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Inleiding
Facilitaire organisaties worden zich steeds bewuster van de mogelijkheden van BIM, nadat zij het model bij
een nieuwbouw of renovatie hebben opgenomen in hun beheerprocessen. Omdat ze hun vastgoed- en
facilitaire processen onderbrengen in een FMIS, willen zij optimaal gebruik kunnen maken van de
informatie die in BIM beschikbaar is.
Whitepaper deel 3 is een aanvulling op Deel 1¹ en Deel 2². In beide eerdere whitepapers zijn 10
uitgangspunten benoemd, waar enerzijds bij de overgang van bouw naar beheer aan gedacht moet
worden en anderzijds bij het dagelijks gebruik aandacht voor moet zijn. In het derde deel willen we
ervaringen delen van gebruikers over hun beoogde doel om een businesscase te maken bij het integreren
van BIM en FMIS. Hiermee willen we gebruikers meer inzicht geven en inspireren in de vorm van use cases.
Hiermee kunnen we waarde creëren door bestaande processen met BIM functionaliteiten te optimaliseren.
Hierbij willen we ook inzicht geven op welke wijze zij de investeringen kunnen terugverdienen.
De aanleiding voor deze whitepaper is dat we merken dat veel facility managers met BIM wachten, omdat ze nog
onvoldoende voorbeelden zien. Dit leidt tot een ‘kip - ei’ -verhaal, want zonder eerste voorbeelden, kan er ook geen
navolging zijn. Dat blijkt ook wel: sinds 2010 zijn er al veel BIM modellen van nieuwe gebouwen opgeleverd, maar de
meeste zijn niet meer in gebruik. Allerlei redenen daarvoor zijn eerder beschreven, zoals de hoge opstartkosten en tijd
voor opleidingen die meestal niet beschikbaar is. Ook zien we dat de bedrijfscultuur tussen de bouw- en beheerfase
minder op innovatie en meer op ervaring of senioriteit berust. In de overdracht is groot wantrouwen naar elkaar toe,
waardoor marges zijn ingebouwd en procedures gemeengoed zijn geworden om data (opnieuw) bruikbaar te maken.
We menen dat het gebruik van BIM toch toegevoegde waarde heeft, omdat er significant op kosten kan worden
bespaard. Het is een duidelijke stap in IT-volwassenheid, die vaak samengaat met het werken in een betrouwbaar FMIS.
Daarnaast worden vanuit de markt termen als Digital Twins en Smart Buildings steeds vaker naar voren gebracht met
allerlei koppelingen via sensoren of voorspellende ambitie, terwijl voor betrouwbare analyse op gebouwniveau toch
echt een solide basis van een BIM en FMIS zou moeten zijn.

Vragen uit de praktijk die we in deze whitepaper willen beantwoorden:
o Wanneer heb ik de investering en directe kosten van de BIM- implementatie terugverdiend in het beheer en
onderhoud van gebouwen?
o Bij welke afdelingen, processen of gebouwfase worden de investeringen van BIM hoofdzakelijk terugverdiend?
o Wat is de impact op de eigen organisatie in hoe men werkt, wie er werkt, hoe men met partners samenwerkt en
contracten aangaat?
o Zijn de voordelen van het werken met BIM te vergroten door meerdere stakeholders (bouwpartners, ontwikkelaar,
de eigenaar, de beheerder, de huurder, eindgebruikers en serviceproviders) met vergelijkbare belangen voor een
betere informatiepositie in het proces te betrekken?

Scope
Deze derde whitepaper is toepasbaar in alle fasen van het gebruik van BIM en FMIS. In hoofdstuk 1 koppelen we de
verschillende use cases van BIM aan de onderstaande kleuren en fasen. In hoofdstuk 3 worden voorbeelden van een
aantal van deze use cases beschreven.

¹ https://fmn.nl/thema/kwaliteitsnormen-en-richtlijnen9210/documenten/29-whitepaper-bim-voor-fmis-deel-1
² https://fmn.nl/thema/kwaliteitsnormen-en-richtlijnen9210/documenten/31-whitepaper-bim-voor-fmis-deel-2
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Deel 1 Het ene BIM is het andere niet
In dit hoofdstuk introduceren we een lijst met use cases voor BIM. Voor gedetailleerde informatie, zie bijlage 1. Deze lijst
is bedoeld als leidraad en inspiratiebron. De use cases zijn opgedeeld per fase (bouw, fysieke inventaris, dagelijks
gebruik, simulatie en voorspelling) en proces. Daarnaast zijn deze ook genummerd (B1, F1 tot F8, D1 tot D8, S1 tot S11).
Per use case hebben we de belanghebbenden en de doelen (voordelen) opgesteld. Dit zijn de hoofdredenen waarom BIM
een meerwaarde oplevert binnen de opgestelde processen. Een heel belangrijk aspect hierbij is het middel waarmee de
doelen bereikt kunnen worden. Uiteraard zijn BIM modellen steeds het middel bij uitstek, maar deze modellen kunnen
verschillende vormen aannemen. Qua inhoud en details is het ene BIM model immers het andere niet.
Er bestaat een aantal ‘BIM afgeleiden’ die in dit hoofdstuk nader toegelicht worden:

1.1 - PIM
Het bekendste middel is het ‘Project BIM model’, in de Engelstalige literatuur en de ISO 19650 standaard gedefinieerd als
‘Project Information Model’ (PIM). Dit is het klassieke informatiemodel dat tijdens de ontwerp- en constructiefase
opgebouwd en gedeeld wordt tussen alle bouwpartners. Aan het eind van de bouwfase bevat dit model idealiter de asbuilt toestand van het gebouw. In deel 1 en 2 van deze whitepaper hebben we uitgebreid toegelicht waar de facilitaire
organisatie op moet letten om tijdens de ingebruikname van het gebouw waardevolle informatie uit het ‘Project BIM
model’ te halen.

1.2 - AIM
Bij oplevering van het gebouw, tijdens de
overdracht naar exploitatie, wordt het
‘Project Information Model’ omgevormd
tot een ‘Asset Information Model’ (‘AIM’,
zie ISO 19650), een geconsolideerde en
geverifieerde set BIM modellen die als
basis dienen voor dagelijks gebruik. We
noemen dit ook wel het “Technisch BIM
model’, omdat het alle technische details
bevat over de technische/fysische
inventaris van het gebouw.

Schematische weergave van oplevering bouw naar beheer volgens ISO 19650

Dit model is de bron van alle informatie die het gekoppelde FMIS voedt (zie use case F1): het bevat correcte aantallen,
correcte oppervlaktes, correcte definitie van de technische installaties en hun eigenschappen. Deze informatie is
essentieel voor processen als inventarisbeheer, energiebeheer, technisch onderhoud en veiligheid. De
belanghebbenden/gebruikers zijn meestal technisch geschoolde mensen met ervaring in gebruik van BIM.
Het nadeel van het technisch BIM model is zijn omvang. Meestal gaat het over een hele set van BIM modellen die elk een
aspect/discipline van het gebouw bevatten, en deze bestanden zijn erg omvangrijk. Niet elk facilitair proces heeft
behoefte aan zo veel detail.

Een voorbeeld van een technisch BIM-model
³ https://www.bimloket.nl/p/269/NEN-EN-ISO-19650
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1.3 - 3D navigatiemodel
Voor heel wat use cases volstaat qua dagelijks gebruik
(zie bijlage 1, D1-D5) een ‘3D navigatiemodel’. Dit model
bevat alle 3D geometrie van het gebouw (LOD 300),
maar niet alle technische eigenschappen van alle
objecten. Die heb je immers niet nodig om je weg te
vinden in het gebouw of om ‘Points Of Interest’ (POI) te
raadplegen.
Zo’n 3D navigatiemodel is m.a.w. een vereenvoudigde,
gestripte versie van het technisch BIM model voor
navigatiedoeleinden. Voor bestaande gebouwen,
waarbij geen technisch BIM model voorhanden is,
kunnen met relatief lage kostprijs 3D navigatiemodellen
opgebouwd worden via technieken als 3D scanning
(‘point clouds’) of door 2D verdiepingen om te vormen
tot 3D. Zo lang maar duidelijk is dat deze modellen
geen equivalent zijn van technische BIM modellen.

1.4 - 2D of 2.5D per verdieping

Een voorbeeld van een 3D navigatiemodel

Een voorbeeld van een 2.5D BIM-model

Voor processen als ruimtebeheer, schoonmaak en inspecties (zie bijlage 1, D6-D8) kun je je zelfs afvragen welke
meerwaarde een 3D navigatiemodel heeft. In principe heeft men hier genoeg aan 2D plattegronden, al helpt 3D wel om
zich beter te kunnen oriënteren op een verdieping. De meeste gebruikers hebben baat bij eenvoudige, laagdrempelige
visualisatie. Daarom wordt het 3D navigatiemodel soms opgesplitst per verdieping.

1.5 - Digital Twin
Binnen de stroming ‘Simulatie en voorspelling’ in bijlage 1 bevindt zich een breed scala aan processen en studies die
ieder op zich verschillende aspecten van BIM nodig hebben. De gebruikers zijn hier doorgaans specialisten die overweg
kunnen met technische BIM modellen, BIM modelleersoftware zoals Revit, ArchiCAD, Allplan etc. en vaak nog met
gespecialiseerde add-ons werken (allerlei technische studies qua energie, zonlicht, capaciteit, evacuatie, herinrichting etc).
Ten behoeve van technisch onderhoud en
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt het
technisch BIM model doorgaans verrijkt/gekoppeld
met
gegevens
vanuit
conditiemetingen,
of
gekoppeld aan een IoT (Internet of Things) platform dat sensordata verzamelt over het
dagelijks gebruik van het gebouw.
Op dat moment valt de term ‘Digital Twin’ in de bus
– een digitale, actieve computertweeling die het
huidige gebouw en het gebruik voorstelt.

Een voorbeeld van
een Digital Twin-model
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Deel 2 BIM toepassingen in de praktijk
In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal use cases met een duidelijke aanleiding, uitvoering en businesscase. De
voorbeelden zijn opgesteld bij bestaande klanten van de verschillende FMIS-leveranciers. Vanwege vertrouwelijkheid zijn
deze geanonimiseerd. Tevens hebben we een verwijzing gemaakt naar de tabel in Bijlage 1 om een duidelijk beeld te
schetsen in welke fase deze voorbeelden van toepassing zijn, het proces waarin het een rol speelt en de belangrijkste
stakeholders die hierin betrokken zijn.

2.1 - Verantwoordelijkheid van Ontwerp tot Beheer en Onderhoud
Aanleiding
Een grote aannemer heeft een nieuwe divisie opgericht om voor de door
haar gebouwde bedrijfspanden ook het beheer en onderhoud aan te
bieden. Alle bedrijfsgebouwen worden vanaf ontwerp tot en met bouw in
BIM opgezet. De aannemer gaat BIM inzetten voor een deel van het beheer
en onderhoud, hierbij wil men o.a. IoT koppelen aan het BIM model om
slimmer onderhoud te kunnen uitvoeren. Tevens wil men het issue
management gaan vormgegeven waarbij de BIM omgeving een belangrijke
basis vormt.

Organisatietype:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Aannemer
D2 / S4 / S5
Precieze lokalisatie
Technisch BIM (AIM)

Aanpak
Er is gekozen om het FMIS te doen bij de leverancier van het huidige ERP pakket (Navision). Onderzocht wordt nu welke
informatie men uit BIM nodig heeft in het FMIS systeem en hoe men deze informatie gaat koppelen en hoe men om gaat
met revisiebeheer.

Voordelen van BIM

Het uiteindelijke doel is een betere data overdracht te realiseren tussen de Build fase en Maintain & Operate. Zo kan men
direct na oplevering beheer gaan uitvoeren, zonder dat hiervoor nieuwe data moet worden geïnventariseerd. Dat levert
een grote tijdsbesparing op en tevens kan men direct beginnen met het optuigen van het beheer- en onderhoudsproces.
Daarnaast is BIM een interessant fundament om nieuwe bronnen aan te verbinden, denk aan sensoren en IoT. Met
behulp van BIM kan er een Digital worden gerealiseerd, waarin statische en dynamische data bijeen worden gebracht.

2.2 - 2D visualisaties in Ruimtebeheer via BIM
Aanleiding

Een groot ziekenhuis heeft duizenden mutaties in ruimtebeheer, met
bijvoorbeeld het wijzigen van ruimtegebruikers, verplaatsen van assets
en/of het doen van kleine verbouwingen. Typisch werd dit in AutoCAD
uitgevoerd, waar direct in de polylijnen van de ruimten, de aanvullende
informatie werd gewijzigd, de grootte werd aangepast en de nieuwe versie
werd geëxporteerd naar het FMIS.

Organisatietype:
Medewerkers:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Ziekenhuis
11.000
D7
Ruimtetoewijzing
2D extracten

Aanpak

Met de mogelijkheid van BIM kon een intelligent model worden opgebouwd waarin met een slimme tabellenstructuur
gegevens worden gewijzigd, ruimtes werden gewijzigd en assets konden worden verplaatst in de verschillende modellen.
Waar eerder tientallen handelingen nodig waren om de informatie op te vragen, de wijziging te verwerken en de lijnen in
de definitieve tekeningen bij te werken, werd nu met een export-definitie 1 export opgezet die direct alle informatie
bevatte, waarmee alle informatie in het FMIS direct kon worden bijgewerkt. Dit leverde bijgewerkte vlekkenplannen op
die dagelijks worden gebruikt in het ruimtebeheer, reserveringen en doorbelasting.

Voordelen van BIM

Doordat de 2D-structuur voor bestaande gebouwen sowieso noodzakelijk bleef, ontstond hierdoor een separaat proces
om ook BIM modellen te leren bijhouden. Omdat de BIM modellen van de in totaal 500.000m2 een beperkt percentage
vertegenwoordigen, was het voor de ruimtebeheerders veel aantrekkelijker de modellen in 2D terug te brengen en is
nooit het potentieel van BIM benut.
Doordat het nu nauwelijks extra werk kost om de modellen én de 2D-tekeningen van bestaande
gebouwen bij te werken, is de organisatie steeds meer klaar om meer van BIM te gaan inzetten,
bijvoorbeeld voor het uitwisselen van assetgegevens.
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2.3 - Inventariseren van gebouwen voor contractvorming
Aanleiding

Voor een grote serviceprovider die zijn FM-diensten levert aan gebouweigenaren en vastgoedbeheerders is een inventarisatie van het bestaande
gebouw noodzakelijk voor een scherpe aanbieding. De informatie die
gebouwbeheerders leveren is vaak onbetrouwbaar en levert vaak, zeker na
gunning, niet de juiste basis op voor het opzetten van alle services. De
serviceprovider koos ervoor op basis van bestaande tekeningen, 3D-foto’s
en scans de bestaande gebouwen en assets te inventariseren, daar een
intelligent model van te maken en alvast alle informatie uit dit model in het
FMIS te importeren.

Organisatietype:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Serviceprovider FM
F4 / F5
Hoeveelheden calculatie
Technisch BIM (AIM)

Aanpak

In het FMIS kon voor dit gebouw een fictief servicecontract worden gesimuleerd met onderhoudsplannen, werkorders en
schoonmaakplannen. Op basis van het gerealiseerde onderhoudsplan met kosten kon de definitieve aanbieding worden
gedaan voor meerdere jaren. Bijkomend voordeel was dat als de opdracht gegund werd, de informatie direct bruikbaar
was voor het daadwerkelijk operationaliseren van het systeem, het model gebruikt kon blijven in het beheer en de kosten
al waren gedekt.

Voordelen van BIM

BIM heeft duidelijk bijgedragen aan het verbeteren van de communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Doordat er één centraal bestand beschikbaar is voor alle partijen is er ook geen risico op aannames of discussies over
hoeveelheden. Er kan direct worden ingezoomd op het proces, wat de kwaliteit van samenwerking verhoogt. Verder kan
de data gedurende de gehele levenscyclus van een asset worden hergebruikt waardoor nulmetingen niet meer nodig zijn.

2.4 - BIM als basis voor diverse wet & regelgevingsaspecten
in het planmatig onderhoud
Aanleiding

Gebouwen worden in de levenscyclus nogal eens opnieuw geïnventariseerd
of van conditiescores voorzien. Voor veel van deze activiteiten worden
telkens opnieuw tekeningen gemaakt en worden bij het bezoek van de
inspectiebedrijven opnieuw afmetingen verzameld of assets geteld. Als alle
activiteiten worden opgeteld die vanuit een wettelijk of ambitiekader
noodzakelijk zijn voor het gebouw, zijn er nogal veel repetitieve
informatiebehoeftes.

Organisatietype:
Medewerkers:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Gemeente
16.000
F1 t/m F8
Data invoer, raadplegen,
hoeveelheden calculatie
Technisch BIM-model

Aanpak

Eén basis voor diverse processen. In deze case wordt een BIM model op een andere manier opgesteld dan vanuit de
nieuwbouw, waarbij informatie vaak overtollig aanwezig is. De modellen bevatten allerlei extra intelligentieniveaus zoals
de binnen- en buitenzijde van kozijnen, afwerkingslagen en clusterprincipes om m2 en m1 te kunnen bepalen van met
elkaar samenhangende assets. De gemeente in deze case had als idee om samen met de deelnemende partijen een
compleet BIM model op te stellen dat potentieel alle informatie bevat voor het planmatig of conditiegebaseerd
onderhoud op basis van NEN2767 en RVB-BOEI, het maken van NEN-meetstaten.

Voordelen van BIM

Eenmalige vastlegging meervoudig gebruik. Als je het BIM bestand als basis neemt, kan hier eenvoudig informatie aan
worden toegevoegd zoals het bepalen van het energielabel o.b.v. de thermische schil. Alle informatie kan continu worden
gebruikt voor het voorbereiden op materiaalpaspoorten of het berekenen van circulariteit. Maar ook aanvullende
diensten zoals het voldoen aan BREEAM/GPR van een gebouw, een audit op WELL/Fitwel kunnen eenvoudig worden
vormgegeven als het BIM in orde is. Basisgegevens van de gebouwen blijven in orde en worden zelfs verrijkt en de
basisgegevens in het FMIS zijn up-to-date door de koppeling met BIM. Uitgangspunt hierbij is wel dat processen zoals
inspecties, planmatig onderhoud en materiaalpaspoorten een onderdeel vormen in het FMIS.
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2.5 - BIM als hulpmiddel bij het efficiënter inzetten van (schaars)
onderhoudspersoneel
Aanleiding
Bij een serviceprovider voor FM-diensten zoals het repareren van
elektrische storingen in technische ruimten, meterkasten en complexe
installaties, is voor een goede beoordeling van de werkzaamheden meestal
een fysiek bezoek noodzakelijk. Een fysiek bezoek heeft impact op een
vastgoedorganisatie, omdat daarvoor meestal begeleid bezoek, autorisatie
en toegang moet worden georganiseerd. Het bezoek moet effectief zijn,
waarbij meestal technici wordt ingezet met voldoende kennis om op allerlei
situaties in te spelen en ad-hoc oplossingen aan te bieden. Ervaren technici
zijn schaars, duur en veelgevraagd.

Organisatietype:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Serviceprovider FM
F2
Data raadplegen
Technisch BIM-model

Aanpak
Personeel is schaars en kennis moet anders worden geborgd. Door kennis te digitaliseren binnen een BIM model, kan
een serviceprovider lager geschoold personeel inzetten voor meer complexere klussen. Dus minder ervaren technici
kunnen worden ondersteund in het beter plannen en het sneller reageren op storingen. Om deze
onderhoudsopdrachten door minder ervaren technici te kunnen laten uitvoeren, is ad-hoc informatie over de installaties,
de ruimten en relaties tussen de assets van essentieel belang.
Om deze kennisoverdracht te realiseren, kunnen meerdere technieken in combinatie met BIM worden ingezet. Denk
bijvoorbeeld aan de toepassing van AR/VR die gebruik kunnen maken van het 3D BIMviewer of onderhoudsapps en
mobiele devices als tablets, telefoons, hologrammen en wearables. Uitgangspunt hierbij is dat de informatie over BIM
modellen, het FMIS en de systemen en processen van serviceproviders naadloos op elkaar aansluit.

Voordelen van BIM

BIM heeft de mogelijkheid om technici in deze context informatie in real-time aan te bieden. Een senior-technicus op
afstand kan ondersteunen bij vragen van de technici door met de Digital Twin van de installatie mee te kijken en direct
aanvullende relaties te analyseren. Deze informatie is in bestaande informatiebronnen niet of nauwelijks beschikbaar.
Tot slot worden hiermee de operationele kosten lager aangezien junior-technici op klussen kunnen worden ingezet, waar
normaal senior-technici nodig waren.

2.6 - Verhogen van de arbeidsproductiviteit en beschikbaarheid
Aanleiding

Een grote zorginstelling heeft enorm veel gebouwen en daarbij behorende
middelen die onderhouden moeten worden. Zeker bij storingen waarvan
men nog niet exact weet waar het probleem zich bevindt, is het een enorm
arbeidsintensief proces om alle technische informatie te verzamelen
alvorens men tot actie kan overgaan. Nu is het een enorme zoektocht om
alle stroomschema’s en leidingen in kaart te brengen alvorens men iets kan
doen.

Aanpak

Organisatietype:
Medewerkers:
Processen:
Werkwijze:
Middel:

Opdrachtgever –
Opdrachtnemer
5.000
D2
Informatie delen
3D navigatiemodellen

Er is gekozen om alle tekeningen te digitaliseren en in BIM te zetten, hiermee ontstaat er een portaal van waaruit alles 3D
visueel kan worden gemaakt en kunnen achterliggende bronnen worden geraadpleegd. Daarnaast heeft men voor de
onderhoudsmonteurs AR-functionaliteit beschikbaar gesteld waarmee zij door muren en plafonds heen kunnen kijken
om te zien waar leidingen liggen. Hiermee kan men veel gerichter op zoek naar specifieke onderdelen die niet direct met
het oog waarneembaar zijn.
Tevens biedt het veel voordelen in het voorbereiden van de specifieke werkzaamheden, aangezien men nu maar een
aantal plafondplaten hoeft weg te nemen of een klein gat in de muur hoeft te maken om ergens bij te kunnen komen.
Dat bespaart veel tijd en materialen en beperkt de overlast van de werkzaamheden. Hiermee kan ook de
beschikbaarheid van kritische assets en ruimtes worden verhoogd, wat ook de primaire zorg ten goede komt.
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Afsluiting
In deze derde whitepaper hebben we een beeld gegeven op welke manieren gebruikers van FMIS-systemen
BIM nu al inzetten. Dit is meestal afhankelijk van de situatie, zoals de ontvangst van een technisch BIM model
uit de bouwfase, of het inzetten van 3D-navigatiemodellen in een operationeel proces. Met deze serie
whitepapers hebben we gebruikers van een FMIS handvatten gegeven om beter te beschrijven waar het BIM
aan moet voldoen, als deze ook in de beheerfase moet worden ingezet. In de eerste whitepaper waren
uitgangspunten specifiek gericht op de overdracht van bouw naar beheer. In de tweede whitepaper hebben
we uitgangspunten opgesteld voor het dagelijks gebruik in de beheerfase, zoals bij mutaties en wijzigingen.
In deze derde whitepaper willen we ervaringen delen van gebruikers over hun beoogde doel om een
businesscase te maken bij het integreren van BIM en FMIS. Hiermee willen we gebruikers meer inzicht geven
en inspireren in de vorm van use cases.
We hopen dat deze handvatten worden gebruikt om te komen tot betere uitvragen naar bimmende partijen
of naar andere stakeholders in de beheerfase, zoals de verschillende FMIS-leveranciers. Alleen op die manier
zien wij het gebeuren dat de ontwikkeling van BIM naar een hoger niveau wordt getild en de weg naar ‘digital
twins’ of ‘smart buildings’ wordt ingegaan.
Heeft u een specifiek vraagstuk dat door deze gezamenlijke leveranciers nog kan worden verkend, een casus
die mag worden gedeeld of een standaardisatie-initiatief waar wij aan mee kunnen doen, laat het ons dan
weten.
Bedankt voor de interesse en veel succes met uw BIM!

Namens de deelnemers aan de werkgroep,
Planon, TOPdesk, Ultimo, Spacewell, Brink en Prequest

Bronnen
o

¹ https://fmn.nl/thema/kwaliteitsnormen-en-richtlijnen9210/documenten/29-whitepaper-bim-voor-fmis-deel-1

o

² https://fmn.nl/thema/kwaliteitsnormen-en-richtlijnen9210/documenten/31-whitepaper-bim-voor-fmis-deel-2

o

³ https://www.bimloket.nl/p/269/NEN-EN-ISO-19650
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Bijlage 1 Use cases

Nr
B1

Fase
Bouwfase

Proces
Ontwerp en constructie
Data invoer

Werkwijze
BIM modellen delen
FMIS vullen met BIM als databron + up to date
houden (mutaties/renovaties)

Gebruik ("use case")
Zie whitepapers deel 1 en deel 2

BIM property sets + bijlagen raadplegen

Inventarisbeheer

Data raadplegen

Fysieke
inventaris
Inventarisbeheer

F1

F2

Middel (BIM "afgeleiden")
Project Information Model (Project BIM model)

elk FMIS

Opmerk
reeds go
maar nie
elk FMIS

elk FMIS

Belanghebbenden
Doel (voordelen)
Alle bouwpartners
Samenwerking, tijdswinst,
faalkosten vermijden, ….
Facility
Tijdwinst, kennisborging
Manager/Maintenance
manager/Asset manager
Onderhoudsmonteur

Faalkosten vermijden,
kennisborging

Data raadplegen

Tijdwinst

Inventarisbeheer

Onderhoudsmonteur

F3

Asset Information Model (Technisch BIM model) meestal

Hoeveelheden calculatie

Inzicht en advies

Technisch BIM model + MJOP/conditiemeting
Technisch BIM model + MJOP/conditiemeting +
IOT

3D navigatiemodel (per gebouw)

is 3D een

is 3D een

is 3D een

meestal

meestal
elk FMIS

Financieel

Materialen

Localisatie van objecten in 3D (technische
wayfinding)
Onderhoudsprognose - levensduurbepaling MJOP
Onderhoudscontracten afsluiten
Inventaris brandbestrijdingsmiddelen

Eigenaar/beheerder

F4
Materialen
Hoeveelheden calculatie
Veiligheidsvoorschriften Data raadplegen

Eigenaar/beheerder

Eigenaar/beheerder
Eigenaar/beheerder

F5
F6
Inventaris brandwerende materialen

meestal
niet via F

Veiligheidsvoorschriften Hoeveelheden calculatie

Financieel
Risicobeheersing,
brandveiligheid
Risicobeheersing,
brandveiligheid
Risicobeheersing
Commercieel

Veiligheidsadviseur

is 3D een

Onderzoeksbureau

Risicobeheersing
Inzicht en advies
Commercieel

Asset Information Model (Technisch BIM model)
(Afh vh doel)
(Afh vh doel)

3D is hie
elk FMIS
meestal

3D is hie

is 3D een
is 3D een

3D is hie
3D is hie

is 3D een
3D is hie

is 3D een

Risico's vermijden, postcalamiteiten onderzoek
Inzicht, optimalisatie

Overzicht, eenvoud van gebruik

Facility Manager

2.5D/3D navigatiemodel (per verdieping)

3D navigatiemodel (per gebouw)

Eigenaar/beheerder
Eigenaar

F7

D2

F8
D1

Eindgebruiker/bezoeker Tijdwinst, positieve indruk

meerwa

Veiligheidsvoorschriften Hoeveelheden calculatie Asbestregister (en andere gevaarlijke stoffen)
Vastgoedbeheer
3D weergave
3D rendering/walkthroughs voor commerciële
doeleinden
Schade en herstellingen / precieze localisatie
3D "POI" in een model om een punt aan te duiden
Correctief onderhoud
met schade
Mensenstroom
Inpandige bewegwijzering 3D routes met POIs voor bezoekers

Tijdwinst

D3
Logistieke stroom

Onderhoudsmonteur

D4
Beveiliging

Dagelijks
gebruik

D5
Werkplekbeheer

Schoonmaakpersoneel

Overzicht, eenvoud van gebruik
Inzicht en advies

is 3D een

Inspecteur
Adviesbureau

veiligheidsadviseur
Interieurontwerper
Interieurontwerper

Inzicht en advies
Inzicht en advies
Inzicht en advies

Asset Information Model (Technisch BIM model)

Doorbelasting, rapportage

Adviesbureau
Facility Manager

Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau
(Allerlei)

Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau

Inzicht en advies
Gezondheid personeel,
aansprakelijkheid, inzicht en
advies
Inzicht en advies
Inzicht en advies

Facility Manager

Inspecteur, huismeester Tijdwinst, fouten vermijden

D6

Schoonmaak
Allerlei inspecties
Energiebeheer

Inpandige bewegwijzering 3D routes voor bevoorrading/logistiek/beveiliging
(looprondes)
Toegangscontrole
visualisatie van wie toegang heeft tot welke
zones/ruimtes/perimeters
Bezettingsgraad
Bezettingsgraadmetingen via IOT - presence
detectie
Ruimtetoewijzing
Toewijzing van ruimten aan gebruikers, typen en
financiele doorbelasting
Dagelijkse uitvoering
Overzicht schoonmaaktaken en oppervlaktes in
lokalen (+ afpunten)
Overzicht inspectietaken in lokalen (+ afpunten)
Via gespecialiseerde BIM-addons

Ruimtebeheer

Simulatie en
voorspelling

D7
D8
D9
S1

Dagelijkse uitvoering
Verduurzamingsonderzoe
k
Licht- en zoninval
Klimaatbeheersing

3D evacuatiestromen (via gespecialiseerde
software)
3D visualisatie vd afvalstromen
verhuisplannen
3D rendering/walkthroughs voor commerciële
doeleinden
AR met BIM als bron
Allerlei what-if scenario's
(Allerlei)

Via gespecialiseerde BIM-addons
3D positie van IOT/sensoren die bezetting,
temperatuur en luchtcondities meten

Energiebeheer
Welzijn

Evacuatie

S2
S3

Veiligheid

Afvalstromen
Verhuisscenarios
Herinrichting

Gepland onderhoud
Via gespecialiseerde software
Voorspellend onderhoud Via gespecialiseerde software

S6

Afvalbeheer
Verhuis
Verhuis

What-if analyses
What-if analyses
(Afh vh doel)

Onderhoud
Onderhoud

S7
S8
S9

Werkvoorbereiding
Varia
Varia

S4
S5

S10
S11

10

Meer weten?
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je nog meer weten over FMN?
Of zit je juist met heel veel vragen? Neem contact met ons op of

kijk op fmn.nl

Facility
Management
Nederland

Contact
Wolga 5
2491 BK Den Haag
T: +31 (0)70 20 60 176
E: fmn@fmn.nl
KvK: 40240640

fmn.nl

Is lid van IFMA

