraken m.b.t. het gebruik
van IFC en de IFC-export:
- ..............
- ..............

3

(Voor Revit-gebruikers) Om een correcte IFC-export mogelijk te maken, mogen levels in Revit alleen worden gebruikt om
verdiepingen aan te duiden.

4

Afwijkingen in het IFC model ten opzichte van het native model moeten worden gecontroleerd en gemeld aan de BIM
regisseur.

Te gebruiken instellingen binnen specifieke softwarepakketten
1. ...........
2. ...........
3. ...........
4. ...........
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7.12 Overige modelleringsafspraken

Om een goede uitwisseling mogelijk te maken, moeten objecten in (aspect-)modellen worden gemodelleerd conform de
geëigende objecttoewijzing van de gebruikte 3D modelleringspakketten. Voorbeelden zijn (afhankelijk van het gebruikte pakket):


een wand modelleren als ‘wall-object’;



fundering modelleren als ‘foundation-object’



enzovoort.
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7.12 Overige modelleringsafspraken
Algemene uitgangspunten
Geometrische objecten in (aspect-)modellen zijn exact gepositioneerd, gebruik makend van een metrisch stelsel gebaseerd op
mm.
...............
...............
Aanvullende afspraken die voortvloeien uit het gebruik van verschillende 3D modelleringspakketten
In (aspect-)modellen moeten objecten worden gemodelleerd conform de geëigende objecttoewijzing van de gebruikte 3D
modelleringspakketten.
.......
.......
Aanvullende afspraken die voortvloeien uit het beoogde gebruik van specifieke analyse-, simulatie-, -calculatie en/of
rekenprogrammatuur
Applicatie: ..............
.......
.......
.......
.......
Applicatie: ..............
.......
.......
.......
.......
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8.1 ICT
De ICT-structuur is essentieel voor een effectieve realisatie van BIM-toepassingen en daarmee voor het voldoen aan de
projectdoelstellingen. De inrichting van de ICT-structuur omvat onder andere de dataverbindingen van en naar de verschillende
werklocaties en de benodigde hardware en wordt beïnvloed door de gekozen BIM-toepassingen. De ICT-structuur moet in
samenspraak met een specialist worden opgezet.
8.2 Training
Om ervoor te zorgen dat de leden van het projectteam de rollen kunnen vervullen die hen zijn toebedeeld, kan het noodzakelijk
zijn dat deze mensen vaardigheden ontwikkelen die ze nog niet beheersen. Het is daarom aan te bevelen om een inventarisatie
te maken van noodzakelijke en nog ontbrekende vaardigheden en op basis daarvan een trainingsprogramma op te zetten.
8.3 Aandachtspunten en risico’s
Op basis van de expertise van projectteamleden kunnen aandachtspunten en risico’s worden onderkend, waarmee rekening
moet worden gehouden
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8.

Overige bepalingen

8.1 ICT
Voeg hier een (grafisch) overzicht in van de ICT-structuur voor het project: servers (centraal en locaal), firewalls, dataverbindingen,
locale werkstations e.d., inclusief de minimale eisen die in relatie tot de gekozen BIM-toepassingen en de aard van het project aan
de diverse systeemcomponenten moeten worden gesteld.

8.2 Training
Rol

Invulling door persoon

Benodigde
vaardigheden

Aanwezig?
Ja/Nee

Training

8.3 Aandachtspunten en risico’s
Het projectteam heeft de volgende aandachtspunten of risico’s geïdentificeerd en daarvoor de bijgaande beheersmaatregelen
geformuleerd. Beheersing van de risico’s en navolging van de beheersmaatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van
<functionaris/rol>
Aandachtspunt / risico

Beheersmaatregel
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