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De belangrijke rol van Building Information 

Management (BIM) in een DBFMO project.



Introductie

Timothy Lievendag – BIM Manager



Uw logo (introductie over bedrijf)



Agenda
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• Betrekken partners

• Next steps
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p
ro

d
u

ct
iv

it
y

Scale: 1 = mostly, 2 = partly, 3 = very little, 4 = rudimentary digitized

Construction Sector



Ontwikkelingen



Modulair bouwen



Ontwikkelingen



Ontwikkelingen



Waarom BIM?

Ontwerp definitief Input partners Modelleren met partners Model consistent Tekeningen uit model



Waarom BIM?



Complexiteit contracten (DBFMO)
Design, Build, Finance, Maintain, Operate

• Bouwer/Consortium overall verantwoordelijk

• Opdrachtgever huurt het operationele gebouw voor 

overeengekomen gebruiksduur 

• Ontwerp op basis van “Soft requirements”, zoals 

Comfort, ononderbroken, goede netwerksnelheid, 

flexibiliteit, etc.

• Uitdaging!



Betrekken partners

Partners vroeg betrekken in DBFMO (vroege fase van 

het ontwerp) resulteert in:

• Innovatief maatwerk getoetst aan nieuwste scala

• Heroverweging keuzes uit de aanbestedingsfase

• Beter modulair en schaalbaar ontwerp

• Toevoegen van Intelligente technologieën voor beheer

• USP bij opdrachtgever eerder inzichtelijk



Betrekken partners

Prefab netwerk infrastructuur o.b.v. BIM:

• Ontwerp en uiteindelijke installatie matched

• Nagenoeg geen verliezen materiaal

• Tijdswinst

‘LEF’



Betrekken partners

Efficiënt netwerkbeheer FM vereist tools!
• Gedetailleerd inzicht gebouw (BIM)

• Tools beheer netwerk dynamiek (R&MinteliPhy)
o Real time inzicht in staat en gebruik verbindingen

oWerkorder structuur voor efficiënte Moves, Adds en 
Changes (MACs) planning

o Security verhogende opties

o Automatische acties

oOpvolging



Betrekken partners

Enkele conclusies:

• Prefab cabling o.b.v. BIM blijkt mogelijk!

• BIM model is niet de enige bron. 



Next steps

Ontwikkeling koppeling BIM – Dynamisch netwerk 

Traject BAM - R&M:

• Koppeling BIM met R&MinteliPhy

• Op basis van IFC

• Aansluiten op (Open) BIM standaarden

• Demarcatie informatie

• Twee systemen maar gebruik van dezelfde data



Next steps

Doelstelling ontwikkeling:

• Betrouwbaarheid data

• Risicobeheersing

• Bepaling demarcatiepunt
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