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BIM-protocol

BIM-uitvoeringsplan

BIM-modelleerrichtlijnen

BIM-visiedocument



https://www.bimportal.be/nl/downloads/
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Termen en definities

i
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Situering van het document

Wat is dit BIM-protocol?

Wie engageert zich om dit
protocol na te leven?

Welke bijlagen horen bij dit
document?

Hoe situeert het zich tov 
het BIM-uitvoeringsplan?

Wat is dit BIM-
uitvoeringsplan?
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Projectinformatie
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Projectinformatie



Projectinformatie
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Objectieven

Opdrachtgever (BIM visie document)

Projectpartners
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Uit te wisselen informatie

Inhoud ? 
Detailgraad?Wat? Wanneer?

Wie? Bestandsformaat?
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Uit te wisselen informatie ? =

i

LOD?



Level of geometry

Level of information

Level of documentation

Uit te wisselen informatie



Uit te wisselen informatie ? =
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Uit te wisselen informatie ? =

i



Uit te wisselen informatie
? =

i

informatieleveringen

naamgeving

metadata



www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/hulpfiche-bim-modelleerafspraken/

http://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/hulpfiche-bim-modelleerafspraken/


Uit te wisselen informatie
? =

i
Gemeenschappelijk
coördinatiesysteem

Geolocatie Aslijnen en rasters Niveaus

Opdelingstrategie

Oppervlaktes en volumes van ruimtes

modelniveau



Uit te wisselen informatie
? =
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Correcte functie Per verdieping

Wijzigen in plaats van verwijderen

Intersecties

Sparingen en openingen

Opdelen van elementen

elementniveau



Uit te wisselen informatie
? =
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Toestand van elementen MateriaalIndicatieve elementen

Gewenste informatie Hoeveelheden berekenen

Identificatie van elementen

elementniveau



BIM-proces en informatiebeheer

Uitwisselen van modellen
Coördinatie van modellen

CDE

Wijzigen van modellen
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BIM-proces en informatiebeheer ? =

i

Common
Data
Environment



BIM-proces & informatiebeheer
? =

i

Toegelaten e-mailverkeer
Alternatieve bestandsuitwisselingen

Modelviewer



BIM-proces & informatiebeheer
? =

i

Doc

Model
Change

≠
Issue

Management 
Systemen

Common Data Environment

• Technologische ondersteuning vereisten
• Toegangsrechten
• Structuur (folder/metadata)
• …



BIM-proces & informatiebeheer
? =

i

Coördinatie en controle van modellen



5. BIM-proces & informatiebeheer
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i



BIM-proces en informatiebeheer

BIM-gerelateerde vergaderingen
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Overzicht BIM-gerelateerde taken en
verantwoordelijkheden

? =

i
• Deelnemen vergaderingen
• Actief deelnemen beslissingstraject
• …

Opdrachtgever en BIM-adviseur

• Deelmodellen aanleveren
• Subcontractanten
• Wijzigingen in eigen modellen
• BIM-vergaderingen
• Valideren eigen deelmodellen
• …Projectpartners



Overzicht BIM-gerelateerde taken en
verantwoordelijkheden

? =

i• BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opvolgen en 
controleren 

• Kwaliteit en efficiëntie van het BIM-proces opvolgen
• BIM-uitvoeringsplan opstellen 
• … BIM-procesmanager

• coördinatie tussen de verschillende 
deelmodellen 

• toepassing van de modelleerafspraken
• deelmodellen verifiëren 
• …

BIM-coördinator



Overzicht BIM-gerelateerde taken en
verantwoordelijkheden

? =

i
• bewaken van de BIM-afspraken uit het 

BIMprotocol en het BIM-uitvoeringsplan
• coördineren van de eigen disciplinemodellen
• …

BIM-disciplinemanager

• opmaken van de deelmodellen voor de eigen 
discipline

• toevoegen van de vereiste informatie
• doorvoeren van goedgekeurde wijzigingen
• …

BIM-modelleur



Overzicht BIM-gerelateerde taken en
verantwoordelijkheden

? =

i





Verloop BIM-proces

Programma van Eisen
& BIM-visiedocument

Toewijzing projectpartners)

BIM-protocol &
BIM-uitvoeringsplan

Ontwerpen aan
de hand van 
BIM-modellen

maken / 
aanpassen
deelmodellen

Coördinatie van 
deelmodellen

Toewijzing
projectpartners

Update BIM-
uitvoeringsplan

Maken
/aanpassen
deelmodellen

Coördinatie van 
deelmodellen

Opstellen as-
builtmodel

Beheer en
onderhoud a.d.h.v. 
BIM-modellen

Werkvoorbereiding
aan de hand van 
BIM-modellen

Bouw aan de hand 
van BIM-modellen
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