
Als moderator nam Maurice Laumen de 
talrijk opgekomen aanwezigen mee op 
ontdekkingstocht met focus op de ge-
bruiksfase van een gebouw, met ande-
re woorden op wat BIM te bieden heeft 
aan de Facility Manager. Maurice Laumen 
werkt bijna twintig jaar voor de Cadac 
Group, waar hij de afgelopen jaren nauw 
betrokken is bij BIM-ontwikkelingen voor 
de Belgische markt.
BIM levert een oneindige informa-
tiestroom op van bij het concept voor een 
nieuw gebouw, over de eigenlijke bouw-
fase, de gebruiksfase die drie en meer 
decennia kan duren en verschillende 
transformaties en/of herbestemmingen 
kan omvatten, tot de uiteindelijke sloop 
wanneer het gebouw is uitgediend.

Trends en uitdagingen
Maurice Laumen stelt een aantal trends 
vast voor de doorbraak van BIM in de 
bouw- en facilitaire wereld.
Vooreerst is er de driedimensionale invul-
ling van de bouwplannen voor alle betrok-

kenen. Er is de behoefte aan het inkoppe-
len van meerjaren-onderhoudsplannen in 
BIM. De vraag naar onmiddellijke toegang 
tot alle informatie neemt snel toe. De in-
formatie in een BIM moet op elk ogenblik 
up-to-date zijn. Niets mag ontgaan en ver-
geten worden om vast te leggen.
Naast de trends tekenen zich ook een 
aantal uitdagingen af. Zo is de informatie 
die momenteel in BIM is opgeslagen niet 
consistent en niet opgevat voor gebruik 
door Facility Management. Er is een hi-
aat tussen de onbekendheid van de vraag 
naar informatie (na oplevering van het 
gebouw) en het aanbod van de informatie 
in BIM. De opbouw van BIM laat nog te 
veel interpretatie toe.
Het traject dat BIM aflegt van bij het ope-
nen, bevat heel wat overdrachtsmomen-
ten tussen fasen en partijen. Het meest 
cruciale overdrachtsmoment is bij de 
oplevering van het gebouw. Dan volgt de 
exploitatiefase de bouwfase op en komt 
Facility Management op de voorgrond. 
BIM moet de Facility Manager niet alleen 

praktisch bruikbare informatie aanreiken 
voor de exploitatie, het moet ook vlot toe-
gankelijk zijn om de aanwezige informatie 
aan te vullen en aan te passen, en dat bij 
wijze van spreken op dagelijkse basis.
Een nog eerder nieuw gegeven is de 
sloopfase. BIM moet informeren over de 
verwerkte materialen, wat en hoe het re-
cycleerbaar is, waar eventueel nog waarde 
uit te halen valt…

WTCB brengt BIM en FM dichter bij 
elkaar
Stijn Mostmans, consultant bij het WTCB 
(Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf) over het verloop 
naar BIM: “Van een 2D-plan op de teken-
tafel evolueerden we naar een 2D-plan 
in CAD (computer-aided design), een 
3D-plan in CAD, om daar uiteindelijk in 
BIM allerhande gebouwgerelateerde in-
formatie aan toe te voegen.”
Het inbrengen van relevante gegevens 
voor de exploitatie van een gebouw gaat 
viermaal sneller in BIM dan in FMIS. Het 
inventariseren van gebouwelementen 
leidt bijna tot een vervijfvoudiging van 
het opgenomen aantal. Bij interventies 
door calamiteiten is de reactietijd vele 
malen sneller als men over een goed bij-
gehouden BIM beschikt.
Sinds 2018 is er een werkgroep actief bin-
nen het WTCB om BIM en FM dichter bij 
elkaar te brengen. Dit jaar is het project 
BIMio opgestart om tot een gestructu-
reerde inbreng van informatie in BIM te 
komen, waardoor een grotere groep prak-
tisch voordeel moet kunnen halen uit BIM.

“Het is de bedoeling om een overleg tot 
stand te brengen tussen de FM-software-
leveranciers om tot meer synergie te ko-
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men en daardoor ook meer echte beheer-
ders van middelgrote bedrijven aan tafel 
te krijgen”, pleit Maurice Laumen.
Stijn Mostmans: “De FM-norm 15221 die 
gaat over de ondersteunende processen 
wordt opgenomen in BIM. Het BIM-ge-
bruik volgt de specifieke noden van elk 
project, bijvoorbeeld een kantoorgebouw 
of school.”

Interactie
De deelnemers aan de IFMA-rondetafel 
werden aangespoord om interactief aan 
de slag te gaan met een aantal door Mau-
rice Laumen vooruitgeschoven thema’s.
Een belangrijk thema zijn de documen-
ten die te pas komen bij BIM. Ze moeten 
beschikbaar en toegankelijk zijn, wat dui-
delijke afspraken rond protocollen vereist. 
Het up-to-date houden zorgt voor frus-
tratie en creëert twijfel. ‘Stop ik er niet te 
weinig in?’ ‘Beschik ik over de informatie 
die ik denk te moeten vastleggen in BIM?’ 
De tijd die nodig is om BIM als een prak-
tische waardevolle tool te onderhouden 
roept vragen op, evenals de kosten die dat 

met zich meebrengt. Het gaat om data-
management, maar in vele bedrijven zijn 
al een aantal digitale systemen naast el-
kaar in gebruik (FMIS, gebouwbeheersoft-
ware…). Integratie is wenselijk.
Op het vlak van wet- en regelgeving kwam 
de vraag over de intellectuele eigendom 
van de ingebrachte informatie aan de op-
pervlakte, omdat heel wat partijen over 
een lange periode informatie aanleve-
ren. De deelnemers achten een duidelijk 
wettelijk kader noodzakelijk, liefst zelfs 
internationaal. Een andere bezorgdheid 
ging uit naar de kleinere aannemers die 
in de verdrukking kunnen komen te staan 
door een pletwals aan wet- en regelge-
ving voor BIM.
Naar leveranciers en producenten is er 
een grote vraag naar het ter beschikking 
stellen van een degelijk uitgebouwde ob-
jectenbibliotheek, een onmisbaar sleutel-
stuk voor het efficiënt en correct voeden 
van BIM. In lijn daarmee is er de wens 
naar een uniform of minstens vlot trans-
fereerbaar formaat waarin de data wordt 
aangeboden.

Opleiding is een thema dat niemand 
onberoerd laat. Er bestaat nog heel wat 
onzekerheid over wat BIM voor FM kan 
betekenen, wat men hoopt weg te wer-
ken via aangepaste opleidingen. De kloof 
tussen het gebruik van BIM aan de bouw-
zijde (architecten en aannemers) en het 
gebruik (Facility Management) moet drin-
gend worden gedicht. Meer kennis over 
BIM binnen de facilitaire wereld zal de 
vraag stimuleren en ervoor zorgen dat de 
gebruiker veel vroeger betrokken wordt, 
waardoor ook de kloof tussen bouw en 
gebruik zal vervagen.
Praktische cases worden algemeen als 
beste stimulans en inspiratiebron ge-
noemd om BIM en FM dichter bij elkaar 
te brengen. Nog dit jaar werkt Cadac een 
whitepaper uit, die IFMA en Cadac zullen 
aanbieden. In het voorjaar van 2020 komt 
er een vervolgsessie, en ook een training 
BIM voor FM zit in de ontwerpfase.
Door Eduard Coddé
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