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BIM, Building Information Modeling
VOOR EN BETER ‘LIFECYCLE MANAGEMENT’ VAN GEBOUWEN
Het gebruik van een ‘Building Information Modeling’ (BIM) ofwel ‘Bouwwerk Informatie

Model’ is al sterk ingeburgerd in het buitenland, zoals Groot-Brittannië, Noorwegen en

Nederland, maar ook in eigen land zijn architecten hiermee al behoorlijk vertrouwd.
Het programma voor bouw, architectuur en concepten geniet zelfs academische steun

en heeft het ‘lifecycle management’ van gebouwen tot doel, maar blijkt een grote
onbekende voor de meeste Facility Managers.

B

IM laat zich omschrijven als een proces
voor het genereren en beheren van
gebouwinformatie over de volledige
levenscyclus. Het softwaresysteem is gebaseerd
op een digitale 3D-voorstelling van het gebouw.
Het zo precies mogelijk berekenen van de TCO
over de ganse gebruiksduur van het gebouw,
liefst al van in het conceptueel stadium bij het
architectenbureau, gaat niet alleen over een
tool; het is een filosofie, een bewuste aanpak,
die deel uitmaakt van de contractvorm die het
bouwproces definieert. Ook investeerders tonen
zich vandaag steeds meer vragende partij om de
gebruikskosten vooraf te kennen. Dat is zeker
heel specifiek het geval bij PPS-projecten, waar
het erop aan komt met een gegeven budget meer
te doen.
In Nederland is BIM gevraagd bij het toekennen
van een bouwopdracht, terwijl ook het gebruik
van een FMIS er vrij algemeen verspreid is.
Het succes van BIM wordt er toegeschreven aan
het feit dat Nederland heel sterk bezig is met
processen.

BIM belooft het insluiten van dynamische
informatie over het gebouw als sterke troef om de
kostenberekening over de volledige levenscyclus
zo nauwkeurig mogelijk te berekenen en
daardoor risico’s weg te nemen. Onderzoek heeft
aangetoond dat Facility Managers / facilitaire
afdelingen 10 tot 30 procent van hun werktijd
besteden aan het opzoeken van informatie,
informatie die deel kan zijn van het BIMsoftwarepakket. Daar tegenover staat dat BIM
een zeer uitgebreide tool is die door zijn omvang
voorbij schiet aan de dagelijkse praktijk van
de Facility Manager en de operationele schaalgrootte in een land als het onze.

De techniek staat niets in de weg
In de meeste situaties krijgt facility
management te maken met een
bestaand gebouw en de beheerfase daarvan.
doc AUtodesk_BIM_360.

De BIM-software is gebaseerd op
een digitale 3D-voorstelling van
het gebouw.

Het is dan ook normaal dat Facility Managers
minder vaak gebruik maken van BIM, terwijl dit
binnen de bouwsector wel vrij algemeen het geval
is (architecten, studiebureaus en bouwbedrijven).

10 PROFACILITY GUIDE 2015

Momenteel bestaan er teveel verschillende visies
en interpretaties op BIM, dat bovendien ook nog
eens per land verschillend kan worden ingevuld.
In sommige landen bestaan er duidelijk
afgebakende richtlijnen over de inhoud van de
overdracht van het model tussen een architect

“ Onbekend is onbemind “
of bouwteam en de eigenaar van het gebouw.
In België is dat niet het geval, wat BIM vandaag
moeilijk werkzaam maakt.
BIM en FMIS kunnen best complementair zijn.
Het gaat er altijd om de beste keuze te maken
in functie tot de toekomst van het beheer van
een gebouw en dat impliceert een voortdurend
optimaliseren van de bestaande situatie.

Aanbod zoekt vraag; vraag zoekt aanbod
BIM moet nog ingang vinden in België. Softwareaanbieders klagen dat in ons landje altijd eerst
gevraagd wordt naar wat er beschikbaar is in
de markt, maar potentiële gebruikers nooit
aangeven wat ze eigenlijk nodig hebben.
Het zou zinvol zijn om vanuit een vakorganisatie af te bakenen wat de Facility Manager
precies nodig heeft om een naar de FM-praktijk
aangepaste visie op BIM te ontwikkelen en ze
vervolgens bij voorkeur te verweven met deze
van de architecten. Het samenbrengen van de
door beide partijen gewenste informatie kan een
belangrijke bijdrage leveren om BIM aan een
meer algemene erkenning te helpen.Evenzeer
is datacompatibiliteit tussen BIM en FMIS zeker
wenselijk en zou kunnen bijdragen tot een
versnelde acceptatie.
Eduard Coddé ✍

Mogelijk toegevoegde waarde van BIM ook voor post-bouwprocessing
Wij hadden een gesprek met Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager bij Barco om zijn
visie en waardering te kennen m.b.t. software en informatiesystemen als BIM.

Bernard de Keyzer

Onder welke omstandigheden resulteert het gebruik van software als BIM in een meerwaarde
voor de Facility en/of Project Manager?
In België wordt door gebruikers van bedrijfsruimte doorgaans enkel gevraagd naar een huurprijs,
maar vooral in de Scandinavische landen hoort daar als vanzelfsprekend ook de maandelijkse
gebruikskost bij. Alle softwarepakketten moeten de Facility Manager meer bieden dan informatie en
data. Ze moeten zich als een effectief werkbaar instrument opwerpen, waardoor we de werkingskosten
van een gebouw constant kunnen optimaliseren. Rijkelijk gedocumenteerd volstaat daarvoor niet.
Wij hebben als Facility Manager nood aan informatie die toelaat onderhoudsprogramma’s te
definiëren en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten te kennen nog voor het gebouw er
staat (vb. tapijt levensduur & onderhoudskosten).
BIM moet toelaten de nodige simulaties te maken om als bouwheer de beste keuzes te maken in
functie tot de lifecycle cost van het gebouw. De gebruikskosten in relatie tot de toegepaste materialen
en installaties en het gebruik van het gebouw zo precies mogelijk vooraf kunnen berekenen is onze hoofddoelstelling.
Voor de Facility Manager heeft BIM slechts zin wanneer ook post-processing kan worden ingesloten. Er is een gelijkenis met bouwen
met een bouwteam, waarbij alle partijen zich tijdens de realisatie inzetten om het bouwproces te optimaliseren. Dat is ook waartoe BIM
moet bijdragen.
In sommige organisaties gaat het bouwproces gedurende de ganse levensloop van het gebouw gewoon verder. Het is dan belangrijk
over een programma te kunnen beschikken dat men kan blijven doorgebruiken en zich dus niet beperkt tot de bouwfase. Ook bij
renovatieprojecten wil men vooraf de kosten kennen, zowel wat investering als gebruik betreft. Het kunnen moduleren van de kosten is
hier een toegevoegde waarde.
Kan een FMIS, zoals vrij algemeen verspreid aanwezig binnen Belgische bedrijven, voldoen aan de noden van de Facility Manager?
Het maakt voor de Facility Manager weinig uit of het nu BIM of FMIS wordt, voor zover hij maar over een tool beschikt waarmee hij de
juiste keuzes kan maken om de TCO van het gebouw te optimaliseren en dat evenzeer bij post-processing. In het ideale geval is er een
naadloze overgang van BIM naar FMIS, waarbij BIM het ‘as build’-dossier gaat aanvullen of vervangen en het FMIS voedt met de
parameters zoals de maintenance assets, oppervlaktes van ruimtetypes, e.d., van waaruit dan de onderhoudsprogramma’s worden
opgebouwd. Bij veranderingen in het gebouw, wordt BIM geactualiseerd en de onderhoudsprogramma’s op hun beurt aangepast.
De TCO berekeningen, die vaak als theoretische benaderingen van de werkelijke kosten worden beschouwd in het ontwerpproces
kunnen vervolgens met de werkelijke onderhoudskosten worden verfijnd. In de levenscyclus van een gebouw zal daardoor de
voorspelbaarheid van de operationele kosten verbeteren. Als we dit principe doortrekken dan kan er op die manier een database
opgebouwd worden waarin parameters staan die ook voor nieuwe installaties betere en nauwkeuriger TCO berekeningen mogelijk
maken. BIM zal voor de facility manager pas een echte toegevoegde waarde betekenen wanneer deze dynamiek mogelijk is en leeft.
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BIM: EEN SAMENWERKINGSVERBAND,
OOK VOOR FACILITY MANAGERS
Begin juli riep IFMA op tot een debat rond het gebruik en de implementatie van BIMsoftware door Facility Managers. De ronde tafel bijeenkomst werd gemodereerd door
de hoofdredacteur van dit magazine. Tom Gautot, TOPdesk Consultant, realiseerde een
thesis met BIM als onderwerp in het kader van het behalen van zijn master diploma.
Hierna volgen zijn conclusies.

B

IM wekt weliswaar interesse op bij de
Facility Manager, maar deze weet veelal
niet goed wat het precies inhoudt en/of
wat de voordelen ervan zijn. Facility managers
worden constant geconfronteerd met de uitdaging
om de kwaliteit van informatie te verbeteren die
zij tot hun beschikking hebben. Op deze manier
proberen ze betrouwbare gegevens in te winnen
voor de financiële planning en het lifecyclekostenmanagement.

die grote waarde verliest nadat het bouwproject
is voltooid. Tegelijkertijd kan de Facility
Manager of de eigenaar grote dividenden winnen
uit toekomstige operaties, geschatte kosten en
het opvoeren van de kwaliteit van zijn facilitaire
projecten.
Uit mijn thesisonderzoek is gebleken dat 58,3%
de AEC-industrie (architecten, aannemers en
ingenieurs) bekend is met het begrip BIM.

“ BIM-software aanbieders hebben hun aandacht vooral op
de AEC-industrie toegespitst. Zij nemen over het algemeen
een afwachtende houding aan t.o.v. facility management “

De deelnemers aan een door IFMA
georganiseerde ronde tafel bijeenkomst debatteerden over de voordelen
van het gebruik van BIM-software door
Facility Managers
• Tom Gautot, TOPdesk Consultant
• Eduard Coddé, Hoofdredacteur
Profacility Magazine
• Thomas Vanderbergh, Project
Manager, Engineering
Department, Besix
• Guy Eeckhout, Facility &
Maintenance Manager,Barco
• Wim Tas, BIM consultant, Witas
• Dieter Vermeulen, BIM consultant,
i-Theses              
• Geert Mertens, Facility- Property
& Technical Manager, PMV
• Koenrad Nys, Managing Director,
Dstudio
• Mieke Loncke, Directeur IFMA.
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Hiervan gebruikt 38,2% ook effectief BIM in één
van zijn huidige projecten. Door de ontwikkeling
van een BIM tijdens een vastgoedproject en
de mogelijkheid om via dit model informatie
te delen, wordt het belangrijk precies te
achterhalen wat de informatiebehoeften van de
Facilitair Manager zijn en hoe hiermee tijdens
de realisatiefase rekening mee kan worden
gehouden worden.

Marc Detiffe

BIM is een samenwerkingsverband in plaats
van een versnipperde aanpak die enkel
projectmanagement ondersteunt. Het is deze
samenwerking die de Facility Manager zal
dienen in vertrouwen en gemeenschappelijke
doelen, in plaats van elke partij die enkel
meewerkt om eigen doelen te bereiken. De
Facility Manager kan het BIM-model invoeren
en gebruiken als een operationeel hulpmiddel
in plaats van de traditionele projectinformatie

Building Information Modeling

Aanbod zoekt vraag; vraag zoekt aanbod
De Facility Managers moeten zich realiseren dat
BIM kan bestaan uit een grote database waaruit
gedetailleerde informatie kan getrokken worden.
De omvang van de gewenste informatie moet
de Facility Manager helder communiceren naar
de BIM-softwareleverancier. Helaas hebben
BIM-aanbieders hun aandacht vooral op de
AEC-industrie toegespitst en nemen ze over het
algemeen een afwachtende houding aan t.o.v.
facility management.
Bij de traditionele manier van werken binnen de
bouwsector wordt het ontwerp van de architect
als een soort heilige graal beschouwd waar
alle partijen blindelings mee rekening moeten
houden. Dit is niet altijd in het voordeel van
het project. Het architecturale ontwerp is de
volledige belichaming van het bouwproject, maar
wordt nadien wel uitgevoerd door de andere
partijen. Deze partijen, inclusief de Facility

Het gebruik van BIM is nu vooral goed
ingeburgerd in de bouwsector, waar de
software erg in trek is voor het delen
en structureren van informatie tussen
de verschillende ‘stakeholders’ en dat
gedurende het ganse proces, vanaf
het concept tot de uitvoering van het
gebouw.

Manager, hebben hun eigen specifieke kennis
over installaties of werfplanning. Dikwijls zijn
ze vanuit hun ervaring zelfs meer gespecialiseerd
dan de architect. Hoe vroeger deze expertise
wordt meegenomen in het project, hoe groter
de kans op een zinvolle uitwisseling tussen alle
partijen. BIM kan hier toe bijdragen.
Een groot voordeel is dat een BIM-model,
eenmaal gebruikt door de aannemer of architect,
gemakkelijk overdraagbaar is aan de Facility
Manager. Moet facility management dan wakker
liggen van BIM, of tijdig zijn stempel drukken
op de software? In het eerste geval bestaat het
risico dat BIM zal wegzinken tot een zuiver
tekenprogramma voor de architect waar de
Facility Manager niets van begrijpt. Hierop
volgt dan de vraag of we een soort FM-BIM voor
facility management kunnen maken, dan wel
nodig hebben.
Eduard Coddé ✍
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