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REGIE OVER 
INFORMATIE
BIM-PROTOCOL 
VOOR WONINGCORPORATIES
Deze eerste versie van de BIM-protocol voor woningcorporaties is een discussiedocument. U 
bent daarom uitgenodigd om te reageren via info@stichting-cora.nl. Reacties worden zoveel 
mogelijk gebruikt bij het opstellen van de volgende versie van deze leidraad. 
De ontwikkelingen kunnen hier worden gevolgd.

mailto:info%40stichting-cora.nl?subject=
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4 REGIE OVER INFORMATIE

SAMENVATTING

Het BIM-protocol voor woningcorporaties is het derde document van het drieluik Regie over informatie in de 
corporatiesector. Eerder verscheen het visiedocument en tegelijk met dit protocol verschijnt de BIM-leidraad 
voor woningcorporaties. Dit BIM-protocol bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 is het BIM-protocol voor 
woningcorporaties. Het geeft richting aan de operationele afspraken over BIM, die woningcorporaties intern 
en met andere organisaties kunnen maken over het vastleggen, uitwisselen, beheren en actueel houden van 
vastgoedinformatie. De werkprocessen uit het CORA-procesmodel dienen daarbij als uitgangspunt, maar ook 
(BIM-) standaarden van buiten de corporatiesector liggen ten grondslag aan dit protocol. Dit BIM-protocol is 
niet bedoeld om de informatie-uitwisseling binnen de keten van opdrachtnemers te structuren. De afspraken die 
daarvoor gemaakt worden zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemersketen. Het protocol is ook geen 
plan van aanpak voor de implementatie van BIM in een organisatie.  
Het gebruik van BIM ten behoeve van beheer vraagt om andere en soms meer gedetailleerde informatie dan BIM 
voor nieuwbouw. Daarom wordt in dit protocol het opstellen van een onderhoudsbegroting bij een corporatie als 
voorbeeld gehanteerd. 

Deel 2 geeft de principes voor de Informatie Leveringsspecificatie (ILS) voor BIM bij woningcorporaties. Bij 
iedere samenwerking met behulp van BIM maakt de ILS onderdeel uit van het contract tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Daarin is de overdracht van gegevens gespecificeerd en wordt een uniforme uitwisseling van 
informatie gewaarborgd. De ILS bevat afspraken over: 

 � het informatie-uitwisselingsproces
 � de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever rond informatie-uitwisseling
 � de frequentie van de informatie-uitwisseling 
 � de toe te passen (open) standaarden.

 
Om het BIM-protocol effectief te kunnen gebruiken en de werkprocessen binnen een corporatie efficiënter te 
kunnen laten verlopen, dient het protocol direct bij de start van samenwerking met externe partijen ingezet te 
worden. Ook borging binnen de eigen organisatie is daarbij van groot belang.

Het drieluik van notities Regie over informatie over de inzet van BIM bij woningcorporaties, is voortgekomen vanuit 
de behoefte bij woningcorporaties om de interne informatiebronnen te verbinden en om betere aansluiting te 
krijgen op de BIM-ontwikkelingen in de markt. De ervaringen met BIM van de deelnemers aan de Werkgroep BIM 
Woningcorporaties komen vanuit verschillende invalshoeken, zoals strategisch vastgoedmanagement, technisch 
vastgoedbeheer en informatiemanagement. Ook Aedes ziet in BIM een kans voor de sector om meer regie over het 
informatiebeheer te verkrijgen.  
Samen met de betrokken adviseurs is besloten om het drieluik als groeidocumenten op te stellen. Door na publicatie 
van de eerste versie een dialoog met markt aan te gaan, zal met als uitgangspunt de beschreven werkprocessen en 
daarmee gepaard gaande informatie-uitwisseling, de uitwerking van deze drieluik snel op een hoger plan komen. 
Omdat ook nog veel corporatiesmedewerkers ingewerkt gaan worden op de inzet van BIM, zal ook terugkoppeling 
van ervaringen binnen de corporatiesector bijdragen aan het verder brengen van het drieluik. Tot slot zullen 
de documenten ook worden aangepast aan marktontwikkelingen zoals opkomende informatiestandaarden of 
vernieuwing van werkprocessen (bijvoorbeeld bij aanpassing van CORA of VERA).
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DEEL 1 BIM-PROTOCOL VOOR      
 WONINGCORPORATIES 

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND
Voor een woningcorporatie is het, als maatschappelijke organisatie, van groot belang om woningbeheer1op 
efficiënte wijze te organiseren. Daarvoor is goed informatiebeheer over het vastgoed van essentieel belang. De 
inzet van bouw-informatie-modellen (BIM-modellen) draagt hieraan bij, omdat bestaande en nieuwe informatie 
op gestructureerde en effectieve wijze gerelateerd kan worden aan het vastgoed. Dit leidt daarmee tot betere 
keuzes, besluitvorming en samenwerking. 
Belangrijk verschil tussen ‘bimmen voor vastgoedbeheer’ en ‘bimmen voor (nieuwbouw-)projecten’ is, dat er bij 
nieuwbouw een andere informatiebehoefte bestaat. Op dit moment wordt er in de markt nog vooral bij projecten 
gebimd om afstemming te krijgen tussen ontwerpende en uitvoerende partijen gericht op ontwerp, engineering 
en werkvoorbereiding. Bimmen voor vastgoedbeheer is meer: het gaat om de integratie van de uit projecten 
verkregen BIM-modellen in het interne informatiebeheer. Deze uit BIM verkregen informatie wordt samen met de 
reeds bestaande gegevens ingezet binnen de werkprocessen van de woningcorporatie. 
Het BIM-protocol voor woningcorporaties is daarom gericht op productie en levering van herbruikbare 
vastgoedinformatie die benodigd is bij de beheerprocessen een corporatie, zoals beschreven in de COrporatie 
ReferentieArchitectuur (CORA). Het biedt corporaties de basis om het beoogde kwaliteitsniveau bij de inzet van 
BIM te omschrijven, waar gewenst door dit document aan te vullen met project- of organisatiespecifieke criteria.

Het BIM-protocol maakt onderdeel uit van het drieluik Regie over informatie: BIM voor woningcorporaties. Voorjaar 
2015 verscheen het BIM-visiedocument van Aedes, waarin het belang van de inzet van BIM in de corporatiesector 
voor zowel beheer als ontwikkeling is beschreven. Samen met dit BIM-protocol verschijnt de BIM-leidraad voor 
woningcorporaties. De leidraad beschrijft de achtergrond en de kaders van een efficiënte en effectieve inzet van 
BIM in de corporatiesector.

1.2 UITGANGSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET BIM-PROTOCOL VOOR   
 WONINGCORPORATIES
Bij het uitwerken van het protocol zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

 � Beheerfunctie van corporaties als uitgangspunt 
BIM ondersteunt de integrale samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij het (her-) 
ontwikkelen, bouwen, renoveren, beheren, onderhouden en/of gebruiken van een gebouw. Iedere 
partij kent in deze samenwerking naast een gemeenschappelijke informatiebehoefte, ook een eigen 
informatiebehoefte. Dit protocol geeft inhoud aan het belang en de informatiebehoefte bezien vanuit 
de exploitatieverantwoordelijkheid van woningcorporaties, zonder afbreuk te doen aan de integrale 
samenwerking. Wanneer er in een keten met behulp van BIM wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en 
realisatie van nieuwbouw, dan is het BIM-model bedoeld voor eenmalig gebruik gericht op bouwuitvoering. 
BIM vanuit de invalshoek van beheer vraagt om de vastlegging van een andere set van (aanvullende) gegevens 
met soms een grotere mate van detaillering die voor nieuwbouw niet noodzakelijk is.

 � Informatie voor CORA-processen als de basis 
Een groep corporaties is een aantal jaar geleden gestart met de ontwikkeling van CORA. Aansluitend daaraan 
is er binnen stichting VERA gewerkt aan de VERA (Volkshuisvesting Enterprise ReferentieArchitectuur). 
Inmiddels heeft ook het ministerie van BZK aangegeven dat CORA gebruikt zal gaan worden bij de informatie-
uitwisseling tussen de corporaties en overheid. De in deze architectuur gedefinieerde processen, zoals 
bijvoorbeeld de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) of de woningwaardering, vormen de basis voor dit 
protocol en zijn hiermee onder meer bepalend voor de detaillering van de vastgoedinformatie.

1 Waar gesproken wordt over woning (-beheer), wordt het beheer van het totale vastgoedbezit bedoeld.
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 � Iedere corporatie is anders 
Iedere woningcorporatie is anders georganiseerd en heeft zijn informatievoorziening en informatiesystemen 
verschillend ingericht. Waar de ene corporatie al het dagelijks onderhoud uitbesteedt, doet de andere 
corporatie dit geheel in eigen beheer. Door de CORA-processen als basis te gebruiken voor het definiëren 
van de informatiebehoefte, kan iedere corporatie dit protocol inzetten in de eigen situatie en ontstaat er toch 
uniformiteit voor de hele corporatiesector.

 � Aansluiting op geldende BIM-standaarden 
Naast de CORA-standaard, worden er bij woningcorporaties en de partijen waarmee wordt samengewerkt ook 
andere standaarden gebruikt. Dit protocol zoekt aansluiting bij deze standaarden. In het document wordt waar 
mogelijk verwezen naar deze standaarden.

 � Protocol als werkdocument 
Dit document is bedoeld voor iedereen die binnen de CORA-processen samen met anderen aan de slag gaat met 
BIM. Het is opgezet als een document dat zich zelfstandig laat gebruiken. Waar nodig worden daarom zaken die 
in de BIM-leidraad beschreven zijn beknopt toegelicht.

 � Levend document 
De ontwikkelingen op het gebied van BIM gaan hard en organisaties en hun co-makers die hiermee werken, 
leren snel. Dit BIM-protocol vergt de komende jaren regelmatig aanpassing.

1.3 DOELSTELLING VAN HET BIM-PROTOCOL VOOR WONINGCORPORATIES
Het BIM-protocol voor woningcorporaties geeft richting aan de operationele afspraken over BIM, die 
woningcorporaties intern en met andere bedrijven en organisaties kunnen maken over het vastleggen, uitwisselen, 
beheren en actueel houden van vastgoedgebaseerde informatie, op zo’n manier dat de werkprocessen uit het 
CORA-procesmodel2 efficiënt en effectief ondersteund worden. In deze eerste versie van het BIM-protocol wordt 
ingegaan op het vastleggen en uitwisselen van informatie. In volgende versies zal ook het beheren en actueel 
houden van vastgoedinformatie uitgebreid aan de orde komen.

1.4 AFBAKENING
Dit BIM-protocol is een middel om de kwaliteit van informatie van BIM te concretiseren en kan door 
woningcorporaties worden ingezet om als opdrachtgever aan te geven hoe opdrachtnemers informatie moeten 
structureren en leveren, zodat de corporatie deze informatie kan inzetten bij alle beheerprocessen. Ook kunnen 
corporaties het protocol inzetten om de informatie-uitwisseling tussen afdelingen intern te structureren, zodat bij 
alle werkprocessen gebruik wordt gemaakt van dezelfde gevalideerde op vastgoed gebaseerde informatie. Bij het 
opstellen van deze versie van het BIM-protocol, is de informatievraag bij het opstellen van een MJOP steeds als 
voorbeeld gebruikt. 
Het BIM-protocol voor woningcorporaties is niet bedoeld om de opdrachtnemersketen te organiseren of de 
informatie-uitwisseling binnen de opdrachtnemersketen te structureren. Het protocol beschrijft niet met welke 
instrumenten gewerkt moet worden en het is geen implementatieplan.

1.5 LEESWIJZER
Wordt er binnen uw corporatie gewerkt met BIM, maar gebruikt u het zelf niet, lees dan in ieder geval deel 1, 
zodat u inzicht heeft in de afspraken die medewerkers moeten maken om de (CORA-)werkprocessen te kunnen 
faciliteren. Moet u bij de start van een project of samenwerking afspraken vastleggen op welke manier (intern 
en extern) informatie wordt uitgewisseld, dan kan u volstaan met het lezen van alleen deel 2, de Informatie 
Leveringsspecificatie (ILS). Doet u dat voor de eerste keer, dan is het advies om ook deel 1 het BIM-protocol te 
lezen, zodat u inzicht heeft in de achtergrond van het protocol en de ILS.  
Werkt u als externe partij samen met een corporatie, lees dan BIM-protocol en ILS om inzicht te krijgen in het 
waarom en hoe u opdrachtgever met BIM werkt.

2 Zie voor het CORA-procesmodel Regie over informatie: BIM-leidraad voor woningcorporaties.
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2 DE BASIS VOOR GOED BIM(-MEN) BIJ   
 WONINGCORPORATIES

2.1 INLEIDING
Vrijwel bij iedere woningcorporatie is de beschikbare documentatie van het huidige woningbezit wisselend van 
kwaliteit en opbouw. De digitaliseringsgraad van de documentatie varieert van niet gedigitaliseerd, tot 2D- of 3D 
CAD-bestanden en soms een beetje in BIM. Voor effectieve en efficiënte inrichting van de CORA-processen is het 
van belang om op termijn het gehele vastgoed op consistente en gevalideerde wijze in BIM-modellen vast te leggen 
en te beheren. Zie verder de BIM-leidraad voor woningcorporaties hoe dat kan worden opgepakt en hoe dat mede 
invloed heeft op de inzet en uitwerking van het BIM-protocol in de praktijk.

2.2 OMGAAN MET VERANDERENDE GEGEVENS
De informatie die bij de CORA werkprocessen wordt gebruikt, verandert met grote regelmaat. De inzet van 
het BIM-protocol zorgt ervoor dat op consistente wijze gevalideerde informatie beschikbaar komt. Dankzij 
het open uitwisselformaat voor BIM-modellen, kunnen marktpartijen de opleverdocumentatie van een project 
direct inleesbaar maken voor de systemen van corporaties. Andersom kan een corporatie dienstverleners en 
toezichthouders gericht informeren op basis van actuele vastgoedinformatie. Door BIM tot op adresniveau door te 
voeren, zijn de gegevens van elk adres herleidbaar. Dat betekent dat wanneer een aanpassing bij een individuele 
woning in het BIM-model wordt doorgevoerd, alle vastgoedinformatie via het BIM-model wordt geactualiseerd. 
Bijvoorbeeld bij het opstellen van een MJOP zorgt werken volgens het BIM-protocol er voor, dat de MJOP van alle 
relevante informatie wordt voorzien. Voor het bestaande vastgoed van een corporatie ziet de informatieketen er 
dan als volgt uit:

Afbeelding 1 Informatieketen voor het bestaande vastgoed van een corporatie 

Toelichting: de externe of interne modelleur beperkt zich tot het produceren en leveren van BIM-modellen inclusief bijbehorende 
informatie over de bestaande situatie (geel). De conditiemeting (groen) en vervolgens het samenstellen van de MJOP gebeurt door 
anderen (intern of extern).

Zoals uit bovenstaande afbeelding blijkt kunnen ook externe partijen betrokken zijn bij het vastleggen van 
informatie ten behoeve van CORA-processen.

2.3 STUREN OP DE KWALITEIT VAN BIM
Het uitgangspunt is dat de vastgoedinformatie uit de reeds beschikbare en nog te realiseren BIM-modellen in alle 
processen van het CORA-procesmodel ingezet kan worden. Dit vraagt om sturing op de kwaliteit van BIM. Daarom 
moeten de BIM-modellen aan de volgende principes voldoen.
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BIM-modellen zijn:
1. een correcte representatie van de werkelijke situatie,
2. volgens een consistente structuur en hiërarchie opgebouwd,
3. consequent en consistent per element van de in dit protocol vereiste eigenschappen voorzien,
4. wat betreft het detailniveau afgestemd op het beoogd gebruik, zodat bijvoorbeeld de voor MJOP benodigde 

afmetingen afgeleid en herleidbaar zijn vanuit elk individueel BIM-object,
5. voorzien van de locatiegebonden- en groeperingskenmerken van elementen.
 
Bij het opzetten van BIM-modellen van bestaand vastgoed geldt dat:
1. de werkelijke zichtbare situatie leidend is, los van wat er als broninformatie beschikbaar is in de vorm van   

indicatieve plattegronden en inventarisatielijsten,
2. de werkelijke situatie op locatie en via actuele foto’s dient te worden geïnventariseerd,
3. niet-visueel herleidbare informatie moet corresponderen met beschikbare brondocumentatie.
4. eigen interpretaties bij het vastleggen van informatie niet zijn toegestaan: overbodige, anderstalige, onbekende 

of ontbrekende informatie van bestaand vastgoed mag dus NIET vastgelegd worden in het BIM-model of 
daaraan gerelateerde eigenschappen.

 
Alleen wanneer een BIM-model voldoet aan deze principes, kan het realistische en valide informatie leveren voor 
bijvoorbeeld de MJOP.
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3 THEMATISCHE UITWERKING

3.1 INLEIDING
Zoals in de BIM-leidraad woningcorporaties is toegelicht, kan BIM vanuit verschillende thematische invalshoeken 
worden benaderd. Bij het uitwerken van het BIM-protocol voor woningcorporaties is deze indeling ook gehanteerd:

 � Proces en Organisatie
 � Samenwerking
 � ICT-architectuur en Techniek
 � Brongegevens.

3.2 PROCES EN ORGANISATIE
Zoals aangegeven zijn de CORA-werkprocessen en de daarmee samenhangende informatiebehoefte, uitgangspunt 
voor BIM. De inrichting van de processen is onder meer gebaseerd op huidige beschikbaarheid van informatie 
en de wijze waarop de bestaande (informatie-)systemen deze processen ondersteunen. Met BIM is het mogelijk 
om gedetailleerdere en rijkere informatie beschikbaar te maken, waarmee de processen op een effectiever en 
efficiëntere wijze kunnen worden ingericht. 
Het verdient dan ook aanbeveling om kritisch naar de inrichting van de processen en de informatiebehoefte te 
kijken. Dit betekent niet dat het direct noodzakelijk is om deze processen aan te passen, maar het is wel van belang 
om te voorkomen dat vastgoedinformatie nu verloren gaat die later nodig is voor het herinrichten van de processen.
Invoering van BIM bij een corporatie verloopt altijd langs de lijnen van een groeimodel. Het is nu eenmaal 
onmogelijk om de informatie van al het bezit in één keer om te zetten naar BIM en om iedereen organisatiebreed in 
één keer te laten werken met BIM. Dit betekent dat corporatie enkele jaren in een duale situatie verkeert. Dit heeft 
organisatorische consequenties. Het is goed dat een corporatie zich dit realiseert en hierop maatregelen treft. Zaken 
die hierbij een rol spelen zijn:

 � het organiseren van het beheer van de informatie 
Vastgoedinformatie muteert veel. Hoe wordt geborgd dat deze informatie in/gekoppeld aan het BIM-model 
goed wordt onderhouden?

 � nieuwe en veranderende rollen en verantwoordelijkheden 
De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is, wie heeft de informatieregie? Wie kan en/of mag 
informatie genereren? Wie voegt die informatie samen en/of controleert deze? Wie geeft informatie vrij en 
distribueert deze en wanneer? Hoe wordt er gehandeld bij afwijkingen?

 
De wijze waarop een corporatie zich voorbereidt op de implementatie van BIM, is bepalend voor de impact van 
BIM op de organisatie. 

3.3 SAMENWERKING
Kenmerkend voor een succesvolle inzet van BIM is de afstemming van processen en de informatie-uitwisseling 
tussen samenwerkende partijen of personen. Dat kunnen interne afdelingen zijn, maar ook marktpartijen, 
overheidsinstanties of toezichthouders. De focus in dit protocol en met name bij de ILS ligt bij de samenwerking 
met externe partners. De wijze waarop werkprocessen heringericht moeten worden om ten volle te profiteren van 
het werken met BIM, verschilt per corporatie en vraagt om een op de situatie afgestemd implementatieplan.

3.3.1 EXTERNE SAMENWERKING
Een groot verschil tussen bimmen door corporaties en bimmen door marktpartijen is dat marktpartijen als 
opdrachtnemers ‘slechts’ projectmatige verantwoordelijkheden en belangen hebben. Elk project kent een start 
en een eind en daarbij wordt elke keer een nieuw BIM-model opgebouwd. Een woningcorporatie daarentegen 
heeft de gegevens over het vastgoedbezit structureel, voor de lange termijn nodig. Alle al dan niet projectmatig 
opgebouwde informatie moet dus samenkomen in een eenduidig BIM-model. Bij de overstap naar BIM zal 
bij een bestaand gebouw de informatie van verschillende disciplines en van alle leveranciers moeten worden 
samengevoegd tot één BIM-model van de corporatie. Daarna moet nieuwe informatie op telkens verschillende 
momenten worden ingepast in het corresponderende BIM-model van de corporatie. Dat geldt voor alle gegevens 
die extern of intern over dat gebouw worden gegenereerd. 
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Om te borgen dat de BIM-modellen ook in de beheerfase inzetbaar zijn, is het essentieel dat opdrachtgevers via 
een BIM-protocol met ILS vanaf de start van de samenwerking gericht sturen op de benodigde informatie en 
informatiestructuur, zodat bij oplevering de via het meegeleverde BIM-model informatie inzetbaar is binnen de 
corporatie voor het beheer van het opgeleverde vastgoed. Het is daarbij goed om te realiseren dat ook externe 
partners stapsgewijs oevergaan op werken met BIM. Onderzoek vooraf dus goed of partners kunnen voldoen aan 
de gevraagde informatiebehoefte en informatiestructuur, leg de afspraken vast en monitor de voortgang goed.

3.3.2 INTERNE SAMENWERKING
Binnen een corporatie wordt veel vastgoedgebaseerde informatie in een al dan niet afgeleide vorm door 
meerdere afdelingen en voor verschillende doeleinden gebruikt. Een bekend voorbeeld is het aantal m² van een 
wooneenheid, dat ingezet kan worden voor woningwaardering, verhuur of woningrenovatie. Toch blijken deze 
gegevens vaak niet eenduidig beschikbaar bij de verschillende gebruikers. Het BIM-protocol voor woningcorporaties 
is ook inzetbaar om afspraken te maken over hoe afdelingen binnen een corporatie elkaar van eenduidige gegevens 
voorzien.

3.4 ICT-ARCHITECTUUR EN TECHNIEK
Bij BIM zorgen de voorgedefinieerde 3D-modelleerfuncties voor een consistente opbouw van bijvoorbeeld muren, 
kozijnen en daken. Omdat er veel verschillende soorten BIM software bestaan, waarmee ook nog eens informatie 
uitgewisseld wordt met de bestaande administratieve kantoorsoftware zoals ERP-, MJOP- en taxatiesystemen, is de 
noodzaak ontstaan voor één BIM-standaard. Daarom is er door de internationale organisatie  
www.buildingsmart.org sinds 1995 gewerkt aan het open BIM uitwisselformaat IFC. 
De open BIM-standaard IFC is een wereldwijde standaard en dus niet heel specifiek uitgewerkt met gedetailleerde 
informatie-opbouw voor bijvoorbeeld woningcorporaties. Maar de standaard is wel geschikt om deze specifiek 
te verrijken voor bepaalde sectoren of disciplines. De ILS in dit BIM-protocol voorziet daar in, door de voor 
corporaties belangrijke informatiestandaarden te verbinden. Ook kunnen woningcorporaties hun eigen 
informatiebehoefte formuleren en deze beschrijven volgens de geboden informatiestructuur. 
De open informatiestandaarden maken het mogelijk om de informatie te ontkoppelen van de softwarespecifieke 
functies. Ook zullen nieuwe softwareproducten ontstaan die specifieke functies hebben. Zo is het mogelijk om 
direct vanuit een BIM-model het energieverbruik van woningen te simuleren, bijvoorbeeld om door te rekenen 
welke variant voor woningrenovatie het meest rendabel is. Met de ILS kan aangegeven worden welke informatie 
BIM-modellen moeten bevatten om geautomatiseerd een woningwaardering te berekenen door de daartoe 
geschikte systemen te koppelen aan het BIM-model.  
Werken conform dit BIM-protocol maakt het mogelijk om gegevens op uniforme wijze te ordenen. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de bestaande softwaresystemen en processen te koppelen aan deze nieuwe vorm van 
broninformatie. De bestaande systemen kunnen hun rol behouden als ze de aansluiting weten te maken. Omdat 
BIM-gegevens locatie- (en element-)gebonden kunnen maken, zal het BIM-model betere informatie kunnen 
verstrekken als brongegevens voor de feitelijke kenmerken van het vastgoed zoals materialisatie en hoeveelheden. 
Voor woningcorporaties is het belangrijk dat ICT-middelen geschikt zijn om de BIM-gebaseerde gegevens uit te 
wisselen volgens de gangbare open informatiestandaarden. Naast de bestaande software, zullen voor sommige 
personen in de organisatie BIM-gerelateerde tools beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld om de BIM-modellen te 
bekijken (en te bevragen of te verrijken met informatie).

3.5 BRONGEGEVENS
3.5.1 OPEN STANDAARDEN VERBINDEN BRONSYSTEMEN
Binnen een woningcorporatie is vastgoed- en omgevinggerelateerde informatie veelal beschikbaar in meerdere 
losse bronsystemen, verschillende bestandsformaten en/of gegevensopbouw. Om deze (bron-)gegevens te 
benutten, is menselijke interactie en interpretatie nodig: het moet gelezen worden om de informatie te verzamelen 
voor de beoogde toepassing. Vaak worden de gegevens daarbij overgetypt in een ander document. Deze bestaande 
gegevens vormen belangrijke broninformatie voor BIM. 
Om in het vervolg broninformatie zonder overtypen en zonder eigen interpretatie te kunnen uitwisselen, moet 
deze informatie volgens open standaarden beschikbaar worden gemaakt. Er zijn meerdere branchegedragen 
open informatie- en communicatiestandaarden, veelal voor een specifieke doelgroep of toepassing. Zo 
bestaan er objectenbibliotheken als CB-NL om (bouw-)materialen en installaties te beschrijven, kadastrale 
informatiestandaarden of standaarden voor berichtgeving zoals Ketenstandaard bouw en installatie (voorheen 

http://www.buildingsmart.org
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sales in de bouw). Door deze verschillende open standaarden te integreren met de sectorstandaarden voor 
woningcorporaties (zoals CORA en VERA), krijgen de verschillende dienstenleveranciers en opdrachtgevers beter 
aansluiting met elkaar doordat alle bestaande brongegevens van woningcorporaties gericht ingelezen kunnen 
worden in de BIM-modellen. Ook kunnen ze integraal uitgewisseld worden met de BIM-softwaretools en de 
bestaande bronsystemen.

3.5.2 GEGEVENSBRONNEN EN INFORMATIE LEVERINGSSPECIFICATIE
Bij het werken met BIM maakt een generieke ‘Informatie Leveringsspecificatie’ (een zogenaamde ILS) onderdeel 
uit van de werkafspraken. Deze ILS zorgt ervoor dat de beoogde inzetbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens 
mogelijk wordt.  
Een ILS is een technische omschrijving over hoe informatie van het vastgoed dient te zijn opgebouwd. Per project 
kan de ILS specifiek worden samengesteld, afhankelijk van de uitgangssituatie, het type project en de inzet van de 
gegevens in de processen. In dit document is een basisopzet van een generieke ILS voor BIM bij woningcorporaties 
met het oog op de MJOP opgenomen.
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DEEL 2 PRINCIPES VOOR DE INFORMATIE  
 LEVERINGSSPECIFICATIE VOOR   
 BIM BIJ WONINGCORPORATIES

4 BIM-PROTOCOL VOOR       
 WONINGCORPORATIES 
 DE PRINCIPES VOOR EEN INFORMATIE  
 LEVERINGSSPECIFICATIE

4.1 INLEIDING
Een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) kan als standaard worden gebruikt bij iedere samenwerking waarbij 
gebruikgemaakt wordt van BIM. Hoewel het belangrijk is om kennis te nemen van de kaders waarbinnen gebimd 
wordt (beschreven in de voorgaande hoofdstukken), is het aannemelijk dat de ILS soms losstaand wordt gelezen en 
gebruikt. Daarom komt een aantal essentiële zaken hier nogmaals aan de orde, maar dan specifiek gericht op de ILS. 
De oorsprong van de Informatie Leveringsspecificatie ligt in de internationale open BIM-standaard van 
BuildingSMART waarin Information Delivery Manual één van de drie pijlers is om tot een goed open BIM-model 
te komen. De Nederlandse vertaling Informatie Leveringsspecificatie is vervolgens door Rijkswaterstaat opgenomen 
bij civieltechnische projecten. Inmiddels is het begrip ILS opgenomen in diverse BIM-protocollen binnen de B&U-
sector. 
Het BIM-protocol is op meerdere manieren een groeidocument. Zo wordt in een volgende versie een standaard 
ILS opgenomen, waarmee aansluiting wordt verkregen op de markt. Woningcorporaties en hun externe partners 
en brancheorganisaties wordt dan ook gevraagd om te reageren op dit BIM-protocol en de principes voor een 
standaard ILS voor BIM bij woningcorporaties. Die reacties worden gebruikt als input om de standaard ILS uit te 
werken en op die manier te komen tot een voor woningcorporaties bruikbare basis. Daarmee kan een corporatie 
bij opdrachten een opdracht-specifieke ILS formuleren die kan worden opgenomen bij de opdrachtomschrijving. 
Uiteindelijk zal de standaard ILS concrete Informatie Leveringsspecificaties bieden, zodat alle betrokkenen die BIM 
toepassen voor een woningcorporatie weten hoe en wanneer BIM succesvol kan worden ingezet. 

4.2 DOELSTELLING EN TOELICHTING ‘ILS VOOR BIM BIJ WONINGCORPORATIES’
De ILS voor BIM bij woningcorporaties beschrijft wanneer welke gegevens beschikbaar dienen te zijn, in welke 
vorm deze gegevens moeten worden opgebouwd en hoe de kwaliteit en structuur van de gegevensuitwisseling 
wordt gerealiseerd. 
In eerste opzicht lijkt een BIM-model slechts een 3D-representatie te zijn van een bouwwerk. Het is echter 
vooral bedoeld en opgezet als een informatiemodel waarin veel vastgoedgerelateerde informatie met elkaar wordt 
verbonden. Daarvoor moeten de gegevens wel een bepaalde opbouw krijgen, zodat de informatie aan de juiste 
elementen van het gebouw toegeschreven worden.  
Er is over bestaand vastgoed al veel informatie beschikbaar, maar vaak verspreid over verschillende systemen en 
bestanden. Deze systemen kunnen gehandhaafd blijven als ze aansluiting krijgen op deze ILS. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het registreren van de glasmaten: achteraf nameten van geplaatst glas is altijd minder 
precies dan de originele digitaal bestelde maten, vooral als deze in het BIM-model zijn vastgelegd. Met daarbij als 
voordeel dat vorm en locatie van de betreffende ruiten ook nog eens in 3D getraceerd en gevisualiseerd kunnen 
worden.

Het is belangrijk om deze ILS actief en bewust op te nemen binnen de interne werkprocessen en bij 
samenwerkingsovereenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De ILS voor BIM bij 
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woningcorporaties beschrijft de basis informatiebehoefte van een woningcorporatie op bepaalde momenten van 
een project of werkproces. Het staat elke woningcorporatie vrij om deze specificatie aan te passen of aan te vullen 
met eigen specificaties, mits deze volgens de structuur van de open standaarden worden opgebouwd. Controleer 
de specificatie daarom altijd bij aanvang van de werkzaamheden én bij het overdrachtsmoment. Achteraf corrigeren 
en aanvullen kost altijd meer tijd en moeite. De ILS beschrijft dus niet expliciet de gegevens of processen die voor 
de marktpartijen nodig zijn om het werk tot stand te brengen. De marktpartijen werken aan standaardisatie van hun 
producten- en objectenbibliotheken voor BIM. Deze ILS kan met de open standaarden voor objectenbibliotheken 
verrijkt worden. 
De ILS is een outputspecificatie en iedere corporatie heeft de mogelijkheid om deze ILS contractueel bindend te 
verklaren naar marktpartijen en daar op te handhaven. Alleen op deze wijze kunnen alle stakeholders de informatie 
beter begrijpen en vertrouwen.

4.3 UITGANGSPUNTEN VAN ILS VOOR BIM BIJ WONINGCORPORATIES
De ILS voor BIM bij woningcorporaties is een groeimodel: het beschrijft de huidige informatiebehoefte zoals 
vastgesteld door diverse kennis- en werkgroepen binnen de sector van woningcorporaties. Met het toenemen 
van de ervaring zullen de specificaties meegroeien. Een projectmatige of jaarlijkse update van dit ILS is derhalve te 
verwachten, zowel bij individuele woningcorporaties als sector breed.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de inzet van deze ILS:

 � De basisinformatiebehoefte vanuit de CORA-processen van een corporatie staat centraal.
 � De ILS voor BIM bij woningcorporaties dient vóór overeenstemming van de samenwerkingsovereenkomst te 

worden aangeboden aan de opdrachtnemer. Indien deze ILS is aangeboden bij een uitvraag en de opdracht 
wordt geaccepteerd door de opdrachtnemer, dan is deze ILS bindend van toepassing verklaard en heeft de 
corporatie het recht om de informatieleveringen in het voorgeschreven formaat te ontvangen. 

 � De ILS beschrijft de informatiebehoefte bij de inzet van het open BIM-formaat en zijn derhalve niet 
allesomvattend. Andere gangbare of in andere contractstukken voorgeschreven leveringen van documenten of 
gegevens bij samenwerkingsovereenkomsten op leveringen van diensten of projecten blijven gehandhaafd.

 � Bij de inzet van deze ILS is gegevensuitwisseling via open dataformaten verplicht, tenzij dit technisch niet 
mogelijk is. Dit dient dan onderbouwd te worden met een toelichting. 

 � Naast het voorschrijven van het toepassen van open formaten, heeft de corporatie het recht om de (veelal 
softwaresysteem-afhankelijke) bronbestanden van de geleverde informatie op te vragen. Deze dienen dan 
minimaal dezelfde gegevens en dezelfde versie te bevatten als het geleverde open bestandsformaat. 

 � De benoemde standaarden voor woningcorporaties hebben voorrang op die van marktpartijen, tenzij dit anders 
is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

 � De ILS voor BIM bij woningcorporaties kan ook van toepassing worden verklaard op deelleveringen van 
diensten of leveringen, zelfs als het open BIM-formaat IFC niet wordt toegepast bijvoorbeeld omdat er geen 
BIM-model aanwezig is. Dit waarborgt de toekomstige integratie met BIM. Elders in dit document wordt 
voorgeschreven hoe hieraan kan worden voldaan. 

 � De inzet van deze ILS bij eerste toepassing in een samenwerking vraagt om persoonlijke afstemming en 
communicatie. Bij acceptatie van een opdracht waarbij een ILS voor BIM is opgenomen, wordt de intentie 
uitgesproken om elkaar bij aanvang van het project te assisteren om de beoogde resultaten te behalen. 
Afhankelijk van de doorlooptijd van de overeenkomst, kunnen door voortschrijdend inzicht en nieuwe 
marktontwikkelingen, met wederzijdse instemming aanpassingen worden doorgevoerd, als dit bijdraagt aan de 
doelstelling van de opdrachtgever.

4.4 FUNCTIONELE EISEN AAN BIM BIJ WONINGCORPORATIES
Het bereik van de inzet van deze ILS is erop gericht om bij alle beheerde woningen en gebouwen tot een 
eenduidige vastlegging te komen van de volgende onderwerpen:

 � bouwkundige elementen zoals gevels, daken, kozijnen, trappen
 � installatietechniek zoals cv, waterleidingen, liften, luchtbehandeling en elektra
 � inventaris zoals keukens, kasten en andere voorzieningen
 � geografische informatie/locatiegebonden informatie, zoals BAG, Kadaster, GIS
 � intern bij de corporatie: aansluiting op huurdersadministratie en vastgoedmanagement.
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De verwachting is dat de BIM-modellen de door de woningcorporatie gevraagde informatie volgens de ILS kunnen 
leveren. Om achteraf per complex tot op VHE-niveau de gegevens te kunnen filteren, sorteren en verzamelen 
moeten de geleverde BIM-modellen van marktpartijen aan de hieronder genoemde principes voldoen.

BIM-modellen zijn:
1. een correcte representatie van de werkelijke situatie,
2. volgens een consistente structuur en hiërarchie opgebouwd,
3. consequent en consistent per element van de in dit protocol vereiste eigenschappen voorzien,
4. wat betreft het detailniveau afgestemd op het beoogd gebruik zodat bijvoorbeeld de voor MJOP benodigde
5. afmetingen afgeleid en herleidbaar zijn vanuit elk individueel BIM-object,
 voorzien van de locatiegebonden- en groeperingskenmerken van elementen.

Bij het opzetten van BIM-modellen van bestaand vastgoed geldt dat:
1. de werkelijke zichtbare situatie leidend is, los van wat er als broninformatie beschikbaar is in de vorm van 

indicatieve plattegronden en inventarisatielijsten,
2. de werkelijke situatie op locatie en via actuele foto’s dient te worden geïnventariseerd,
3. niet visueel herleidbare informatie moet corresponderen met beschikbare brondocumentatie.
4. eigen interpretaties bij het vastleggen van informatie niet zijn toegestaan: overbodige, anderstalige, onbekende 

of ontbrekende informatie van bestaand vastgoed mag dus NIET vastgelegd worden in het BIM-model of 
daaraan gerelateerde eigenschappen.

 
Het BIM-model dient realistische en valide informatie te bevatten voor de beschreven inzet of werkprocessen. De 
levering van BIM door marktpartijen bestaat uit de fysieke levering van de BIM-modellen met toebehoren volgens 
de voorwaarden van dit BIM-protocol met bijbehorende bijlagen.

4.5 STANDAARDEN
Bij de opzet van de ILS voor BIM bij woningcorporaties worden de gangbare marktconforme open 
informatiestandaarden en werkprocessen als uitgangspunt genomen. De focus ligt op de gegevens die 
voor woningcorporaties relevant zijn en die betrekking hebben op het doel van het project of de algemene 
organisatiedoelstellingen van corporaties. De volgende standaarden vormen de basis van dit BIM-protocol:

 � CORA werkprocessen
 � VERA informatie-uitwisselformaat
 � IFC open BIM-formaat
 � Kadaster/BAG (‘Basisadministratie Adressen en Gebouwen’).

 
De uitwerking van de integratie van deze standaarden is begin 2016 begonnen. Zodra deze basisstructuur is 
vastgesteld, zal deze ILS uitgebreid gaan worden volgens andere marktgedragen open standaarden die voor 
woningcorporaties relevant zijn. Dit kunnen onder meer objectbibliotheken zijn (zoals CB-NL en ETIM), 
classificatiesystematieken (NL-sfB en Stabu) of proces- en communicatiestandaarden (zoals VISI en BCF). Ook de 
ontsluiting naar geografische informatiestandaarden (GIS) en domotica of ‘internet of things’ (IOT) behoren tot de 
mogelijkheden. Deze standaarden zijn nu al individueel te gebruiken en kennen ieder hun eigen focusgebied met 
bijpassende softwaretools. Deze vastgoedgerelateerde standaarden bevatten ook gemeenschappelijke elementen. 
In de ILS voor BIM bij woningcorporaties is er een afstemming (mapping) vastgesteld voor deze overeenkomsten, 
zodat uniforme gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk wordt.

4.6 OPEN BIM-STANDAARD ALS DRAGER VAN ALLE GEGEVENS BINNEN HET ILS
De open standaard IFC is gangbaar voor de uitwisseling van BIM-modellen en gegevens in projectteams. In 
toenemende mate sturen opdrachtgevers (zoals Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, academische ziekenhuizen, 
gemeenten) op de inzet van deze standaard om over betere gegevens te kunnen beschikken van hun vastgoedbezit. 
De standaard is zelfs voorgeschreven voor (semi-)overheden. Zie hiervoor:  
https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/ifc 

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/ifc
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Een open BIM-model wordt opgebouwd volgens het open informatie-uitwisselformaat IFC. Om de unieke 
informatievelden van de verschillende standaarden via het open BIM-formaat IFC te kunnen bundelen, zijn 
er propertysets benoemd zodat de gegevens van de andere standaarden ook via BIM zijn aan te roepen en te 
verrijken. Als open standaard voor informatie-uitwisseling voor BIM worden de standaarden van het internationale 
standaardisatie-instituut BuildingSMART gehanteerd. (http://www.buildingsmart.org/)

In hoofdlijnen kent BuildingSMART drie standaarden voor respectievelijk: 
1. BIM-processen (IDM = information delivery manual)
2. BIM-objectenbibliotheken (IFD = international framework for dictionaries)
3. BIM-modellen (IFC = industry foundation classes).
 
De meest gangbare standaard voor BIM-modellen is IFC2x3 (sinds 2007). De in 2013 officieel gepubliceerde 
standaard IFC4 (add.1) wordt toegepast in dit BIM-protocol, omdat deze relevante functionaliteiten beschrijft voor 
corporaties zoals standaarden voor bijvoorbeeld maatvoering, texturen en geografische oriëntatie en zelfs BIM 
aanzichten. 
Voor de modelleurs zijn de technische specificaties van deze standaarden hier te vinden:  
http://www.buildingsmart-tech.org/ en http://www.buildingsmart-tech.org/specifications.  
De officiële release van IFC4 add.1 staat hier: 
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc4-add1-release.

Deze open BIM-standaard omschrijft de gebouwde omgeving (vooral gebouwen) op basis van honderden soorten:
1. objecttypes ‘entities’ 
2. eigenschappen ‘propertysets’ 
3. maatvoering en hoeveelheden ‘quantity sets’
4. en onderlinge relaties om gebouwen, constructies en installaties op een uniforme wijze te beschrijven.
 
Hiermee kunnen gebouwen op gestructureerde wijze worden beschreven, zodat softwaresystemen 
geautomatiseerd gegevens kunnen vinden en bewerken. Zo bestaan er objecttypes als IFC-Wall, IFC-Window 
en IFC-Door, waarmee zowel de geometrische gegevens als de corresponderende eigenschappen van de 
corresponderende elementen worden beschreven.

http://www.buildingsmart.org/
http://www.buildingsmart-tech.org/
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc4-add1-release
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De standaard geeft veel mogelijkheden om de informatiebehoefte vrij in te richten, maar laat daardoor ook veel 
ruimte voor eigen interpretatie. Daarom is de opkomst van standaardisatieafspraken (zoals objectenbibliotheken) 
vanzelfsprekend, waaronder ook deze ILS voor BIM bij woningcorporaties. Er is daarbij een selectie gemaakt van 
de toe te passen IFC-objecttypes, zodat de marktconforme BIM-modelleertools aan de eisen kunnen voldoen. 
Van de meest voorkomende elementen binnen het vastgoedbezit van een woningcorporatie is in de ILS het 
minimaal te hanteren detailniveau van zowel de geometrische representatie als de te verwerken eigenschappen 
per IFC-objecttypes toegelicht. Deze structuur dient te worden gehanteerd om tot betrouwbare rapportages voor 
bijvoorbeeld de MJOP te kunnen komen.

4.7 OPBOUW VAN ILS
In deze ILS wordt beschreven hoe informatie dient te worden geleverd. Hieronder volgt een toelichting over de 
opbouw van de gegevens in een IFC-bestand, omdat deze bij BIM het uitgangspunt vormt voor het verzamelen van 
alle vastgoedgerelateerde gegevens. 
Illustratie van een kleine selectie van de eigenschappen en relaties tussen BAG, IFC en VERA. Zo zijn ook de andere 
relaties vanuit elke standaard inzichtelijk te maken (schematisch en als tabel). 
 
4.8 STRUCTUUR VAN HET BIM-MODEL 
Vrijwel alle vastgoedgerelateerde informatie krijgt een positie in de volgende hoofdstructuur (met de 
corresponderende IFC-objecttypes)

Een woningcorporatie (IFCProject) 
         ∟ Kadastrale nummers (IFCSite inclusief oriëntatie/locatie) 
      ∟ Gebouwen (= blok) (IFCBuilding) 
             ∟ Verdieping (IFCBuildingstory) 
                     ∟ Bouwdeel (IFCSharedbldgelements) 
                  ∟ Ruimtes (binnen en buiten) (IFCSpace) 
                ∟ Inventaris/apparatuur (IFCFurniture)

4.8.1 NULPUNT
Elke gebouwlocatie wordt gerelateerd aan een lokaal vastgesteld nulpunt conform het Rijksdriehoekstelsel. Dit 
betekent dat in elk BIM-bestand de coördinaten dienen te worden vastgelegd conform  
https://rdinfo.kadaster.nl/. Hier worden unieke ‘kernpunten’ benoemd, waarvan de exacte coördinaten bekend 
zijn. Er zijn circa 6.000 kernpunten in Nederland met een onderlinge afstand van circa 2,5 kilometer. Dit levert 
voldoende precisie om het bezit van een woningcorporatie geografisch correct te positioneren. In verband met 
afrondingen bij de coördinatieberekeningen, kunnen sommige 3D BIM-systemen moeite hebben om de locatie 
precies vast te leggen. 
Voor de registratie van de kernpunten zijn properties opgenomen in de ILS voor IFCSite en IFCBuildingniveau 
zodat de kavel en het gebouw geografisch correct gepositioneerd kunnen worden. De propertyset bevat onder 
meer de volgende eigenschappen:

 � RDpunt (ID)
 � X-RD
 � Y-RD
 � NAP
 � Noorderbreedte
 � Oosterlengte.

Hierdoor heeft elk BIM-model altijd een unieke locatie en kunnen meerdere geometrische BIM-modellen samen 
een aaneengesloten wijk vormen.
 
4.8.2 LOCATIEGEBONDEN INFORMATIE
Voor een woningcorporatie is het relevant om de locatie van de elementen inzichtelijk te hebben. Dit geldt zowel 
voor het gehele gebouw als de bouwkundige- en installatietechnische onderdelen in een gebouw. De locatie van 
de bouwelementen zijn immers van invloed op de onderhoudsbehoefte. In de ILS staat beschreven hoe de locatie-
eigenschappen van elementen dienen te worden beschreven. Zo wordt onder meer vastgelegd welke oriëntatie 
elementen hebben (noord, zuid-west en dergelijke) en ook of elementen inpandig of uitpandig zijn, zoals kozijnen 
onder een galerij.

https://rdinfo.kadaster.nl/
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De voorgeschreven locatiegebonden informatie omvat:
 � het juiste complexnummer, bloknummer, VHE-nummers, adres et cetera voor alle tot dat niveau behorende 

onderdelen
 � een correcte geografische locatie én oriëntatie van het gehele blok (gebouw)
 � oriëntatie van daken, galerijen, balkons, gevels en daarin opgenomen of verbonden gevelelementen (zoals 

kozijnen met alle toebehoren)
 � de ‘gevelnamen’ van de daken, galerijen, balkons, gevels én daarin opgenomen of verbonden gevelelementen 

per grondgebonden VHE of hoogbouw (zoals voorgevel, kopgevel, zijgevel)
 � aangrenzende overdekte (buiten-)ruimtes dienen herleidbaar te zijn (zoals galerijen, balkons)
 � bij elkaar gegroepeerde elementen dienen benoemd te worden (bijvoorbeeld zodat herleidbaar is welke andere 

elementen tot een specifiek kozijn behoren, zoals de vaste delen, bewegende delen, latei, rollaag, zonwering et 
cetera. Dit geldt ook voor het groeperen van alle onderdelen van een dakkapel, een aanbouw, liftinstallatie of 
andere van elkaar afhankelijke of samenhangende elementen. Deze onderdelen kunnen daarbij uit verschillende 
of dezelfde IFC-objecten bestaan.)

 
De binnenindeling en belangrijkste elementen van de installaties en inventaris van de gebouwen behoren ook tot de 
vereisten om te modelleren: binnenwanden, trappen, alle ruimtes, meterkasten, cv-ketel, keuken, ventilatiepunten 
of veiligheidssystemen dienen als individuele objecten herleidbaar aanwezig te zijn. Dankzij de relaties in de IFC-
standaard zullen deze gegevens ingezet kunnen worden voor diverse soorten berekeningen.

4.8.3 EÉN BIM-MODEL PER ‘BLOK’ (GEBOUW)
De te leveren bestanden dienen op een uniforme wijze voorzien te zijn van het complex- én bloknummer dat in 
het bestand is opgenomen. Het native bestand en het daaruit afgeleide IFC-bestand dienen exact dezelfde naam 
te dragen met uitzondering van de extensie. Om vast te stellen welke adressen tot een ‘blok’ behoren, wordt een 
overzicht verstrekt.

4.8.4 UNIEK VHE-NUMMER
Elke unieke verhuurbare wooneenheid (VHE) dient herleidbaar te zijn via het door de woningcorporatie verstrekte 
unieke VHE-nummer. Bij filtering in het BIM-model op deze VHE-nummers dienen alle objecten die behoren 
tot deze VHE geselecteerd te kunnen worden, zonder dat objecten van andere VHE’s worden meegenomen. 
Het doel hiervan is dat de hoeveelheden en kosten per VHE te herleiden zijn. Bijvoorbeeld: objecten zoals gevels 
van appartementen én grondgebonden woningen dienen op de scheidslijn van het eigendom ook daadwerkelijk 
gescheiden te zijn. Bijvoorbeeld: woningscheidende wanden bestaan daarom uit twee aan elkaar grenzende 
wanden. 
Elke afgeleide woning dient altijd minimaal over unieke IFC Globally Unique Identifiers (GUID’s) en VHE-nummers 
te beschikken. Deze worden automatisch door BIM-modelleersoftware toegewezen. Ook dient elke unieke 
woning overeen te komen met de werkelijke situatie: BIM-modellen mogen niet gespiegeld staan ten opzichte van 
de werkelijke situatie en ook dienen de relevante wijzigingen of aanpassingen aan de bestaande situatie herkenbaar 
doorgevoerd te worden in de BIM-modellen. Met name unieke uitbreidingen aan de achterzijde van de woning 
(vaste aanbouw, dakkapel) dienen meegenomen te worden in de modellen, waarbij vastgelegd dient te worden of 
deze toebehoren aan de woningcorporatie of de huurder (zogenaamde zelfaangebrachte voorzieningen ‘zav-jes’).

Gedeelde elementen bij grondgebonden woningen 
Elementen zoals een woningscheidende wand, brandgang of dubbele berging behoren vaak toe aan twee 
VHE-nummers. In zo’n situatie dient het object als twee tegen elkaar gemodelleerde doch individuele objecten 
gemodelleerd te worden, die in het midden gescheiden zijn. Deze opbouw van het BIM-model is niet gangbaar 
bij het ontwerp- en engineeringsproces, maar wel relevant zodra de hoeveelheden en visualisatie van individuele 
woningen (in 3D) bekeken moeten worden en tussenwoningen of naastgelegen woningen geen onderdeel meer 
uitmaken van het bezit van de corporatie. Bij appartementen in gestapelde bouw is dit niet vereist.
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4.8.5 CLASSIFICATIE VAN DE GEBRUIKTE 3D BIM-OBJECTEN
De BIM-objecten dienen volgens de juiste classificatie te worden geleverd, zodat zeker gesteld kan worden dat een 
kozijn ook echt een kozijn is. Ook zullen deze objecten door de modelleur verrijkt moeten worden met relevante 
brongegevens zoals genoemd in de ILS. 
Conform de IFC-standaard geldt voor elk object in het BIM-model dat deze over de unieke ID (GUID) dient te 
beschikken. Deze objecten dienen correct geclassificeerd te zijn volgens de NL-sfB-codering. De classificatie dient 
consistent afgestemd te zijn met de IFC-objecttypes. De NL-sfB-codering is bepalend voor het type IFC-object dat 
gehanteerd mag worden.

Afbeelding 2 IFC-objecttypes

4.8.6 MATERIALISATIE EN AFWERKING
Een goede omschrijving van de materialisatie en afwerkingen van de bouwelementen is belangrijk om de juiste 
filtering en sortering van hoeveelheden te kunnen rapporteren. Daartoe is het belangrijk dat:

 � objecten consequent en consistent zijn geclassificeerd volgens de NL-sfB-codering
 � de materialisatie van de elementen consequent benoemd worden
 � en de afwerkingen consequent benoemd worden. 

 
Afbeelding 3 Elementen volgens de NL-sfB-codering, met kolommen voor materialisatie en afwerking

4.8.7 MAATVOERING EN HOEVEELHEDEN
In deze ILS wordt bewust ingezet dat er géén verzamelhoeveelheden als broninformatie worden geregistreerd. 
Voor de hoeveelhedenbepaling ten behoeve van de MJOP is het uitgangspunt dat de BIM-modellen 
voldoende basisinformatie opleveren om achteraf de benodigde hoeveelheden te kunnen rapporteren op elk 
gewenst verzamelniveau. De BIM-objecten representeren derhalve de individuele ‘meetregels’ binnen een 
hoeveelhedencalculatie, waarmee volgens gangbare meet- en calculatieregels de hoeveelheden berekend kunnen 
worden. 
Daartoe is per bouwelement (= BIM-object) vastgesteld welke maatvoering van de onderdelen van de 
bouwelementen minimaal onttrokken moeten kunnen worden, bijvoorbeeld om achteraf het aantal m¹ kozijnhout 
vast te stellen, waarbij dan pas bepaald wordt of dit per VHE, gevel of complex is. Uiteraard dienen de eenheden en 
wijze van maatvoering van de (onderdelen van) de BIM-objecten consistent te worden vastgelegd.
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Afbeelding 3 Elementen volgens de NL-sfB-codering, met kolommen voor materialisatie en afwerking

4.8.7 MAATVOERING EN HOEVEELHEDEN
In deze ILS wordt bewust ingezet dat er géén verzamelhoeveelheden als broninformatie worden geregistreerd. 
Voor de hoeveelhedenbepaling ten behoeve van de MJOP is het uitgangspunt dat de BIM-modellen 
voldoende basisinformatie opleveren om achteraf de benodigde hoeveelheden te kunnen rapporteren op elk 
gewenst verzamelniveau. De BIM-objecten representeren derhalve de individuele ‘meetregels’ binnen een 
hoeveelhedencalculatie, waarmee volgens gangbare meet- en calculatieregels de hoeveelheden berekend kunnen 
worden. 
Daartoe is per bouwelement (= BIM-object) vastgesteld welke maatvoering van de onderdelen van de 
bouwelementen minimaal onttrokken moeten kunnen worden, bijvoorbeeld om achteraf het aantal m¹ kozijnhout 
vast te stellen, waarbij dan pas bepaald wordt of dit per VHE, gevel of complex is. Uiteraard dienen de eenheden en 
wijze van maatvoering van de (onderdelen van) de BIM-objecten consistent te worden vastgelegd.

Toelichting: Om het totaal m¹ kozijnhout (voor schilderwerk) te kunnen vaststellen, wordt uitgegaan van de afmetingen 
van de individuele onderdelen (in plaats van totaal hoeveelheden te registreren).

NB: Niet alle hoeveelheden kunnen vanuit een BIM-model beredeneerd worden, omdat het in verhouding te 
complex, te klein of te tijdrovend is: daarom is in de bijlage benoemd wat minimaal wel gemodelleerd moet 
worden en zal van sommige benoemde type objecten alleen de informatie worden gevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld 
dilataties en kitwerk relevant voor de MJOP, maar te bewerkelijk om in 3D te modelleren. Hiervan wordt verwacht 
dat de hoeveelheden, materialisatie en afwerking door de modelleur in het werk worden vastgesteld en als data 
geregistreerd worden binnen het BIM-model van het betreffende blok. Hiervoor zullen binnen de open BIM-
standaard van een woningcorporatie specifieke informatievelden worden benoemd.

Veel gebruikers van BIM denken in ‘plattegronden’ en dus per verdieping. De objecten dienen derhalve niet groter 
te zijn dan het (verdiepings-)niveau waarop deze zich bevindt. Bijvoorbeeld: wanden van een bepaalde verdieping 
kunnen niet doorlopen in een andere verdieping. Op de verdiepingsovergang dient dan een scheiding tussen 
objecten te worden gehanteerd, tenzij het element fysiek uit één prefab en niet te ontleden element bestaat.
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Afbeelding 4 Alleen juist gebruik van IFC-objecttypes leidt tot juiste bepaling van afmetingen

Toelichting te modelleren objecten
Het vastgoedbezit van een corporatie kan bestaan uit grondgebonden woningen, appartementen, diverse soorten 
bedrijfsonroerend goed en in beperkte mate andersoortige bebouwing. Gezien de vele soorten onderdelen en 
variaties in opbouw van gebouwen die voorkomen, is niet voor elke situatie te voorzien of voor te schrijven hoe 
deze in BIM gemodelleerd dient te worden. 
Indien dit BIM-protocol of de geleverde broninformatie onvoldoende richtlijnen biedt, dan dient de modelleur 
als uitgangspunt aan te nemen dat alle informatie die normaliter voor een MJOP nodig is, uit het BIM-model te 
herleiden moet zijn. In voorkomende situaties dat onduidelijk is of objecten gemodelleerd dienen te worden, 
dient aangenomen te worden dat alle externe, zichtbare elementen die regelmatig (minimaal een keer per 10 jaar) 
onderhoud vergen, gemodelleerd dienen te worden als BIM-objecten en voorzien te worden van de eigenschappen 
volgens de IFC-propertyset. Algemeen geldt daarbij dat BIM-objecten maximaal uit één (hoofd-)materiaalsoort 
bestaan en dat ze van gelijke grootte gemodelleerd worden zoals in de werkelijke situatie. Een paar voorbeelden:

 � Trappen dienen per trapdeel gemodelleerd te worden, dus van vloer tot vloer of bordes en andersom.
 � Prefab beton dient per object de werkelijke afmeting te bevatten, zoals aangegeven bij de bouw. 

Muurafdekkende betonbanden bestaan bijvoorbeeld altijd uit segmenten.
 � Een dakkapel bestaat uit meerdere elementen zoals kozijn, dak, betimmeringen en wordt daarom ook als 

zodanig gemodelleerd. Doordat deze elementen gegroepeerd worden, is de combinatie van elementen 
herleidbaar als dakkapel.

 � Spouwmuren dienen per spouwblad gemodelleerd te worden. Indien niet bekend is of de spouw geïsoleerd is, 
dient de luchtspouw óók als object (IFCWall) gemodelleerd en correct geclassificeerd te worden. 

 
VHE’s en een VvE
Bij een appartementengebouw komt het veelvuldig voor dat de woningen niet allemaal eigendom zijn van de 
corporatie. De binnenzijde van de woningen die binnen de VvE niet tot het eigendom van de corporatie behoren, 
dienen niet gemodelleerd te worden. Wél dient van iedere woning die niet in eigendom is van de corporatie, het 
volume als één IFCSpace gemodelleerd te worden en voorzien te worden van de voorgeschreven eigenschappen.



21 BIM-PROTOCOL VOOR WONINGCORPORATIES

4.8.8 STRUCTUUR: ‘RELATIES’
De bovengenoemde basisstructuur (van IFCProject tot IFCSpace) kent een hiërarchische opbouw. Verdiepingen 
behoren altijd tot gebouwen, zoals ruimtes zich altijd tot bepaalde verdiepingen verhouden. Via IFCRelationship 
(http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add1/html/link/ifcrelationship.htm) worden deze relaties 
vastgelegd. Bij een goede inrichting en exportinstellingen van het BIM modelleersysteem wordt dit al standaard 
gedaan voor de standaard genoemde standaard elementen als gebouwen, verdiepingen en ruimtes. Echter om de 
installaties te kunnen herleiden naar de verschillende ruimtes, zal bij aanvang van het opzetten van het BIM-model 
bewust rekening moeten worden gehouden dat deze verbanden gelegd kunnen worden.

4.8.9 STRUCTUUR: ‘SYSTEMEN (INSTALLATIETECHNIEK)’
Voor technische installaties geldt dat niet alleen de 3D-objecten maatvast en aangesloten gemodelleerd worden, 
maar dat zeker ook de installatietechnische systemen herleidbaar aanwezig zijn (weergegeven als IFCSystem: 
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add1/html/link/ifcsystem.htm). Belangrijk voordeel hiervan is 
dat de gehele installatie van oorsprong tot alle eindpunten als één systeem in het IFC BIM-model aanwezig zal zijn.

4.9 VERWERKEN VAN BESTAANDE BRONGEGEVENS 
Het vastgoedbezit is continu aan verandering onderhevig en geleverde broninformatie kan daardoor afwijken 
van de werkelijke situatie. Uitgangspunt is dat leveranciers van de te modelleren woningblokken de locatie 
bezoeken om te beoordelen of de door de woningcorporatie geleverde broninformatie nog correspondeert met de 
werkelijkheid (afmetingen en hoeveelheden in het werk controleren).

4.10 OMSCHRIJVING EN OPLEVERING VAN TE LEVEREN BIM-PRODUCTEN
4.10.1 DE OMVANG VAN DE OPLEVERING VAN BIM-MODELLEN
De oplevering van een BIM-model bestaat uit het conform de werkafspraken in dit BIM-protocol modelleren van 
de nieuwe of bestaande verhuurbare eenheden, inclusief het integreren en verwerken van de geleverde informatie, 
komende uit de geleverde broninformatie en eventueel inventarisatie op locatie.

 � Het opleveren van alle relevante informatie.
 � De IFC-bestanden met voorgeschreven inhoud (per bloknummer).
 � De originele complete ‘native’ bronbestanden (van de BIM-modelleersoftware).
 � De specificatie van de versie en configuratie van de toegepaste IFC-exporter.
 � Benoeming en omschrijving van toegepaste versies van software, plugin’s, objectenbibliotheken en de 

 instellingen daarvan.
 � Foto’s van alle gevels van elk blok.

De woningcorporatie zal de modellen op inhoudelijke kwaliteit beoordelen. Dit betekent dat wordt getoetst of 
de voorwaarden van het BIM-protocol zijn toegepast en dat de minimaal benodigde informatie onttrokken kan 
worden aan de modellen.

4.10.2 KWALITEITSBEOORDELING (VAN DE INFORMATIE)
De opdrachtgever heeft het recht om de geleverde modellen te toetsen aan de hand van het vastgestelde BIM-
protocol. Oplevering vindt pas plaats na goedkeuring van de geleverde modellen. Er is een garantietermijn van 
zes maanden van toepassing, waarbij gewaarborgd dient te worden dat de modellen conform de specificaties 
van dit BIM-protocol zijn opgeleverd. Eventuele opleverpunten of garantiewerkzaamheden dienen door het 
modelleerbureau te worden opgelost binnen het overeengekomen budget.

4.11 COMMUNICATIE
Elke opdrachtnemer zal voor de duur van het project één persoon (bijvoorbeeld een BIM- of informatiemanager) 
aanstellen die communiceert met de opdrachtgever met betrekking tot dit BIM-protocol. Communicatie over 
specifieke BIM-objecten dient te gebeuren via de open BCF-standaard, zodat de opmerkingen aan de relevante 
objecten worden gerelateerd en traceerbaar blijven.

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add1/html/link/ifcrelationship.htm
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add1/html/link/ifcsystem.htm
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4.12 GEBRUIK VAN FOTO’S, DOCUMENTEN EN ANDERE BESTANDEN
4.12.1 FOTO’S
Ter verificatie en naslag wordt vereist dat van elke gevel van een gebouw de gevelaanzichten worden 
gefotografeerd. Deze foto’s dienen herleidbaar te zijn naar het betreffende gebouwcomplex (bij appartementen 
of gelijkwaardig) of per VHE bij grondgebonden woningen. De bestandsnamen van de foto’s van appartementen 
dienen voorzien te zijn van het corresponderende bloknummer, bij grondgebonden VHE’s dient het VHE-nummer 
opgenomen te zijn.  
De foto’s dienen van een hoge resolutie te zijn. Als richtlijn kan worden aangehouden dat (bij inzoomen/
uitvergroten) de gevelstenen en voegen goed herkenbaar zijn en dat huisnummerbordjes leesbaar zijn. 
De BIM-modellen dienen gecontroleerd te worden op de werkelijke situatie op locatie. De foto’s dienen voor 
zowel de modelleur als de corporatie ter verificatie dat de zichtbare gevelonderdelen corresponderen met de BIM-
modellen. De foto’s hebben voorrang op eventueel geleverde tekeningen. Bijvoorbeeld: woningen die op tekening 
nog wel een schoorsteen hadden, maar in werkelijkheid niet meer, moeten dat in het BIM-model dus ook niet meer 
hebben.

4.12.2 DOCUMENTEN EN ANDERE BESTANDEN
Indien voor het maken van het BIM-model foto’s, papieren of digitale tekeningen als bron zijn gebruikt, zal in 
de BIM-objecten herleidbaar worden gedocumenteerd welke documenten als bron zijn gehanteerd (via een 
tekeningnummer of hyperlink naar de bestanden of dergelijke).

4.12.3 BIM-BRONBESTANDEN
De aan de woningcorporatie geleverde open BIM (IFC)-bestanden, dienen een directe afgeleide te zijn van de 
door de leverancier gebruikte BIM-modelleertools. Te allen tijde dienen de bronbestanden geleverd te worden als 
bijlage, waarbij minimaal de in de ILS beschreven informatie aanwezig is die gelijk dient te zijn aan de geleverde IFC 
BIM-bestanden, inclusief de parametrische objectenbibliotheken om tot die resultaten te komen. 
De gebruikte BIM-objectenbibliotheken dienen marktconform, vrij beschikbaar en herbruikbaar te zijn voor 
woningcorporaties. Indien er door een opdrachtnemer specifiek voor de woningcorporatie (BIM-modelleer-) 
software-afhankelijke objectenbibliotheken worden gemaakt, dan dienen die met de bronbestanden te worden 
meegeleverd. Indien specifieke IFC export-configuratie-instellingen nodig zijn, worden deze door de marktpartij 
meegeleverd, inclusief een toelichting over de gebruikte versie en specificaties van de bronsystemen.

4.13 EIGENAARSCHAP VAN (BIM-) INFORMATIE
Alle door een corporatie geleverde broninformatie dient uitsluitend om de werkzaamheden mee te verrichten 
conform de werkopdracht en dient vertrouwelijk behandeld te worden. De door de opdrachtnemer gebruikte 
of ontwikkelde objectenbibliotheken mogen door de opdrachtnemer of de woningcorporatie openbaar 
worden gemaakt, doch alle geproduceerde BIM-modellen en bestanden met unieke gegevens mogen door 
de opdrachtnemer niet worden hergebruikt voor andere doeleinden of aan anderen worden verstrekt, tenzij 
schriftelijk overeengekomen met de woningcorporatie. 
Bij oplevering (= upload definitieve versie in portal én na controle en goedkeuring door opdrachtgever) vindt de 
formele overdracht van eigenaarschap van de informatie plaats aan de woningcorporatie. Na oplevering staat het de 
opdrachtgever vrij om de modellen op welke wijze dan ook in te zetten of te bewerken.

4.14 BIM-UITVOERINGSPLAN
Indien bij een samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dit BIM-protocol van 
toepassing is verklaard, zal de opdrachtgever aangeven welke onderdelen (informatiebehoefte) relevant zijn voor 
de levering door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal daarop een BIM-uitvoeringsplan opstellen, waarin 
toegelicht hoe aan de gestelde ILS kan worden voldaan en hoe dat georganiseerd wordt. (Wie is de contactpersoon 
ten aanzien van BIM, welke tools worden gebruikt en hoe vindt de gegevensuitwisseling plaats?) Vanzelfsprekend 
geldt dat het BIM-protocol alleen voor marktpartijen van toepassing is op de tot hun opdracht behorende 
leveringen. Waar nodig kan het ILS worden aangevuld.
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4.15 KENNISONTWIKKELING
De ICT- en BIM-ontwikkelingen gaan snel. De informatie (en het vastgoed) zal langer meegaan dan de software 
(-versie)waarmee het gecreëerd is en de hoeveelheid relevante data neemt snel toe. Regelmatige kennisdeling en 
informatie-uitwisseling versterkt de afstemming van zowel de leverancier als de opdrachtgever. Afhankelijk van de 
duur van het project en de aansluitende onderhoudsperiode, zullen de opdrachtgever en opdrachtnemer regelmatig 
(doch minimaal één keer per twaalf maanden) evalueren of aanpassingen van het geldende BIM-protocol nodig 
zijn. In het BIM-uitvoeringsplan zullen hierover afspraken worden vastgelegd, onder meer over wanneer de 
evaluatie ingepland wordt en hoe eventuele aanpassingen in het lopende project kunnen worden opgenomen. De 
BIM-modellen en gegevens van het project dienen altijd te voldoen aan het laatst geldende BIM-protocol (ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst).

4.16 CORA EN BIM
In de ILS voor BIM bij woningcorporaties is een aanzet gemaakt om de informatiebehoefte per fase van een CORA-
proces te beschrijven. Dit zal worden uitgebreid om alle BIM-gerelateerde informatie in de beschreven CORA-
processen te kunnen herleiden. Hierdoor wordt het mogelijk om vast te stellen welke informatie aanwezig dient 
te zijn in de BIM-modellen om inzetbaar te zijn binnen de specifieke CORA-processen. De BIM-modellen kunnen 
daarop (handmatig of automatisch) getoetst worden. 
De CORA kent zeven hoofdprocessen die zijn opgedeeld in fasen waarbinnen bepaalde activiteiten plaatsvinden. 
In deze ILS zijn de processen geïdentificeerd, zodat voor ieder BIM-model beoordeeld kan worden bij welke 
CORA-processen dit specifieke model ingezet kan worden of andersom, welke beschikbare BIM-modellen in 
de vastgestelde informatiebehoefte voorzien om specifieke CORA-processen te benoemen. Vanzelfsprekend 
kan de ILS uitgebreid worden om de informatiebehoefte per fase van andere werkprocessen te beschrijven, zoals 
bijvoorbeeld van een woningwaardering.

4.17 CORA-VOORBEELDPROCES ‘VERHUREN EENHEDEN’ THEMA:     
 ‘WONINGWAARDERING’
Bij de vaststelling van een woningwaardering zijn bepaalde basisgegevens nodig. In de ILS zal worden vastgelegd 
welke van deze gegevens vanuit een BIM-model te produceren zijn. Het is daarbij relevant om de meet- en 
rekenmethodiek van het BIM-model te valideren: elk BIM-model kan bijvoorbeeld wel m² produceren, maar ze 
moeten op de juiste manier tot stand gekomen zijn. 
Het voordeel van een IFC-gebaseerd BIM-model komt dan tot zijn recht via de relaties die de bouwkundige 
elementen onderling krijgen. De hiërarchische structuur van IFC maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een 
ruimte de ruimtescheidende wanden te identificeren en de wandoppervlaktes daarvan te berekenen, ook als dat een 
gevelwand betreft die groter is dan die specifieke ruimte. De ILS schrijft daarbij voor dat ook vastgelegd moet zijn of 
deze wanden dragend zijn of niet, welke NL-sfB-codering en welke materialisatie er op van toepassing is. Op deze 
wijze wordt het ook mogelijk om de relevante m² vloeroppervlak te berekenen voor een woningwaardering. Ook al 
is het vloerelement zo groot gemodelleerd als de constructieve vloer, de relevante m² voor woningwaardering zijn 
geautomatiseerd te berekenen. 
Het voordeel van deze benadering is dat de brongegevens in het BIM-model uniform benaderbaar blijven 
en de berekening altijd nog kan worden aangepast, bijvoorbeeld bij wijziging van de rekenmethodiek van 
woningwaardering. Op vergelijkbare wijze ontstaat zo onder meer de mogelijkheid om de berekende m² te 
spiegelen aan de bij de BAG geregistreerde m².
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Afbeelding 5 Voorbeeld van een generiek IFC BIM propertyset-verwijziging met BAG-gegevens

4.18 CORA-VOORBEELDPROCES ‘ONDERHOUDEN EENHEDEN’ THEMA:    
 ‘MEERJARENONDERHOUDSPLANNING’
Voorbeeld: een woningcorporatie heeft de doelstelling om tot een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van het 
woningbezit te komen. De inzet van BIM heeft als doel om op consistente wijze over gevalideerde informatie te 
kunnen beschikken om de MJOP (software) te kunnen voorzien van alle relevante informatie. 
De verwachting is dat de BIM-modellen (bijna) alle voor de MJOP benodigde hoeveelheden en informatie kunnen 
leveren. Indien er geen BIM-model aanwezig is, kan de inventarisatie voor een MJOP een interessant moment 
zijn: een MJOP vraagt om veel verschillende en toch samenhangende gegevens. Een BIM-model brengt deze op 
gestructureerde wijze bij elkaar én de gegevens zijn in de toekomst ook nog inzetbaar voor andere doeleinden. Het 
modelleren van het geometrisch 3D-model komt voort uit de beschikbare brondocumentatie zoals plattegronden 
en inventarisatie op locatie. Dit geometrische gebouwmodel wordt verrijkt met de volgende eigenschappen om de 
broninformatie van een MJOP te kunnen produceren: 

Primair proces corporatie:  Onderhouden eenheden 
Fase:     Beheer en Onderhoud bestaand vastgoed 
Wat doe je ermee?   Meerjarenonderhoudsplanning  
    Conditiemetingen  
    Reparatieverzoeken

Welke informatie gebruik je in het primaire proces?
 � Locatie
 � Adres
 � Installatiegegevens
 � Bouwmateriaal
 � Oppervlaktes
 � Prijzen
 � Onderhoudscycli
 � Terreininrichting
 � Conditiemeting 
 � Huurdersgegevens
 � Klachtenonderhoud
 � Hoeveelheden
 � andere?

Vloeroppervlak op basis 
van constructie

Vloeroppervlak voor 
puntenberekening

Verschil in de definitie-welke 
informatie geeft het model
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Wat moet in het model zitten? (voorbeeld; in de ILS worden alle specificaties benoemd) 
 � Functies
 � Ruimtes met oppervlaktes
 � Geometrische objecten (ruimtescheidend, constructief)
 � Binnenwanden
 � Trappen
 � Gevelelementen
 � Kozijnindeling
 � Keuken
 � Installatie
 � Meterkasten
 � Verwarmingsinstallatie
 � Ventilatiepunten
 � veiligheidssystemen
 � materialisatie en afwerking 
 � GIS-coördinaten
 � Kadastrale gegevens
 � andere?

 
Toelichting

 � Voor de MJOP is ook informatie van het binnenwerk van alle verhuurde eenheden benodigd.
 � De binnenindeling en belangrijkste elementen van de installaties en inventaris van de gebouwen behoren 

daarom ook tot de vereisten om te modelleren: binnenwanden, trappen, alle ruimtes, meterkasten, cv-ketel, 
keuken, ventilatiepunten of veiligheidssystemen dienen als individuele objecten herleidbaar aanwezig te zijn. 
Dit heeft als doel om het volgens MJOP uit te voeren, gepland onderhoud te kunnen aansturen via de uit BIM-
afgeleide plattegronden en informatie. 

 � Buitenafmetingen/ruimtebeslag van objecten dienen gemodelleerd te worden.
 � Detailniveau van modelleren kan afgestemd worden op de informatiebehoefte.

 
Modelleren bestaand vastgoed:

 � Alleen dat wat visueel herleidbaar is, wordt 3D gemodelleerd. Dus geen funderingen, ingestorte leidingen 
of zelfs de aansluiting van het kozijn op een spouwmuur, maar wel de indeling van het kozijn (met raam en 
paneelvullingen), gevelelementen en zichtbaar leidingwerk van de hemelwaterafvoeren. 

 � De representatie van deze onderdelen kunnen simplistisch zijn, doch dient minimaal het detailniveau te bevatten 
zodat de voor MJOP relevante maatvoeringen, verschillende soorten materialisatie en afwerkingen als aparte 
3D-objecten geïdentificeerd kunnen worden. 

 � Elk 3D BIM-object mag maximaal één (hoofd-)materiaalsoort vertegenwoordigen. 
 � Met name het benoemen van elementen zoals wanden tot ‘constructief’ of ‘dragend’ kan bij toekomstig gebruik 

van het BIM-model tot ongewenste situaties leiden. Alleen wanneer de broninformatie aangeeft dat een 
element ‘constructief’ of ‘dragend’ is, dient dit overgenomen worden. 

 
Voor de MJOP zijn hoeveelheden nodig 
In dit BIM-protocol wordt bewust ingezet dat er géén verzamelhoeveelheden als broninformatie wordt 
geregistreerd. Voor de hoeveelhedenbepaling ten behoeve van de MJOP is het uitgangspunt dat de BIM-modellen 
voldoende basisinformatie kunnen opleveren om achteraf de benodigde hoeveelheden te kunnen rapporteren op 
elk gewenst verzamelniveau. De BIM-objecten representeren derhalve de individuele ‘meetregels’ binnen een 
hoeveelhedencalculatie, waaruit volgens gangbare meet- en calculatieregels de hoeveelheden berekend kunnen 
worden. Daartoe is per bouwelement (= BIM-object) vastgesteld welke maatvoering van de onderdelen van de 
bouwelementen minimaal onttrokken moeten kunnen worden (bijvoorbeeld om achteraf het aantal m1 kozijnhout 
vast te stellen, waarbij dan pas bepaald wordt of dit per VHE, gevel of complex is). Uiteraard dienen de eenheden 
en wijze van maatvoering van de (onderdelen van) de BIM-objecten consistent te worden vastgelegd. 

NB: Niet alle hoeveelheden kunnen vanuit een BIM-model beredeneerd worden omdat het in verhouding te 
complex, te klein of te tijdrovend is. Daarom moet expliciet in een bijlage worden benoemd wat minimaal wel 
gemodelleerd moet worden en zal van sommige benoemde type objecten alleen de informatie worden gevraagd. 
Zo zijn bijvoorbeeld dilataties en kitwerk relevant voor de MJOP, maar te bewerkelijk om in 3D te modelleren.
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BIJLAGE

1 BEGRIPPENLIJST

BCF  BIM Collaboration Format: een standaard voor communicatie over BIM-modellen.

BIM   Bouw Informatie Management: een manier van werken waarbij vastgoedgebaseerde  
   informatie op een vooraf vastgelegde manier, gegenereerd, vastgelegd en uitgewisseld  
   wordt, gebruikmakend van digitale technieken.

BIM-modellen  Bouw Informatie Modellen: in 3D op de computer gegenereerde virtuele weergave   
   van gebouwen, verrijkt met informatie over het weergegeven gebouw.

Bimmen    Het gebruiken van BIM-modellen bij vastgoedgerelateerde werkprocessen gericht op  
   verzamelen, archiveren en uitwisselen van vastgoedgerelateerde informatie.

BIM-object   Als één geheel gemodelleerd, (deel-)product of element van een gebouw, zoals een   
   kozijn of een cv-ketel, veelal bestaande uit één materiaalsoort met gestandaardiseerde  
   gegevensopbouw over de eigenschappen ervan.

Data    Een gegeven of een vastgelegde uitdrukking van een feit (Wikipedia).

Gegevens   Ruwe feiten (ook wel data). Ze worden verzameld in gegevensbestanden of   
   databanken (zie ook informatie).

IFC    Industry Foundation Classes: een wereldwijde, neutrale, open standaard voor de   
   uitwisseling van bouwwerkinformatie.

ILS    Informatie Leveringsspecificatie: de wijze waarop informatie.

Open standaarden  Afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten. Een koppelvlak (interface) of   
   uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform   
   het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd. Open in dit    
   verband staat voor laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen   
   hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld geen   
   patentroyalties), inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van  
   de standaardisatie-organisatie. (Forum standaardisatie).

Open BIM  Een universele benadering van het gemeenschappelijk ontwerpen, realiseren en   
   exploiteren van de gebouwen op basis van open standaarden.

Redundantie   Als gegevens meer dan één keer worden vastgelegd. Redundantie leidt tot extra   
   handelingen en daarmee tot kans op fouten en dient dus te worden vermeden.

Valideren   Het controleren of het gebouwde systeem voldoet aan de verwachtingen van de   
   gebruiker en tot de door de gebruiker gewenste functionaliteit leidt. Validatie   
   geeft antwoordt op de vraag of het juiste systeem is gemaakt, het proces geschikt is of  
   het product doet wat de klant wil. (Validatie komt van het Latijnse valere, ‘de moeite   
   waard’.)
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VERA    Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur: een standaard die zich richt op   
   de gegevensuitwisseling in de corporatiesector ter ondersteuning van de in de CORA  
   benoemde processen binnen woningcorporaties.

Verbimmen   Het opnemen van vastgoedinformatie in een BIM-model opnemen of het koppelen aan  
   een BIM-model.

Verifiëren   Het controleren of een proces of product juist is gemaakt, dus alle eisen verwerkt zijn  
   en het voldoet aan de gestelde eisen. Verificatie levert het antwoord op de vraag:   
   ‘Worden producten van goede kwaliteit gemaakt?’
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