
Lerend netwerk

BIM voor technische installaties

Ontdek de 
topics & schrijf

je in!

Meer kennis, meer inzicht
Dit is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw en Techlink, met steun van VLAIO.

En wil je weten waarom? 

De Topics Trajecten van de Vlaamse Confederatie Bouw en Techlink stellen 
nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de bouwsector centraal.  
Ze helpen je snel op weg met een combinatie van praktische groepsmomenten 
en individuele begeleiding. Je kan daarbij rekenen op de praktische adviezen 
van echte experten. Zij moedigen jou aan om jouw eigen uitdagingen onder 
de loep te nemen, werkbare antwoorden te vinden op jouw vragen en in 
debat te gaan en uit te wisselen met de andere deelnemers. Zo leer je dankzij 
doorgedreven interactie van zowel de experten als de andere deelnemers.



1      Wat is praktisch BIM’men? 
Spreken wij dezelfde (digi)taal? Wat is BIM?

De samenwerkingsfilosofie is de basis van deze 
sessie. We gaan bekijken wat we willen bereiken 
en welke actoren betrokken zijn bij technische 
installaties. We kaderen ook de bestaande 
standaarden. 
Onze BIM-adviseur geeft uitleg over hoe we 
effectief kunnen samenwerken. We staan stil bij het 
BIM-visiedocument, het BIM-protocol, het BIM-
uitvoeringsplan en de BIM-modelleerrichtlijnen.

    2   Is BIM’men verstandig? Verstandig BIM’men 
wel! 

Waarom BIM’men wij of net niet?
We gaan kijken naar de individuele redenen 
voor elke deelnemer om te BIM’men. Hiervoor 
onderzoeken we het traject voor elke organisatie en 
de impact van BIM op je bedrijf en je medewerkers. 
Via een pragmatische invalshoek, bekijken we de 
impact van BIM op je projecten.  Iedere deelnemer 
bepaalt zijn eigen strategie en maakt op basis 
hiervan keuzes. Via een gezamenlijke analyse wordt 
dit concreet toepasbaar op jouw bedrijf. 

    3   Wat levert de toepassing van BIM op in een 
installatieproject? En hoe?

What’s “BIM” it for me?
In deze sessie geven we een overzicht van 
“delivrables” voor technische installaties per fase en 
per rol en gaan we die ook toepassen. 

In de hoe-vraag, bieden we een overzicht van de 
keuzes aan:

• BIM modelleersoftware

• mogelijke applicaties

• contentbibliotheken (objecten)

 4   Wat kost dit? En welk resultaat staat 
hiertegenover? 

“BIMpact” voor je bedrijf?
Het financiële plaatje moet kloppen, dus we 
bestuderen de financiële impact voor jouw bedrijf 
én voor je projecten. Door praktijkvoorbeelden 
van collega’s (externe sprekers) zoals algemene 
aannemers, installateurs, ontwerpers en facility 
managers kan je een beter inzicht krijgen op het 
kosten- en resultatenplaatje. 

Doelgroepen:

• Installatiebedrijven
• Algemene Aannemers
• Advies- & Ingenieursbureaus

Focus: 

Hoe met jouw bedrijf BIM toepassen voor 
technische installaties. Komen tot de juiste keuzes 
voor jouw bedrijf nu en later.

BIM je weg naar de 
digitale toekomst
Deel kennis en ervaring rond BIM’men met een 15-
tal andere bouwprofessionals. De sprekers worden 
in functie van de thema’s per sessie bepaald. Gelet 
op het doel om ook van elkaar te leren,  gaan deze 
sessies fysiek door. Mocht dit omwille van COVID 
niet mogelijk zijn, verschuiven we de data in over-
leg met de deelnemers.

JOUW TOPICS TRAJECT
Doorheen de sessies wordt  gepolst naar de 
vragen bij de deelnemers 
4 inspirerende groepsmomenten en 1 
kennismakingssessie
Leer van experten en andere deelnemers
Via een halve dag individuele begeleiding 
geven we advies hoe we deze vragen kunnen 
oplossen

Data & tijdstip
10 juni 2021 (online om 10.00 u) 
9 september 2021
16 september 2021 
23 september 2021
30 september 2021
Telkens van 15.00 u tot 18.00 u

Locatie
Huis van de Bouw 

Tramstraat 59
9000 Gent 

Deelnameprijs
1 persoon - 500€ (excl. BTW) 

Voor meer info: 
Vik Vanackere  
bim@techlink.be


