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• Top 4 speler in NL markt

• 14 technisch beheer vestigingen

• 10 gespecialiseerde bedrijven

• 3 regionale projectenbedrijven

• Circa 2.200 werknemers

• Omzet 2016: € 356 miljoen

Unica in cijfers



Speerpunten

• Technologie: als antwoord op maatschappelijke vraagstukken

• Ontzorgen: met oplossingen voor veiligheid, comfort, ICT en energie

• Duurzaamheid: duurzame installaties én duurzame relaties

• Toonaangevend: koploper in technisch vakgebied en goed werkgeverschap

• Kernwaarden: klantgericht, resultaatgericht, samenwerken

• Integraal: in oplossingen, werk- en denkwijze

BIM
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De basis van mijn BIM enthousiasme





• Vroegtijdige visualisatie van alle onderdelen 
-> beter ontwerp door inzicht voor eindgebruikers

• Eenvoudigere coördinatie tussen disciplines en partijen

• Betere samenwerking met alle betrokken partijen, CDS

• Informatie uit het model door middel van schedules

• Verlaging faalkosten door clashvrij model voor 
uitvoering

• Alle projectinformatie in één 3D database

Voordelen BIM in ontwerp en uitvoering



Voordelen BIM in Beheer

• Samenhang en geografische locatie assets beschikbaar in een 3D model

• Gestructureerde , actuele assetinformatie

• Wat

• Waar

• Hoeveel

• Analyse van data

• Realtime correlaties zoeken

• Predictive Maintenance

• Gebruiksgemak

• Alle voornoemde informatie is
centraal beschikbaar





Transitie naar BIM in beheer

• BIM in beheer in de branche nog in de kinderschoenen

• Nog geen uniforme standaarden

• Softwarekoppelingen in ontwikkeling

• Bestaand vastgoed, geen 3D beschikbaar

• 3D scannen

• Vraagt visie en een goed plan van aanpak

• Laat de oude opleverstandaarden los



BIM, waar draait het om……………….



BIM waar draait het om….

• Samenwerkingsafspraken:

• BIM Protocol (WAT?)

• BIM Uitvoeringsplan (HOE?)

• Plan van aanpak BIM in beheer – stap voor stap



Waarom eenduidige informatie nodig?

• Informatie moet uitwisselbaar zijn

• Bi-directionele koppeling tussen de diverse ICT systemen

• Database modelleerpakket (Revit, IFC,…)

• Database Facility Managementpakket (FMIS, Planon, Ultimo, …)

• Database 2BA voor asset documentatie

• Koppeling informatie tussen systemen middels EAN / GTIN codering

• In FM pakket alle informatie centraal beschikbaar



Standaardisatie BIM content

• BIM content moet voldoen aan de standaarden ETIM-MC en / of EMCS 3.0 
Eenduidige maatvoering

• Eenduidige parameternamen

• Eenduidige geometrische weergave en oriëntatie

• Per objecttype dient de benodigde informatie vastgelegd te worden

• Minimaal benodigde informatie in content / assets

• Unieke Identifier

• Merk

• Type

• GTIN-nummer

• Initiatief door vrijwilligers: 

• http://nationaalbimhandboek.nl/onderwerpen/informatieniveaus/

http://nationaalbimhandboek.nl/onderwerpen/informatieniveaus/


Voorbeeld vastgelegde informatie



Toekomst?

• Augmented reality: Google Glass, Smart Helmet

• “Slimme gebouwen” op basis van:

• Sensoren

• IoT

• Data analyse





▪ Gewijzigde vorm van samenwerken: integraliteit voorop

▪ Ander ontwerp en bouwproces: samenwerken, visualiseren, optimaliseren

▪ Efficiënter ontwerp, uitvoering en beheerproces door koppelingen in software:
▪ Vertaling en vastlegging van Programma van Eisen in BIM model;
▪ Model klaar, berekeningen klaar, werkvoorbereiding klaar, prefab 

voorbereid;
▪ Consistent revisiedossier gekoppeld aan FM/beheer software

▪ Resultaat: effectiever en efficiënter beheer, reductie TCO

BIM biedt dus kansen



▪ Enthousiasme alle betrokkenen

▪ Duidelijke keuzes, doelen

▪ Doorzettingsvermogen

▪ Goede procesafspraken

▪ Investeringen in ICT

▪ Investeren in ontwikkeling en opleiding

▪ Samenwerking tussen alle betrokken partijen

Samen maken we de toekomst!

Randvoorwaarden



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?

Volg Unica op:

linkedin.com/company/unicanl

twitter.com/unicanl

facebook.com/unicanl

youtube.com/unicanl1

http://www.linkedin.com/company/unicanl
http://www.twitter.com/unicanl
http://www.facebook.com/unicanl
http://www.youtube.com/unicanl1

