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Een initiatief van het Technisch Comité BIM & ICT en de cluster BIM

De werfleider en BIM
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De werfleider en BIM

Samenvatting

• Een voorwoord dat het doel van het document omschrijft;

• Een beknopt overzicht van de traditionele taken van de werfleider;

• Een beschrijving van de BIM-competentiematrix die is ontwikkeld in het kader van

de werkgroep ‘Opleidingen’ (WG5) van het Technisch Comité BIM & ICT en de

cluster BIM, alsmede een selectie (uit de matrix) van BIM-competenties die

relevant zijn voor een werfleider;

• Een gedetailleerde beschrijving van de BIM-competenties die de werfleider in elk

thema moet verwerven: welke BIM-competenties met betrekking tot tools

(software en hardware)? Welke BIM-competenties voor informatiemanagement?

Welke BIM-competenties voor management (project- en bedrijfsbeheer)? ;

• Een conclusie;

• Een gedetailleerde bijlage waarin de impact van BIM op elke taak van de

werfleider wordt beoordeeld.
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• Een voorwoord dat het doel van het document omschrijft

• Een beknopt overzicht van de traditionele taken van de werfleider

• Een beschrijving van de BIM-competentiematrix die is ontwikkeld in het kader van

de werkgroep ‘Opleidingen’ (WG5) van het Technisch Comité BIM & ICT en de

cluster BIM, alsmede een selectie (uit de matrix) van BIM-competenties die

relevant zijn voor een werfleider

• Een gedetailleerde beschrijving van de BIM-competenties die de werfleider in elk

thema moet verwerven: welke BIM-competenties met betrekking tot tools

(software en hardware)? Welke BIM-competenties voor informatiemanagement?

Welke BIM-competenties voor management (project- en bedrijfsbeheer)?

• Een besluit

• Een bijlage waarin de impact van BIM op elke taak van de werfleider gedetailleerd

wordt beschreven

U vindt in dit document: 
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Voorwoord
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Inleiding

Wat is het doel van dit document?

BIM is een manier van werken die een impact heeft op verschillende beroepen in de

bouwsector. Om bouwprofessionelen te helpen met BIM aan de slag te gaan en

opleidingsactoren hun aanbod te helpen afstemmen op de huidige behoeften, heeft

werkgroep 5 van het Technisch Comité BIM & ICT een reeks documenten opgesteld

die de invloed van BIM op de verschillende beroepen in de bouwsector beschrijven.

Dit document analyseert de impact van BIM op het beroep van werfleider.

• Scholen en opleidingscentra die zich richten op (toekomstige) werfleiders bewust

maken van de BIM-competenties die zij zouden moeten verwerven. Dit document

dient dus als inspiratiebron voor de ontwikkeling van BIM-opleidingstrajecten voor

werfleiders (zowel voor initiële als voortgezette opleidingen)

• Werfleiders bewust maken van de impact van BIM op hun taken en op de te

verwerven BIM-competenties, en van mogelijke geschikte opleidingen.

Welke BIM-
competenties 
voor mijn 
doelpubliek? 
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Taken - Algemeen

• Bestellen van de nodige materialen voor de constructie van het bouwwerk 

en controleren van de toelevering van benodigdheden, het materieel en 

de bouwmaterialen

• De bestellingen controleren

• De gebruikte hoeveelheden en uitgevoerde taken registreren zodat de 

projectleider vorderingsstaten kan opstellen

• De facturen van de leveranciers en onderaannemers en de 

vorderingsstaten van de projectleider controleren 

▪ Kwaliteit en reglementering

• Dagelijks de bouwplaats en zijn directe omgeving inspecteren (signalisatie, 

enz.)

• Bewustmaking en zorgen voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften 

op de bouwplaats

• Toezien op een correct en ergonomisch gebruik van het materieel

• Zorgen voor de naleving van de geluidsnormen, de normen op het vlak van 

verontreinigde bodems, afvalbeheer (verpakkingen, asbest, enz.)

• De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren (aandachtspunten*, 

enz.)

De constructie van het bouwwerk voorbereiden en organiseren

▪ De noden van het project op het vlak van personeel en materiële middelen bepalen

▪ Organiseren van de verschillende sonderingen en inspecties met betrekking tot de 

bestaande situatie teneinde weloverwogen, technische keuzes en beslissingen te 

maken

▪ Uitvoeren van een analyse van de risico’s verbonden aan de directe omgeving van 

de bouwplaats

▪ De uitvoeringsmethodes bepalen

▪ De bouwplaatsinrichting bepalen (inplantingsplan + fasering + ondergrondse 

leidingen) in overleg met de projectleider
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De rol van de werfleider is afhankelijk van het bedrijf waarvoor hij werkt. De onderstaande taken geven een brede kijk op wat er van hem verwacht kan worden. In de praktijk vallen

al deze taken echter niet altijd volledig onder de verantwoordelijkheid van de werfleider. In bepaalde bedrijven kunnen ze verdeeld worden tussen de werfleider en andere actoren

binnen het bedrijf (met name de projectleider). Voor meer informatie over de taken van de werfleider en de impact die BIM erop heeft, kunt u de bijlage aan het einde van dit

document raadplegen (of klikken op de takenpakket dat u interesseert).

Vervolg op de volgende pagina
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De goede voortgang van de werf verzekeren

▪ Planning, bestellingen, uitgevoerde taken

• Waken over de naleving van de algemene planning en de tussenkomst 

van de onderaannemers plannen

• De planning opstellen van de gedetailleerde taken in samenwerking met 

de verschillende betrokken partijen en er uitleg over verschaffen

* Belangrijke punten om te controleren bij de opvolging van de werf. Elementen die moeten worden gevalideerd voordat het werk kan worden voortgezet.
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Taken - Algemeen

Oplevering van het bouwwerk

▪ De bouwplaats inspecteren op het vlak van netheid, kwaliteit en de technische en 

juridische verplichtingen van het bestek + de uitvoering controleren

▪ Met de projectleider instaan voor de oplevering van het werk van de 

onderaannemers

▪ De projectleider bijstaan bij de voorlopige oplevering

▪ De definitieve verwijdering van alle inrichtingen verbonden aan de activiteiten van 

de onderneming organiseren en coördineren 
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Raadpleeg ook:
• Competentfiche “Werfleiding bouw” (Competent)
• “Instapcompetentieprofiel van een werfleider” (Tempera op vraag van Cevora)
• Beroepsfiche “Werfleider” (VDAB)

De rol van de werfleider is afhankelijk van het bedrijf waarvoor hij werkt. De onderstaande taken geven een brede kijk op wat er van hem verwacht kan worden. In de praktijk vallen

al deze taken echter niet altijd volledig onder de verantwoordelijkheid van de werfleider. In bepaalde bedrijven kunnen ze verdeeld worden tussen de werfleider en andere actoren

binnen het bedrijf (met name de projectleider). Voor meer informatie over de taken van de werfleider en de impact die BIM erop heeft, kunt u de bijlage aan het einde van dit

document raadplegen (of klikken op de takenfamilie die u interesseert).

Verschillende taken uitvoeren die geen verband houden met een 
bepaalde fase

▪ De documenten met betrekking tot het project verzamelen, klasseren en bewaren 

(voor het postinterventiedossier (PID))

▪ Technische vergaderingen voorbereiden en leiden, en bijdragen aan de algemene 

werfvergaderingen

▪ Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden van het project, 

opmerkingen maken en suggesties geven

▪ Een logboek bijhouden waarin alle informatie wordt opgenomen over de 

vooruitgang van de werken en de problemen die zich voordoen

▪ De fotoreportage uitwerken die deel zal uitmaken van het postinterventiedossier 

(PID)
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http://production.competent.be/competent-nl/fiche/F120201.html
https://my.cevora.be/Portals/0/Instapcompetentieprofiel%20werfleider%20wegenbouw%20definitief.pdf
https://www.vdab.be/mlb/ontwikkelingsplan/beroepenDetail/F120201-1
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Taken en BIM - Getuigenissen

6

De voornaamste taken van een werfleider zijn het organiseren van de werf (de

uitvoeringsmethodes bepalen met de projectleider, de bouwplaatsinrichtingen

bepalen, enz.) en toezien op het goede verloop ervan (het materiaal bestellen,

toezicht houden op het werk van onderaannemers, enz.).

BIM heeft een positieve impact op deze taken. Het vereenvoudigt bovendien de

discussies over de technische details (waar zijn de moeilijk uit te voeren

bouwknopen?; Waar dreigen problemen te ontstaan en hoe kunnen die worden

voorkomen?). Dankzij BIM kunnen de problemen dus eerder en op een

collaboratieve manier opgelost worden.

Een betere samenwerking betekent minder informatieverlies. De bestanden zijn ook

coherent met elkaar (meetstaten, plannen, enz.) omdat ze worden geëxtraheerd van

(of gelinkt zijn aan) dezelfde bron. Het is belangrijk om deze bestanden (modellen,

documenten, enz.) op een gestructureerde manier op te slaan op het

samenwerkingsplatform. Dit zal de werfleider tijd besparen bij het zoeken naar

actuele informatie.

BIM om werf beter voor te bereiden en op te volgen

Coherentie en centralisering van informatie: pure (tijd)winst voor 

de werfleider

De op de vorige pagina beschreven taken kunnen allemaal onder de verantwoordelijkheid van de werfleider vallen in bepaalde gevallen. Om aan te sluiten bij de praktijk hebben

we echter een aantal grote bouwbedrijven bevraagd over de werkelijke taken van hun werfleiders en de impact die BIM erop heeft. De resultaten van deze bevragingen worden

hier weergegeven.

BIM vereenvoudigt taken die voorheen arbeidsintensief waren: deuren van een

bepaald type lokaliseren, de eigenschappen ervan raadplegen, te bestellen

hoeveelheden berekenen, enz. Indien het model geüpdatet wordt gedurende de

hele duur van de werken, zullen ook de gebruikte hoeveelheden en uitgevoerde

taken in realtime geraadpleegd kunnen worden. De controle van de uitgevoerde

werken gebeurt ook sneller dankzij BIM: er kan een tablet gebruikt worden op de

bouwplaats om informatie aan het BIM-model te koppelen inzake de opvolging van

de werken, tussentijdse opleveringen, en de controle van eerder gemaakte

opmerkingen. Dankzij de tijdsbesparing bij het uitvoeren van deze taken kan de

werfleider meer tijd besteden aan het managen van onderaannemers en het

garanderen van een kwalitatief hoogstaand werk.

De werfleider kan meer tijd besteden aan lonende taken

Zie hier en hier de filmpjes: ‘De werfleider en 

BIM’
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https://youtu.be/kkioIIS5H-4
https://youtu.be/oXSv-P6jJG8
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BIM-competenties – Beschrijving van de matrix
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De werkgroep ‘Opleiding’ (WG5) van het Technisch Comité BIM & ICT en de cluster BIM heeft een aantal ‘BIM-competenties’ geïdentificeerd en in een matrix gestructureerd zodat

er voor verschillende toepassingen (bij de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s, aanwerving, enz.) gemakkelijk naar verwezen kan worden. In deze matrix zijn de competenties

onderverdeeld in drie thema’s (tools, informatie en management), elk met zes niveaus. De drie thema’s worden hieronder kort beschreven.

Het thema ‘tools’ houdt verband met het

‘technische/technologische’ aspect van BIM.

Het omvat vaardigheden op het gebied van

software en hardware.

Het thema ‘informatie’ omvat vaardigheden

met betrekking tot het structureren, uitwisselen

en beheren van informatie. Men vindt er onder

andere de begrippen Common Data

Environment (centrale dataomgeving of

samenwerkingsplatform), clashdetectie

(opsporen van conflicten), enz.

Competenties die vallen onder het thema

‘management’ stellen het individu in staat om

korte- en langetermijnstrategieën te

ontwikkelen voor de implementatie van BIM

binnen een bedrijf of project.
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https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/de-bim-competentiematrix/
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BIM-competenties – Voor de werfleider

NIV 3

NIV 4

NIV 2
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De op de vorige pagina beschreven matrix werd gebruikt om de BIM-competenties van de werfleider te bepalen. De te bereiken niveaus in de verschillende thema’s (tools,

informatie, management) werden bepaald op basis van een workshop en de getuigenissen van verschillende grote bedrijven. Meer details over de niveaus die de werfleider voor

elk thema zou moeten bereiken, zijn terug te vinden op de volgende pagina’s. We willen eraan herinneren dat de matrix niet moet worden gebruikt als een statisch hulpmiddel,

maar eerder als een flexibele en aanpasbare tool. De “niveaus” geven dus algemene aanwijzingen, maar zijn geen exacte wetenschap.
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BIM-competenties – Tools

De volgende tools zijn nuttig voor de werfleider: de samenwerkingsplatformen, tools

waarmee het model geraadpleegd kan worden (viewers en/of modelleringstools die

gebruikt worden om het model te raadplegen), en eventueel tools voor de controle

en extractie van gegevens (checkers).

Beschrijving van niveau 3 van de matrix 

✓ Het kennen van de bestaande categorieën van BIM-tools

✓ Het begrijpen en in eigen woorden kunnen uitleggen wat de mogelijkheden

en toepassingen van de verschillende BIM-tools zijn

✓ Het kunnen gebruiken van BIM-tools

NIV 3

Beschrijving van de competenties horende bij het thema ‘tools’

Concrete voorbeelden

Types tools waarmee de werfleider moet kunnen werken + voorbeelden van

toepassingen (gebruik):

• Visualisatietools (viewers):

Navisworks Freedom, Solibri Anywhere, Trimble Connect for desktop, BIMcollab

ZOOM, BIMvision, enz. (bekijk hier andere viewers)

→ De werfleider moet de geschikte viewer (afhankelijk van het ontvangen

bestandsformaat) kunnen gebruiken om het model te raadplegen en de

projectbesprekingen met de onderaannemers te vergemakkelijken. Hij moet met

name in staat zijn om rechtstreeks opmerkingen/suggesties op het model te geven

(dankzij het BCF-bestandsformaat).

• Tools voor de controle en extractie van gegevens (checkers):

Solibri Model Checker, Tekla BIMsight, Asta Powerproject BIM, BIMcollab ZOOM, enz.

(bekijk hier andere controle- en extractietools)

→ Meestal wordt de werfleider door de projectleider gevraagd om

hoeveelhedenstaten te extraheren. Daarvoor moet de werfleider gebruik maken van

gegevensextractietools. Op dit moment biedt de “BIM-cel” van het bedrijf echter

nog vaak ondersteuning bij de extractie van informatie op vraag van de werfleider en

de projectleider.

9
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https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#viewers
https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#coördinatie
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BIM-competenties – Tools

Beschrijving van niveau 3 van de matrix 

NIV 3

Concrete voorbeelden

Types tools waarmee de werfleider moet kunnen werken + voorbeelden van

toepassingen (gebruik):

• Samenwerkings- en communicatietools (uitwisselingsplatformen, enz.):

BIM 360, bim+, BIMcloud, BIMcollab, BIMx enz. (bekijk hier andere platformen)

→ De werfleider moet in staat zijn om wat hij nodig heeft te vinden op het

samenwerkingsplatform en weten met welke tools de verschillende

bestandsformaten kunnen worden geopend. Idealiter zou hij dit platform moeten

gebruiken als het belangrijkste communicatiemiddel met de projectpartners,

waardoor de uitwisseling via e-mail wordt beperkt.
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De volgende tools zijn nuttig voor de werfleider: de samenwerkingsplatformen, tools

waarmee het model geraadpleegd kan worden (viewers en/of modelleringstools die

gebruikt worden om het model te raadplegen), en eventueel tools voor de controle

en extractie van gegevens (checkers).

✓ Het kennen van de bestaande categorieën van BIM-tools

✓ Het begrijpen en in eigen woorden kunnen uitleggen wat de mogelijkheden

en toepassingen van de verschillende BIM-tools zijn

✓ Het kunnen gebruiken van BIM-tools

Beschrijving van de competenties horende bij het thema ‘tools’

https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#cloud


De werfleider en BIM

BIM-competenties – Tools

Beschrijving van niveau 3 van de matrix 

NIV 3

Concrete voorbeelden

Lijst van tools (volgens hun categorie) waarvan de werfleider moet weten dat ze

bestaan en de mogelijkheden ervan kan uitleggen:

• Modelleringstools:

Revit, Archicad, Vectorworks Allplan, enz. (bekijk hier andere modelleringstools)

→ Een werfleider moet niet in staat zijn om BIM-modellen te maken, maar moet het

algemene proces van hoe deze opgebouwd worden begrijpen.

• Tools voor het beheer van de planning en de kosten (4D-BIM- en 5D-

BIMsoftware):

Vico Office, Navisworks, RIB iTWO, JustBIM, BIMestiMate, Destini, enz. (bekijk hier

andere software voor de planning en hier voor de kosten)
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De volgende tools zijn nuttig voor de werfleider: de samenwerkingsplatformen, tools

waarmee het model geraadpleegd kan worden (viewers en/of modelleringstools die

gebruikt worden om het model te raadplegen), en eventueel tools voor de controle

en extractie van gegevens (checkers).

✓ Het kennen van de bestaande categorieën van BIM-tools

✓ Het begrijpen en in eigen woorden kunnen uitleggen wat de mogelijkheden

en toepassingen van de verschillende BIM-tools zijn

✓ Het kunnen gebruiken van BIM-tools

Beschrijving van de competenties horende bij het thema ‘tools’

https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#modelleren
https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#coördinatie
https://www.bimportal.be/nl/databank/db-software/#kosten
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BIM-competenties – Informatie

• Het samenwerkingsplatform (CDE), dat wordt gebruikt als enige informatiebron,

brengt de volgende voordelen met zich mee voor de werfleider:

o De tijd en inspanningen die nodig zijn om de informatie te verspreiden,

terug te vinden en te verifiëren beperken (wat zijn tijd op kantoor

beperkt en hem toelaat om meer tijd te besteden aan het managen van

de onderaannemers en het toezicht op de werken)

o De goedgekeurde en actuele gegevens extraheren (wat onder andere

nuttig is voor de bestellingen en de registratie van de daadwerkelijk

gebruikte hoeveelheden/uitgevoerde taken)

o Informatieverlies beperken (in vergelijking met de traditionele

uitwisseling via mail, wat meer verlies en vergetelheden met zich

meebrengt)

• Het BCF-bestandsformaat (BCF is een open standaard die de communicatie via

het BIM-model vergemakkelijkt) brengt ook voordelen met zich mee voor de

werfleider. Hiermee kan hij zijn opmerkingen, vragen of verzoeken om

wijzigingen doorgeven zonder dat hij het hele BIM-model hoeft door te sturen.

Dit bestandsformaat biedt de mogelijkheid om opmerkingen rechtstreeks te

richten aan de betrokken personen en ze te linken aan objecten waarop ze

betrekking hebben.

Beschrijving van niveau 4 van de matrix Concrete voorbeelden

Wat is de impact van BIM op de manier waarop de werfleider informatie verstrekt,

ontvangt, raadpleegt en beheert?

NIV 4

Beschrijving van de competenties met betrekking tot informatiebeheer

De werfleider moet het nut begrijpen van een Document Management System en

een Model Management System voor de opslag, het beheer en het delen van

documenten en modellen. Hij moet de informatie structureren en uitwisselen zoals

beschreven in het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan (de bestanden

benoemen zoals overeengekomen, de juiste informatie op het juiste moment en aan

de juiste actoren doorgeven, het samenwerkingsplatform gebruiken...).
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✓ Het kunnen uitleggen waarvoor de verschillende soorten informatie die

betrokkenen in de bouwsector gebruiken, kunnen dienen

✓ Het kunnen organiseren en extraheren van informatie aan de hand van tools

(met name het samenwerkingsplatform) en volgens de afspraken

✓ Het kunnen analyseren van informatie en het kunnen opsporen van

inconsistenties

https://www.bimportal.be/nl/bim/woordenboek/#lC
https://www.bimportal.be/nl/bim/woordenboek/#lB
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BIM-competenties – Management

Lijst van normen, regelgevingen en leidraden met betrekking tot BIM waarvan de

werfleider moet weten dat ze bestaan en het algemene doel ervan moet begrijpen:

In het algemeen moet de werfleider vooral de algemene principes van BIM begrijpen.

Hij moet de BIM-normen niet specifiek hebben gelezen of ze kunnen uitleggen, maar

hij moet weten dat ze bestaan en wat het algemene doel ervan is. Hier volgen een

aantal voorbeelden van BIM-leidraden en -normen:

• De buildingSMART-normen (IFC, BCF, MVD…) (meer informatie hier)

• De hulpfiche voor de BIM-modelleerafspraken opgesteld in het kader van WG2

van het TC BIM & ICT en de cluster BIM

• De monografie getiteld “De classificatiesystemen en BIM” of de samenvatting van

dit document getiteld “Vergelijking van de classificatiesystemen in het kader van

BIM”

• Het document “Level of Development (LOD) Specification” opgesteld door

BIMForum

• Het Belgische BIM-protocol en het Belgische BIM-uitvoeringsplan

• De norm NBN EN ISO 19650 betreffende de organisatie en digitalisering van

informatie met betrekking tot gebouwen en civieltechnische werken

NIV 2

✓ Op de hoogte zijn van de geldende normen, regelgeving en leidraden met

betrekking tot het BIM-proces

✓ De impact begrijpen van de normen en regelgeving op de organisatie van het

bedrijf en/of het project

✓ De uitdagingen van samenwerking op project- en/of bedrijfsniveau begrijpen

Beschrijving van de competenties met betrekking tot het project- en bedrijfsbeheer

De werfleider moet het algemene doel van een BIM-protocol en een BIM-

uitvoeringsplan begrijpen. Hij moet ook begrijpen wat de impact van BIM is op de

traditionele rollen van het bedrijf (voornamelijk zijn eigen rol) en op de interactie

tussen de stakeholders van het project.

Beschrijving van niveau 2 van de matrix Concrete voorbeelden
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https://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards/
https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/hulpfiche-bim-modelleerafspraken/
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010804
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00011847
https://bimforum.org/LOD/
https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/belgisch-bim-protocol/
https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/belgisch-bim-protocol/
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=list&art=search&id=REF00011488
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Besluit

De werfleider speelt een centrale rol bij de werken. Zijn taak bestaat erin erop toe te

zien dat de dagelijkse taken van de arbeiders goed verlopen en dat de algemene

planning die door de projectleider is opgesteld, wordt gerespecteerd. Hij plaatst de

bestellingen, zorgt voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften, controleert de

kwaliteit van het uitgevoerde werk, enz. Met andere woorden, hij wil zo weinig

mogelijk tijd besteden aan administratieve taken, zodat hij op de werf toezicht kan

houden op de bouw van een hoogwaardig bouwwerk.

BIM biedt hierbij waardevolle ondersteuning. Het stelt de werfleider in staat om de

tijd die hij besteedt aan het zoeken naar actuele informatie te beperken, aangezien

deze informatie gecentraliseerd en gestructureerd is op een samenwerkingsplatform.

De berekening van de te bestellen hoeveelheden wordt ook vereenvoudigd omdat de

hoeveelheden uit het BIM-model kunnen worden gehaald. Indien het BIM-model

geüpdatet wordt gedurende de hele duur van de werken, zullen ook de gebruikte

hoeveelheden en uitgevoerde taken in realtime geraadpleegd kunnen worden en de

door de onderaannemers gepresteerde uren gecontroleerd kunnen worden. De

werfleider zal dus veel tijd besparen bij de uitvoering van de bovenvermelde taken.

Waarom is BIM belangrijk voor de werfleider?

Bovendien spreekt het voor zich dat een goede voorbereiding voorafgaand aan de

werken fouten tijdens de werken helpt te vermijden. Dat is ook een van de doelen van

BIM: anticiperen om onaangename verrassingen te vermijden. De werfleider zal in

staat zijn om moeilijk uit te voeren bouwknopen eerder te identificeren en

oplossingen te zoeken in samenwerking met de projectleider of onderaannemers.

Voor de werfleider houdt BIM dus een verandering in van de manier waarop hij

informatie beheert, de tools die hij moet gebruiken, de

normen/regelgevingen/leidraden waarvan hij moet weten dat ze bestaan (zie BIM-

competenties met betrekking tot de volgende onderwerpen: tools, informatie,

management).
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Als u meer wilt weten over de impact van BIM op elke taak van de

werfleider, raadpleeg dan de bijlage



De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Sleutelwoorden Beschrijving van de taken
Impact van 

BIM

VOORBEREIDING Het project voorbereiden en organiseren

Benodigdheden project De noden van het project op het vlak van menselijke en materiële middelen bepalen

++
Motivering: Werken met BIM geeft een beter inzicht in het project en de organisatie van de bouwplaats, hetgeen het mogelijk maakt om de

noden op menselijk en materieel vlak eenvoudiger en nauwkeuriger te bepalen. Het model vormt ook een bijkomende ondersteuning waarin

verschillende soorten nuttige informatie voor de bepaling van de noden van het project verzameld wordt. Het laat de werfleider toe om

gemakkelijk kennis te nemen van verschillende aspecten van het dossier (technische, organisatorische aspecten, enz.). Het is ook mogelijk om

hoeveelheden uit het model te halen (zie ook: Afrekeningen/Hoeveelheden).

Voorbereidende 

sonderingen

Organiseren van de verschillende sonderingen en inspecties met betrekking tot de bestaande situatie teneinde in te spelen 

op technische keuzes en beslissingen

++
Motivering: Of het nu gaat om de renovatie van een bestaand bouwwerk of een nieuw bouwwerk, het BIM-model van de huidige situatie

(met inbegrip van het bebouwde en onbebouwde) zal het mogelijk maken om de oorspronkelijke situatie en de nodige werken om tot de

gewenste situatie te komen beter te begrijpen. De fysieke inspectie van de omgeving blijft evenwel ook nodig.

Verklarende nota

Deze bijlage omvat een gedetailleerde beschrijving van de impact van BIM op de taken van de werfleider. Een taak wordt beschouwd als “beïnvloed door BIM” indien de manier

waarop ze uitgevoerd wordt op een of andere manier verandert met BIM (gebruikte tools, uitwisselings- en werkprocessen, gebruikte of aan te leveren bestandsformaten, enz.).

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de structuur van deze bijlage:

Takenpakket

Taken die behoren

tot het takenpakket

Impact van BIM op de

taak (+, ++ of +++ (zie

volgende pagina))

Rechtvaardiging van de toekenning van het

symbool “+”, “++” of “+++” voor de taak.

Beschrijving

van de taak

De aanwezigheid van deze tekening

geeft aan dat de taak wordt uitgevoerd

in samenwerking met de projectleider
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De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Verklarende nota

Symbool Betekenis Voorbeelden

+ De taak wordt niet of amper

beïnvloed door BIM

De taken die niet of amper veranderen door BIM (op het vlak van gebruikte tools, werkprocessen, formaten van uitgewisselde bestanden, enz.) worden

met dit symbool gemarkeerd.

Bijvoorbeeld, de taak “De projectleider bijstaan bij de voorlopige oplevering” wordt beschouwd als amper beïnvloed door BIM aangezien de controle van

het uitgevoerde werk voornamelijk op dezelfde manier gebeurt met of zonder BIM. De enige verandering blijft dat het BIM-model gebruikt kan worden

om na te gaan wat er voorzien was, en om opmerkingen te geven.

++ De taak wordt gemiddeld

beïnvloed door BIM

De taken die licht veranderen door BIM (op het vlak van gebruikte tools, werkprocessen, formaten van uitgewisselde bestanden, enz.) worden met dit

symbool gemarkeerd.

Indien enkel een deel verandert maar het grootste deel van de taak identiek blijft aan hoe ze eruitzag voor BIM, dan wordt de taak in deze rubriek

opgenomen.

Bijvoorbeeld, de taak “Technische vergaderingen voorbereiden en leiden, en bijdragen aan de algemene werfvergaderingen” wordt beschouwd als

gemiddeld beïnvloed door BIM omdat de voorbereiding en de animatie van de vergaderingen enkel verandert in die zin dat het BIM-model gebruikt zal

worden om de discussies tijdens de vergaderingen te vereenvoudigen. De werfleider zal het BIM-model gebruiken om de problemen of aan te pakken

vragen tijdens de vergadering aan te tonen.

+++
De taak wordt sterk beïnvloed

door BIM of het gaat om een

nieuwe taak die specifiek is

voor BIM

De taken die significant veranderen door BIM (op het vlak van gebruikte tools, werkprocessen, formaten van uitgewisselde bestanden, enz.) worden

met dit symbool gemarkeerd.

Indien BIM het mogelijk maakt om de kwaliteit van de resultaten van de taak significant te verbeteren of voor significante tijdwinst te zorgen bij de

uitvoering van de taak, dan wordt de taak in deze rubriek opgenomen.

Bijvoorbeeld, de taak “De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren (aandachtspunten, enz.)” wordt beschouwd als sterk beïnvloed door BIM

omdat BIM de verslaggeving, de communicatie van wat gebeurd is, van wat nog moet gebeuren of van wat gewijzigd moet worden, vereenvoudigt. BIM

laat de automatisering van bepaalde administratieve taken toe met betrekking tot de kwaliteitscontrole.

Rubriek “Impact van BIM”

Als indicator voor de impact van BIM op de taak worden de volgende symbolen gebruikt:
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De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

De aanwezigheid van de tekening hiernaast bij bepaalde taken houdt in

dat de taken in kwestie uitgevoerd worden in samenwerking met de

projectleider of soms onder de bevoegdheid van de projectleider vallen

veeleer dan onder die van de werfleider.

Rubriek “Motivering”

De rubriek “Motivering” bevat uitleg over de impact van BIM op de taak. Deze uitleg is

bedoeld om de toekenning van het symbool “+”, “++” of “+++” voor de taak te

rechtvaardigen.

In deze uitleg wordt beschouwd wat reeds gedaan wordt in een aantal vergevorderde

bedrijven en wat gedaan zou kunnen worden in de nabije toekomst. Met dit document

wensen we dan ook ondersteuning te bieden bij de aanpassingen op korte termijn van

de manier van werken van de werfleider. Het is daarom de bedoeling om gebruik te

maken van toepassingen die reeds voorhanden en bruikbaar zijn.

Verklarende nota
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Legende

De werfleider werkt samen met de projectleider. De taakverdelingen tussen de

werfleider en de projectleider hangt af van factoren zoals de interne werking van het

bedrijf, de omvang van het project, enz. Het is dus mogelijk dat de taken die hier

hernomen worden voor de werfleider in sommige gevallen eerder onder de

bevoegdheid van de projectleider vallen.



De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM

Sleutelwoorden Beschrijving van de taken
Impact van 

BIM

VOORBEREIDING Het project voorbereiden en organiseren

Benodigdheden project De noden van het project op het vlak van personeel en materiële middelen bepalen

++

Motivering: Werken met BIM geeft een beter inzicht in het project en de organisatie van de bouwplaats, hetgeen het mogelijk maakt om de noden op

menselijk en materieel vlak eenvoudiger en nauwkeuriger te bepalen. Het BIM-model vormt ook een bijkomende ondersteuning waarin verschillende

soorten nuttige informatie voor de bepaling van de noden van het project verzameld wordt. Het laat de werfleider toe om gemakkelijk kennis te nemen

van verschillende aspecten van het dossier (technische, organisatorische aspecten, enz.). Het is ook mogelijk om hoeveelheden uit het model te halen

(zie ook: Afrekeningen/Hoeveelheden).

Voorbereidende 

sonderingen

Uitvoeren van de verschillende sonderingen en inspecties van de bestaande situatie om te kunnen anticiperen op technische keuzes en 

beslissingen.

++
Motivering: Of het nu gaat om de renovatie van een bestaand bouwwerk of een nieuw bouwwerk, het BIM-model van de huidige situatie (met

inbegrip van het bebouwde en onbebouwde) zal het mogelijk maken om de oorspronkelijke situatie en de nodige werken om tot de gewenste situatie

te komen beter te begrijpen. De fysieke inspectie van de omgeving blijft evenwel ook nodig.
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Risico’s voor de naaste 

omgeving van de 

bouwplaats

Uitvoeren van een analyse van de risico’s verbonden aan de directe omgeving van de bouwplaats

++

Motivering: Werken met BIM maakt het mogelijk om verschillende scenario’s te visualiseren en vereenvoudigt zo de analyse van de impact die de

bouwplaats op zijn directe omgeving zou kunnen hebben (verkeer van voertuigen en voetgangers, enz.). Het BIM-model zou meer bepaald gebruikt

kunnen worden om met de overheden in dialoog te treden over de problemen naar aanleiding van de aanpassing van de verkeerssituatie door de

werken. Het kan ook gebruikt worden om de zichtbare bouwplaatsinrichting aan de straatkant te tonen alsook de impact ervan op de stedelijke

omgeving (zie ook: Bouwplaatsinrichting).



De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM

Uitvoeringsmethodes De uitvoeringsmethodes bepalen

++
Motivering: Werken met BIM geeft een beter inzicht in het project en de organisatie van de bouwplaats, hetgeen het mogelijk maakt om de

uitvoeringsmethodes eenvoudiger en nauwkeuriger te bepalen. Het BIM-model laat toe dat de werfleider en de projectleider de uitvoeringsmethodes

en de te gebruiken materialen kunnen definiëren voor de uit te voeren werken. Zo kunnen ze eenvoudig de complexiteit van de uit te voeren werken

inschatten en samen de meest adequate uitvoeringsmethode bepalen (zie ook: Bouwplaatsinrichting).

Bouwplaatsinrichting De bouwplaatsinrichting bepalen (inplantingsplan + fasering + ondergrondse leidingen) in overleg met de projectleider

+++

Motivering: Werken met BIM geeft een beter inzicht in het project en een betere communicatie, hetgeen het mogelijk maakt om de plaats van de

verschillende zones van de bouwplaats eenvoudiger te bepalen (toegangs- en verkeerszones, opslagruimten, enz.). De bouwplaatsinrichting (stellingen,

bouwketen, machines en andere tijdelijke inrichtingen) kan ook in het BIM-model weergegeven worden. De fasering van de bouwplaatsinrichting kan

aan het BIM-model gekoppeld worden om een beter inzicht mogelijk te maken in hoe de inrichtingen met de loop der tijd verplaatst zullen worden (zie

ook: Risico’s voor de naaste omgeving van de bouwplaats). De plaats van de bouwplaatsinrichtingen en de manier waarop deze verplaatst zullen

worden, kunnen virtueel getest worden alvorens ze werkelijk geplaatst worden, hetgeen leidt tot het nemen van betere beslissingen. Het BIM-model

van de omgeving van het te realiseren bouwwerk (bijvoorbeeld nabijgelegen gebouwen of een hele wijk, in functie van de noden) kan eveneens nuttig

blijken om bijvoorbeeld de meest gepaste toegangszone te bepalen.
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De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM

OPVOLGING UITVOERING De goede voortgang van de werf verzekeren, toezicht houden op het werk van de onderaannemers

PLANNING, BESTELLINGEN, UITGEVOERDE TAKEN

Opvolging van de 

algemene planning

Waken over de naleving van de algemene planning en de tussenkomst van de onderaannemers plannen

++

Motivering: Als het BIM-model wordt gekoppeld aan de planning (4D-BIM), kunnen de stappen en fasen van de bouwwerken beter worden

gevisualiseerd. Hoewel het niet de taak van de werfleider is om de objecten van het BIM-model te koppelen aan de planning, zal de visualisatie van het

model gekoppeld aan de planning hem in staat stellen om de interventies van de verschillende onderaannemers nauwkeuriger te plannen en daarbij

de algemene planning die door de projectleider is opgesteld te respecteren. Aangezien BIM het algemene begrip van het project bevordert,

vergemakkelijkt het ook de opstelling van een plausibele planning en beperkt het inschattingsfouten. Als een volledig en nauwkeurig model aan de

stakeholders wordt getoond, zullen zij gemakkelijker de tijd kunnen definiëren die nodig is om hun respectievelijke taken uit te voeren en zich bewust

worden van de interactie tussen hun taken en die van andere projectdeelnemers.

Dagplanning/ 

weekplanning

De planning opstellen van de gedetailleerde taken in samenwerking met de verschillende betrokken partijen en er uitleg over 

verschaffen

++Motivering: In de uitvoeringsfase kan het BIM-model ook gebruikt worden om alle taken die in de loop van de dag uitgevoerd moeten worden uit te

leggen (de doelen, de veiligheidsinstructies, de technische specificaties, de opslagplaatsen, enz.). Een BIM-room kan hiertoe op de bouwplaats

geplaatst worden zodat alle betrokken partijen er kunnen samenkomen en er het BIM-model kunnen raadplegen.

Bestelling Bestellen van de nodige materialen voor de constructie van het bouwwerk en controleren van de toelevering van benodigdheden, het

materieel en de bouwmaterialen

++
Motivering: Het BIM-model kan gebruikt worden om de hoeveelheden eruit te halen die besteld moeten worden naarmate de werken vorderen (zie

ook: Afrekeningen/Hoeveelheden). Wat de controle betreft van de toelevering van materialen zou het model gekoppeld kunnen worden aan een

track-and-trace-systeem (via RFID-chips of QR-codes), wat het mogelijk zou maken om automatisch het materiaal te herkennen dat geleverd werd en

op om het even welk moment te weten waar het zich bevindt (controleren of het correct opgeslagen werd op de juiste plaats, enz.). Het BIM-model

kan eveneens gebruikt worden om aan de leveranciers duidelijk te maken waar de benodigdheden moeten worden geplaatst (bijvoorbeeld in het geval

van prefabwanden zou de leverancier ze rechtstreeks in de ruimte kunnen leveren waar ze geplaatst zullen worden).
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De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM

Controle bestellingen De bestellingen controleren

++

Motivering: De werfleider zou eenvoudig (via een tablet) kunnen controleren of het ontvangen materiaal in overeenstemming is met hetgeen besteld

werd. Indien elk element van het model bijvoorbeeld door een QR-code die zich op het echte object bevindt geïdentificeerd wordt, kan deze code

gescand worden zodra het object op de bouwplaats aankomt. Dankzij de scan van de QR-code kan er dan gezien worden welke eigenschappen het

product zou moeten hebben (type voorwerp, materiaal, afmetingen, uitzicht) en de ontvangst bevestigen (of ze betwisten). De werfleider zou ook

kunnen aangeven of de bestelde hoeveelheden wel degelijk goed aangekomen zijn en of ze in goede staat geleverd werden, en de eventuele

tekortkomingen aan de aankoopdienst kunnen melden.
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Afrekeningen/ 

Hoeveelheden

De gebruikte hoeveelheden en uitgevoerde taken registreren zodat de projectleider vorderingsstaten kan opstellen

+++
Motivering: Door het BIM-model aan de planning te koppelen, kan de status van de werken in elke fase van het project bekeken worden. Indien het

model geüpdatet wordt gedurende de werken, zullen de hoeveelheden en uitgevoerde taken in realtime geraadpleegd kunnen worden (zie ook:

Opvolging van de algemene planning). De werfleider kan de projectleider dus steeds op de hoogte brengen van de daadwerkelijk gebruikte

hoeveelheden, uitgevoerde taken en door de onderaannemers gepresteerde uren.

Controle facturen De facturen van de leveranciers en onderaannemers en de vorderingsstaten van de projectleider controleren

+Motivering: In het geval van een link tussen ERP en BIM zou het mogelijk zijn om een automatische vergelijking te maken tussen de door de

leveranciers en de onderaannemers gefactureerde hoeveelheden en de hoeveelheden van het as-built-model. BIM zou het mogelijk maken om

eenvoudiger de gevallen van overfacturering op te sporen.

KWALITEIT EN REGLEMENTERING

Directe omgeving van de 

bouwplaats

Dagelijks de bouwplaats en zijn directe omgeving inspecteren (signalisatie, enz.)

+
Motivering: De bouwplaatsinspectie gebeurt fysiek. De impact van BIM schuilt hier in het feit dat de werfleider via zijn tablet zou kunnen controleren

of de inrichtingen (signalisatie, enz.) aangebracht zijn zoals in het BIM-model voorzien.



De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Materieel Toezien op een correct en ergonomisch gebruik van het materieel

+Motivering: De controle van het juiste gebruik van het materiaal door de werknemers gebeurt voornamelijk fysiek op de bouwplaats. Indien het

materiaal van een RFID-chip of een QR-code voorzien zijn, zou het evenwel ook mogelijk zijn om op elk moment te weten waar het zich bevindt

(controleren of het op de juiste plaats ligt, enz.).

Taken en impact van BIM
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Geluid/Bodem/Afval Zorgen voor de naleving van de geluidsnormen, de normen op het vlak van verontreinigde bodems, afvalbeheer (verpakkingen, asbest, 

enz.)

+
Motivering: Waken over de normen op het gebied van lawaai, vervuiling en afvalbeheer gebeurt voornamelijk door fysiek aanwezig te zijn op de

bouwplaats. Het model zou echter verschillende scenario’s zichtbaar kunnen maken en ertoe kunnen bijdragen om het meest gepaste scenario te

kiezen om zo maximaal mogelijk geluidshinder en bodemverontreiniging te vermijden en het afvalbeheer te verbeteren. Het model zou het afval

kunnen kwantificeren dat geproduceerd zal worden, om de opslag op de bouwplaats te simuleren alsook het transport buiten de site, en om de

materialen en bestanddelen die hergebruikt zouden kunnen worden te identificeren. Deze simulaties maken, valt echter niet onder de

verantwoordelijkheid van de werfleider. Daarom wordt deze taak gezien als amper beïnvloed.

Veiligheid Bewustmaking en zorgen voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats

+

Motivering: Waken over de naleving van de veiligheidsvoorschriften gebeurt voornamelijk door de bouwplaats fysiek te inspecteren. Het BIM-model

zou echter kunnen dienen om een risicoanalyse uit te voeren en zo ongevallen te vermijden. Het BIM-model kan gebruikt worden voor virtuele

veiligheidsaudits door de plaats van signalisatie en afsluitingen, doorgangen en bewakingscamera’s te analyseren. Virtuele avatars zouden kunnen

worden gebruikt om na te gaan of het wenselijk is of niet om werknemers naar bepaalde zones te sturen (knelpuntzones, in de hoogte, of blootgesteld

aan verschillende gevaren). Ze zullen er ook toe dienen om het valrisico, botsingen met bewegende voertuigen / voorwerpen, contact met chemische

of bijtende producten, enz. te identificeren en te analyseren. Virtuele tests uitvoeren valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van de werfleider.

Daarom wordt deze taak gezien als amper beïnvloed.

Conformiteit werken De kwaliteit van het uitgevoerde werk controleren (aandachtspunten*, enz.)

+++Motivering: Er kan een tablet gebruikt worden op de bouwplaats om informatie aan het model te koppelen inzake de opvolging van de werken, de

tussentijdse opleveringen, en de controle van eerder gemaakte opmerkingen. BIM heeft een zeer grote impact op het kwaliteitscontroleproces,

namelijk omdat het toelaat om bepaalde administratieve taken inzake de kwaliteitscontrole te automatiseren.

* Belangrijke punten om te controleren bij de opvolging van de werf. Elementen die moeten worden gevalideerd voordat het werk kan worden voortgezet.



De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM

EINDE VAN DE WERKEN Oplevering van het bouwwerk

Inspectie bouwplaats De bouwplaats inspecteren op het vlak van netheid, kwaliteit en de technische en juridische verplichtingen van het bestek + de 

conformiteit van de uitvoering controleren

+Motivering: BIM verandert de bouwplaatsinspectie niet zozeer, behalve dat het BIM-model op de bouwplaats via een tablet kan geraadpleegd worden

om na te gaan wat voorzien was en om de werkelijke toestand te rapporteren. De rapportering van problemen of wijzigingen ten opzichte van de

beoogde situatie zou moeten plaatsvinden via het CDE (Common Data Environment) en het BIM-model zou up-to-date moeten worden gebracht om

de situatie te schetsen zoals ze gebouwd is.

Voorlopige oplevering 

(onderaannemers)

Met de projectleider instaan voor de oplevering van het werk van de onderaannemers

+

Motivering: BIM verandert de inspectie van de werken niet zozeer, behalve dat het BIM-model op de bouwplaats via een tablet kan geraadpleegd

worden om na te gaan wat voorzien was en om de werkelijke toestand te rapporteren. De rapportering van problemen of wijzigingen ten opzichte van

de beoogde situatie kan plaatsvinden via het CDE (Common Data Environment) en het BIM-model zou up-to-date moeten worden gebracht om de

situatie te schetsen zoals ze gebouwd is.

Het BIM-model (dat up-to-date werd gebracht door de wijzigingen op te nemen die plaatsvonden op de bouwplaats) kan geraadpleegd worden op

een tablet doorheen het hele opleveringsbezoek. Zo kan worden nagegaan of alles wat voorzien was ook effectief uitgewerkt is en of het correct

gedaan is.

Voorlopige oplevering De projectleider bijstaan bij de voorlopige oplevering

+Motivering: Het BIM-model (dat up-to-date werd gebracht door de wijzigingen op te nemen die plaatsvonden op de bouwplaats) kan geraadpleegd

worden op een tablet doorheen het hele opleveringsbezoek teneinde te controleren of alles wat voorzien was ook effectief uitgewerkt is en of het

correct gedaan is.

Verwijdering De definitieve verwijdering van alle inrichtingen verbonden aan de activiteiten van de onderneming organiseren en coördineren

++
Motivering: Net zoals het mogelijk is om de inrichting van de bouwplaats te simuleren (materieel, machines, bouwketen, enz.), is het ook mogelijk om

met het BIM-model de verwijdering van de bouwplaatsinrichting aan het einde van de werken te simuleren om het team te informeren over de

fasering van deze verwijdering (zie ook: Opvolging van de algemene planning en Dagplanning/weekplanning). Deze virtuele simulatie zal het voor

iedereen mogelijk maken om zo goed mogelijk te begrijpen in welke volgorde de opberging en demontage van de inrichtingen zal gebeuren, alsook

om tijd te winnen bij de werkelijke verwijdering. De werfleider zou deze simulatie moeten kunnen tonen en uitleggen.
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De werfleider en BIM

Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

TRANSVERSALE TAKEN Verschillende taken uitvoeren die geen verband houden met een bepaalde fase: fiches klasseren, vergaderingen bijwonen, enz.

Werfdocumenten De documenten met betrekking tot het project verzamelen, klasseren en bewaren (voor het postinterventiedossier (PID))

++Motivering: De werfleider kan alle documenten van het project op het CDE (Common Data Environment) groeperen met het oog op de uitwerking van

het PID en opdat de stakeholders ze op ieder moment kunnen raadplegen.

Vergaderingen Technische vergaderingen voorbereiden en leiden, en bijdragen aan de algemene werfvergaderingen

++

Motivering: Het BIM-model zal gebruikt worden om discussies te vergemakkelijken tijdens de technische en algemene werfvergaderingen. De

werfleider zou dus het BIM-model moeten kunnen gebruiken om visueel de problemen te tonen of de kwesties die aangekaart moeten worden tijdens

de vergadering. Dankzij het model zullen de technische aspecten beter begrepen worden door alle partijen. Daarnaast zijn de problemen die tijdens de

vergadering zullen worden besproken, geïdentificeerd in het IMS (Issue Management System). Dat is het systeem dat alle vragen, opmerkingen en

problemen die optreden bij het coördineren van de verschillende deelmodellen binnen een bouwproject volgens een gestructureerd proces beheert.

Taken en impact van BIM

Communicatie Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden van het project, opmerkingen maken en suggesties geven

+++

Motivering: BIM bevordert het algemene begrip van het project en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie (met name dankzij het

samenwerkingsplatform (CDE) dat de informatie centraliseert en de communicatie vergemakkelijkt). Het uit te voeren bouwwerk kan aan de hand van

het BIM-model door de werfleider aan de projectpartners worden gepresenteerd (door het inlezen van het native formaat in de aangepaste software

en/of door het inlezen van de IFC in een viewer). Hetzelfde geldt voor de bouwfasen, opslagruimten, bouwplaatsinrichting, toegang tot de werf, de

delicate punten, enz. De voortgang van de werf en de intenties voor de toekomst kunnen ook beter geraadpleegd en gecommuniceerd worden. Een

Issue Management System (IMS) kan gebruikt worden om de ondervonden moeilijkheden te beheren en communiceren. De werfleider kan problemen

rapporteren en opmerkingen maken via het BIM-model (bv. via het BCF-bestandsformaat).
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Bijlage – Impact van BIM op de taken van de werfleider 

Taken en impact van BIM
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Logboek/dagboek van de 

werken

Een logboek bijhouden waarin alle informatie over de vooruitgang van de werken en de problemen die zich voordoen opgenomen 

worden

++
Motivering: Het traditionele logboek zou geleidelijk aan kunnen verdwijnen aangezien de werfleider zijn suggesties, controles, goedkeuringen en

problemen op het CDE (Common Data Environment) zal plaatsen. Hij kan de tijdens de dag verzamelde informatie onmiddellijk op de daartoe

voorziene plaats opslaan en ze tegelijk aan het BIM-model koppelen.

Fotoreportage De fotoreportage uitwerken die deel zal uitmaken van het postinterventiedossier (PID)

+
Motivering: De uitwerking van de fotoreportage verandert niet met BIM. Wel zal deze reportage op het CDE (Common Data Environment) opgeslagen

moeten worden. Naast deze reportage zal het PID het BIM-model van de effectief gebouwde situatie (as-built-model) opnemen evenals de

documenten (technische fiches, facturen, enz.) die nuttig zullen zijn voor de exploitatie van het bouwwerk. Het beheer van het gebouw zal dankzij BIM

vergemakkelijkt worden aan de hand van een kwalitatief dossier waarin de informatie en de documenten aan het BIM-model gekoppeld zijn (zie ook

Voorlopige oplevering).


