
BIM Connect



BIM Connect  van Vabi.
Modelleren van gebouwprestaties 
op een BIM model. 
BIM Connect importeert de geometrie van een gebouw direct vanuit het BIM model in 

Vabi Elements. De conversie gebeurt nagenoeg geautomatiseerd met de BIM Connect 

Wizard. Uw tekentijd  wordt aanzienlijk versneld, oplopend tot 70%. Door de vertaling 

naar het gesloten geometrische model, heeft u de zekerheid van een betrouwbare 

berekening en dus betrouwbare data in het BIM model. Bij wijziging van de tekening 

maakt u de consequenties voor uw gebouwprestaties snel inzichtelijk door heldere 

visualisatie.  BIM Connect is uw verantwoordingsdocument binnen het bouwteam. 

Wanneer er gekozen is voor BIM, is er altijd een 3D model van het gebouw beschikbaar. Handmatig overnemen 
van de gegevens in het rekenmodel kost tijd en de kans op invoerfouten is aanwezig. Gedurende de 
ontwerpfases is een tekening onderhevig aan wijzigingen en bij  iedere  wijziging moet u de installatieconcepten 
opnieuw valideren. Dit is een tijdrovende klus, omdat het grootste deel van uw tijd in het steeds opnieuw 
tekenen van de geometrie ging zitten. 

BIM Connect importeert het 3D model vanuit IFC. Hierbij wordt de volledige 3D geometrie ingelezen, al zijn ze 
nog zo complex. Ruimtenummers, -namen, ramen en deuren heeft u in één keer op de juiste plaats.  
De BIM Connect Wizard lost 90% van de meest voorkomende conflicten voor u op. Wat niet zonder overleg met 
u opgelost kan worden, wordt in heldere keuzes of waarschuwingen aan u voorgelegd. De doorlooptijd van een 
project wordt enorm verkort, oplopend tot 70% van uw tekentijd. Zo heeft u meer tijd voor het inzetten van uw 
vakmanschap bij het optimaliseren van de gebouwprestaties. 

Versnel uw doorlooptijd met de BIM Connect Wizard

“BIM Connect verbindt het BIM model met het rekenmodel”



Wanneer de tekening tijdens het ontwerpproces wijzigt, moet u de gekozen installatieconcepten opnieuw 
valideren in het rekenmodel. Door de gemaakte wijzigingen is het mogelijk dat gebouwprestaties bij de door u 
gekozen installatieconcepten andere prestaties opleveren. U wilt hier later geen discussie over krijgen.  

De consequenties van een gewijzigde tekening voor uw berekening maakt u met Vabi Elements snel inzichtelijk. 
U kunt visualiseren welke wijzigingen in het ontwerp invloed hebben op de gebouwprestaties zodat u dit 
binnen het bouwteam kunt verantwoorden. Zo heeft u een verantwoordingsdocument binnen het bouwteam, 
waarmee u de kwaliteit van uw gedeelte van de data binnen het BIM model kunt verantwoorden. 

Bij het modelleren van installatieconcepten wilt u voor uzelf optimaal 
inzicht in de gebouwprestaties, maar ook voor de andere partijen 
binnen het bouwteam. De ruimtelijsten in Vabi Elements geven een 
overzicht van de gebruikte ontwerpparameters. Het dashboard 
van Vabi Elements geeft een directe terugkoppeling van de 
gebouwprestaties in onder andere heldere 3D visualisaties, 
waardoor de gewenste interactie tussen partijen bij BIM mogelijk is 
en samen kan worden gezocht naar de beste oplossingen.

Optimale visualisatie van de gebouwprestaties 

Zekerheid van betrouwbare data in het BIM model
Voor thermodynamische berekeningen (zoals warmteverlies, 
koellast en gebouwsimulatie) is een gesloten geometrisch model 
noodzakelijk. Een ruimte mag geen onbedoelde openingen 
hebben, omdat dit een berekening onbetrouwbaar maakt. Elke 
ruimte moet een volledig sluitend geheel van vlakken zijn.  
 
Doordat BIM Connect het BIM model vertaalt naar het gesloten 
geometrische model in Vabi Elements, heeft u de zekerheid van 
maximale betrouwbaarheid van uw berekening. Wat Vabi Elements 
wereldwijd uniek maakt, is het gesloten geometrische 3D model 
waarin alle berekeningen worden gemaakt. Bij iedere keuze heeft 
u real time inzicht in alle gebouwprestaties. De zekerheid van een 
betrouwbare berekening heeft u nodig om de kwaliteit van uw data 
binnen het BIM model te kunnen garanderen. 

Figuur: praktijkvoorbeeld van een conversie met een 
woning naar het gesloten geometrische model.  Mede 
mogelijk gemaakt door Technisch Handelsbureau Rensa BV.

Meer informatie over Vabi Elements BIM Connect?
Heeft u vragen of wilt u een demonstratie van BIM Connect? Neemt u dan gerust contact met ons op. Tijdens 
kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 015 - 257 44 20 en kies voor Vabi Elements optie 4. 

Vraag een offerte aan voor uw organisatie of bestel BIM Connect in de Vabi Elements shop  (www.vabi.nl). 

Figuur: visualisatie warmteverlies berekening

Uw verantwoordingsdocument in het bouwteam



BIM biedt u kansen
Er wordt steeds vaker gewerkt met BIM, omdat het een schat aan 
informatie biedt waarmee het bouwproces efficiënter en effectiever 
kan verlopen. Doordat alle informatie van verschillende disciplines 
gekoppeld wordt in een BIM model kunnen er heldere afspraken worden 
gemaakt en is er beter verwachtingsmanagement mogelijk richting de 
opdrachtgever.

BIM is een manier van werken waarbij alle partijen gebruik maken 
van het BIM model voor het ontwikkelen, ontwerpen, simuleren, 
bouwen en exploiteren van gebouwen. Een BIM model bestaat uit 
enerzijds de driedimensionale grafische weergave van de geometrie 
en anderzijds uit een database waarin alle gegevens en afspraken 
worden vastgelegd voor het ondersteunen van betrokken partijen in 
de ontwerp-, bouw- en beheerfase van een gebouw.

Om succesvol samen te werken in het BIM proces, moet informatie 
worden gedeeld. Wanneer een architect tijdens het proces de 
tekening aanpast kan dit invloed hebben op de gebouwprestaties. 
Door de interactie tussen partijen en visualisatie van consequenties in 
het team, kan er samen worden gezocht naar de beste oplossingen. 

De uitwisseling van informatie binnen BIM kan alleen plaatsvinden 
wanneer alle informatie dezelfde uitwisselingstaal heeft. IFC is één 
van uitwisselformaten. Alle applicaties die gekoppeld zijn aan een 
BIM model moeten de gekozen uitwisselingstaal ondersteunen ter 
voorkoming van miscommunicatie.  

Opdrachtgevers schrijven BIM steeds vaker voor, omdat dit een 
toegevoegde waarde voor hen is. Ze hebben beter inzicht en een reële 
verwachting van het eindresultaat door de visualisatie. Ook kunnen 
ze beter en sneller keuzes maken door inzicht in de consequenties. 
BIM biedt hun meer flexibiliteit en zekerheid over kwaliteit en kosten. 
Opdrachtgevers gunnen bouwopdrachten dan ook steeds vaker 
op basis van BIM en minder vaak op basis van capaciteit en/of de 
laagste prijs. Uit onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland 
en ABN AMRO blijkt dat circa 30% van de BIM-gebruikers tijdens de 
economische crisis marktaandeel heeft gewonnen dankzij BIM. 

Met BIM kan er tijdens de hele 
gebouwlevenscyclus efficiënter 
worden gewerkt. Door gebruik van 
de juiste data weten alle betrokken 
partijen waar ze rekening mee 
moeten houden. Dit resulteert in 
minder fouten, minder faalkosten 
en hogere kwaliteit.  


