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REGIE OVER
INFORMATIE
BIM-LEIDRAAD
VOOR WONINGCORPORATIES
Deze eerste versie van de BIM-leidraad 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.

VOORWOORD
Woningcorporaties werken veel samen met andere partijen. Dat zijn bedrijven met wie we gezamenlijk een
product ontwikkelen of een project realiseren. Of het zijn gemeenten en zorginstellingen met wie we samen een
maatschappelijke opgave aanpakken. We hebben anderen nodig om onze doelen te bereiken.
De maatschappij verlangt daarbij steeds meer efficiëntie en transparantie. Het delen van actuele gegevens, binnen
de organisatie én met externe partijen, wordt daarbij steeds belangrijker.
Binnen de organisatie vraagt dit om een andere cultuur en een andere manier van werken. Gebruik van het Bouw
Informatie Model (BIM) kan corporaties helpen om deze samenwerking en transparantie te bereiken.
Al sinds 2013 ontmoetten enkele vertegenwoordigers van corporaties elkaar met enige regelmaat om te praten
over de mogelijkheden en de moeilijkheden bij de invoering van BIM binnen de corporatie. Aedes en een
vertegenwoordiging van CORA waren daarbij vanaf het begin betrokken.
Inmiddels bestaat de Werkgroep BIM Woningcorporaties uit vertegenwoordigers van negen corporaties verspreid
over het land, die allemaal op een of andere manier nadenken over het effectief inzetten van BIM in de eigen
bedrijfsvoering. Wat de leden van de Werkgroep BIM Woningcorporaties bindt, is dat ze deze voordelen van BIM
niet alleen voor de eigen corporatie, maar juist ook voor de hele branche willen ontdekken en inzetten.
Al snel leidde dat tot de conclusie dat het werken met BIM binnen de corporatiesector moet aansluiten bij CORA
en VERA, de standaarden die corporaties ondersteunen om sectorbreed, leveranciersonafhankelijk te werken aan
informatisering en digitalisering van hun werkprocessen.
Met de BIM-leidraad en het BIM-protocol willen we de implementatie van BIM in de corporatiesector stimuleren en
structureren. Naast de aansluiting bij CORA en VERA, is het streven daarbij om te werken op basis van wereldwijd
aanvaarde open standaarden, zodat corporaties ook bij het ‘bimmen’ onafhankelijk kunnen blijven van leveranciers.
Afstemming met andere ontwikkelingen binnen de bouwkolom en de overheidssector blijft daarbij uiteraard ook
van belang.
Om het ontwikkelen van de BIM-leidraad en het BIM-protocol mogelijk te maken, heeft FLOW (Fonds Leren en
Ontwikkelen Wooncorporaties) ruimhartig financiële middelen ter beschikking gesteld. Zonder die ondersteuning
was deze BIM-leidraad voor woningcorporaties en het BIM-protocol waarschijnlijk niet tot stand gekomen.
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SAMENVATTING
Voor woningcorporaties is het van belang om woningbeheer efficiënt te organiseren. Dat kan alleen wanneer
het informatiebeheer efficiënt plaatsvindt. Daar kan BIM een belangrijke bijdrage bij leveren. BIM, Bouw
Informatie Management, en het werken met BIM-modellen, richt zich op een manier van samenwerken waarbij
vastgoedgebaseerde informatie door alle betrokken partijen op een vooraf vastgelegde manier, gegenereerd,
vastgelegd en uitgewisseld wordt, gebruikmakend van digitale technieken. Uitgangspunt hierbij zijn de sectorbrede
leveranciersonafhankelijke standaarden CORA en VERA. Deze beschrijven de digitale werkprocessen binnen
corporaties. In deze BIM-leidraad voor woningcorporaties leest u waarom we te maken krijgen met BIM en hoe daar
mee om te gaan binnen woningcorporaties. Het BIM-protocol beschrijft welke werkafspraken in het kader van
werken met BIM gemaakt moeten met interne en externe samenwerkingspartners.
Veel medewerkers bij corporaties merken dat externe partners in toenemende mate gegevens met corporaties
willen uitwisselen met behulp van BIM. Dat betekent dat de invoering van BIM in de corporatiesector
onvermijdelijk is. Het invoeren van BIM, beïnvloedt zeker driekwart van de werkprocessen bij een corporatie.
Vanwege de grote impact op werkprocessen en medewerkers vraagt de invoering van BIM zorgvuldige
besluitvorming en voorbereiding.
BIM is niet alleen een nieuwe manier om vastgoedinformatie vast te leggen en uit te wisselen, het is ook een manier
van samenwerken. Vastgoedinformatie is niet meer alleen bedoeld of geschikt voor specifieke werkprocessen,
maar wordt gedeeld en is herbruikbaar in andere processen dan waarvoor die informatie oorspronkelijk is
opgesteld. Gegevens voor de realisatie van vastgoed, kunnen zonder opnieuw inmeten en zonder overtypen,
in een ander systeem gebruikt worden voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning of voor de
woningwaardering. Dat vraagt om een andere werkwijze van medewerkers en partners. Bewustwording dat straks
anderen met ‘jouw’ informatie aan de slag gaan is dus belangrijk. Ook moet men rekening houden met een andere
verdeling van verantwoordelijkheden bij de samenwerking met externe en interne partners. Dat vraagt om een
nieuwe visie op de deskundigheid en de geschiktheid van samenwerkingspartners, de wijze van samenwerken én
de wijze van contacteren.
Bij het samenwerken is de informatie-uitwisseling cruciaal. Daarbij spelen verificatie en validatie van informatie
een grote rol. Ook is het essentieel om uit te gaan van open standaarden: internationaal aanvaarde open BIMstandaarden, maar ook CORA en VERA voor de corporatiesector. Tegelijkertijd zoeken we verbinding met andere
open standaarden die binnen de bouw en de installatiesector, maar ook bijvoorbeeld bij gemeenten in gebruik zijn.
Dat leidt dan tot een leveranciersonafhankelijke manier van werken, waar alle partijen baat hebben.
Om op deze manier te kunnen werken, moeten sluitende afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de
informatie en wat als brongegevens gebruikt kan en mag worden. Ook moeten afspraken gemaakt worden over
hoe de brongegevens worden geverifieerd en gevalideerd, en hoe ze worden beheerd. En tot slot moet worden
vastgelegd hoe, bij wijziging van de werkelijke situatie, de digitale weergave daarvan wordt geactualiseerd.
De BIM-leidraad sluit aan bij het visiedocument Regie over informatie. Tegelijkertijd met deze leidraad verschijnt
het BIM-protocol voor woningcorporaties met daarin opgenomen de Informatie Leveringspecificatie voor BIM bij
woningcorporaties.
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1 INLEIDING
1.1 REGIE OVER INFORMATIE, DE AANLEIDING
Voor een woningcorporaties is het, als maatschappelijke organisatie, van groot belang om woningbeheer1 op
efficiënte wijze te organiseren. Daarvoor is goed informatiebeheer over het vastgoed van essentieel belang. De
inzet van BIM draagt hieraan bij, omdat bestaande en nieuwe informatie op gestructureerde wijze gerelateerd kan
worden aan het bestaande vastgoed.
Begin 2015 verscheen Regie over informatie: BIM voor woningcorporaties, de visie van Aedes op BIM in de
corporatiesector, waarin het belang van het gebruik van BIM in de corporatiesector voor zowel beheer als
ontwikkeling is beschreven. Op het symposium in maart 2015 waarop de visie aan de sector werd gepresenteerd,
bleek dat er brede belangstelling bestaat voor het onderwerp BIM in de corporatiesector.
Samen met deze BIM-leidraad publiceren we ook het BIM-protocol voor woningcorporaties, met daarin
opgenomen de informatieleveringsspecificatie. Dit protocol is gericht op productie en levering van herbruikbare
informatie die door een corporatie direct kan worden ingezet in de werkprocessen.

1.2 WAT IS BIM?
Een BIM-model is een digitale weergave van een bouwwerk met daaraan gekoppeld de functionele en fysieke
eigenschappen. BIM staat voor Bouwwerk Informatie Management. Bimmen is daarnaast ook een manier van
samenwerken waarbij vastgoedgebaseerde informatie door alle betrokken partijen op een vooraf vastgelegde
manier, gegenereerd, vastgelegd en uitgewisseld wordt, gebruik makend van digitale technieken.
BIM2 voor woningcorporaties gaat over het managen van informatie over vastgoed in alle fases van ontwerp,
tot realisatie en oplevering en van beheer tot verkoop of sloop. Op die manier vormt BIM, als systeem voor
vastgoed-informatiemanagement, de verbindende schakel tussen enerzijds het fysieke bouwwerk en anderzijds de
verschillende werkprocessen.

1.3 ACHTERGROND VAN BIM BIJ WONINGCORPORATIES
De term BIM wordt vaak gebruikt in verband met de ontwikkeling van een project. Meestal nieuwbouw, maar
ook renovatie of herontwikkeling. BIM is dan vooral gericht op een goede afstemming tussen ontwerpende en
uitvoerende partijen gericht op ontwerpen, engineering en werkvoorbereiding. BIM bij woningcorporaties richt
zich vooral op de productie en levering van herbruikbare informatie die door de corporatie kan worden ingezet in
de eigen werkprocessen. Veel corporaties hebben nog te weinig zicht op de voordelen en mogelijkheden van deze
andere invalshoek voor BIM.

1.4 BIM-LEIDRAAD – BIM-PROTOCOL – INFORMATIE LEVERINGSSPECIFICATIE
De BIM-leidraad voor woningcorporaties gaat in op de vraag waarom we allemaal te maken krijgen met BIM en
hoe daarmee om te gaan binnen woningcorporaties. Wanneer eenmaal besloten wordt BIM in te voeren in de
werkprocessen van een corporatie, volgt de vraag: hoe pak ik het op? Bij het maken van afspraken over hoe te
werken met BIM, is een protocol daarom onvermijdelijk. In het BIM-protocol wordt beschreven welke afspraken
de corporatie moet maken met alle betrokken partijen (intern en extern) om te komen tot gestructureerde opbouw
en uitwisseling van geverifieerde gegevens. Onderdeel van het BIM-protocol is de Informatie Leveringsspecificatie
(ILS) voor BIM bij woningcorporaties. Deze ILS 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 de eerste versie van het BIM-protocol, die tegelijk met deze BIMleidraad wordt gepubliceerd, zijn de principes van de ILS voor BIM bij corporaties opgenomen.

1 Waar gesproken wordt over woning(-beheer), wordt het beheer van het totale vastgoedbezit bedoeld.
2 BIM komt van de Engelse term Building Information Modelling en wordt vaak vertaald met Bouw Informatie Model. Dat suggereert dat het louter gaat om informatie over
bouwen. Maar dat is te beperkt. BIM gaat over vastgoedinformatie. Over informatie die iets zegt over vastgoed tijdens de bouw of daarna tijdens het beheer.
De -M van BIM gaat in het Engels over modelleren, over tekenen in 3D. Het Nederlandse woord modelleren, suggereert eveneens dat BIM betrekking heeft op
ontwerpen. Maar ook dat beperkt het denken over BIM. Model staat voor de vastlegging van gegevens over de constructie, de installatie en meer van vastgoed.
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1.5 LEESWIJZER
De BIM-leidraad bestaat uit vier inhoudelijke kernthema’s. Het eerste thema over Proces en Organisatie, wordt in
hoofdstuk 2 behandeld. Daarin komt aan de orde welke bedrijfsprocessen in aanraking komen met BIM en wat de
effecten daarvan zijn. Hoofdstuk 3 gaat over samenwerking. Het hoofdstuk behandelt de samenwerking tussen
verschillende afdelingen binnen een corporatie en de samenwerking met externe partners.
In hoofdstuk 4 wordt het thema van het delen van informatie door meerdere partijen besproken en wordt
aandacht besteed aan de effecten van BIM voor de ICT-architectuur. Het laatste thematische hoofdstuk 5 gaat over
brongegevens, de levering van gegevens, de kwaliteit van gegevens en hoe die kwaliteit te bewaken en bewaren. In
bijlage 1 is een begrippenlijst opgenomen.
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2 THEMA: PROCES EN ORGANISATIE
2.1 INLEIDING
Wanneer besloten wordt om BIM in te voeren in de werkprocessen van een woningcorporatie, heeft dat meer
impact dan het aanschaffen van een nieuwe computer of het uitbesteden van bijvoorbeeld het mutatieonderhoud.
Op termijn werkt iedere medewerker van de corporatie met de gegevens die met BIM worden gegenereerd of die
via BIM worden ontsloten. BIM bereikt op termijn dus iedereen.
Dit vraagt om een weloverwogen besluit om met BIM te gaan werken en om een zorgvuldig voorbereide
implementatie.
We zien een toenemend aantal partijen in de omgeving van corporaties die actief zijn met BIM. In de wereld buiten
de corporatie worden daarnaast meer en meer gegevens digitaal uitgewisseld en worden meer en meer
gegevensbestanden gekoppeld. Zo koppelen gemeenten gegevens van de BAG (Basisregistraties Adressen en
Gebouwen) aan gegevensbestanden rond de WOZ. Energiebedrijven koppelen gegevens van woningtypes en
bewoners aan informatie over energiegebruik, en onderhoudsaannemers koppelen de reparatiehistorie aan
adressen en aan toegepaste materialen. Op basis van deze koppelingen ontstaat nieuwe informatie en hebben
gemeente of energiebedrijven de mogelijkheid om hun dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken.
Het bepalen van het ambitieniveau als het gaat om BIM en het vaststellen van het implementatiescenario, zijn zaken
die thuishoren in de toekomststrategie van de corporatie. ‘Wat kan een natuurlijk moment zijn om te starten met
BIM? Waar beginnen we met de implementatie? Hoe snel gaan we over en hoe ver gaan we? Wat willen we
bereiken door te gaan werken met BIM?’ De antwoorden op die vragen hebben effect op de inrichting van de
organisatie.

WIE DE BANK BELT MET EEN VRAAG, WORDT AL AAN HET BEGIN VAN HET GESPREK BEGROET MET JE
NAAM. DE CENTRALE VAN DE BANK HERKENT JE TELEFOONNUMMER EN GEEFT ALLE INFORMATIE
DIE DE BANK OVER JE HEEFT WEER OP HET SCHERM VAN DE BANKMEDEWERKER. DIE KAN DIRECT
TER ZAKE KOMEN, HEEFT HET JUISTE DOSSIER OP ZIJN SCHERM EN KAN OP ZO SNEL EN TREFZEKER
DE VRAAG BEANTWOORDEN. OOK STEEDS MEER CORPORATIES HEBBEN DEZE KLANTHERKENNING
AL GEREGELD. DE ONTSLUITING VAN VASTGOEDGEGEVENS VORMT HIERBIJ ECHTER VAAK NOG EEN
UITDAGING.

2.2 WAT BETEKENT BIM VOOR DE WERKPROCESSEN?
Steeds vaker hanteren corporaties COrporatie Referentie Architectuur (CORA) bij de inrichting van de
bedrijfsprocessen. Deze standaard is uitganspunt voor de BIM-leidraad voor woningcorporaties. CORA 3.0 herkent
binnen de corporatiesector zeven primaire bedrijfsprocessen:
 ontwikkelen vermogen
 ontwikkelen leefomgeving
 ontwikkelen eenheden
 onderhouden eenheden
 verhuren eenheden
 verkopen eenheden
 ondersteunen Verenigingen van Eigenaren.
Deze primaire bedrijfsprocessen zijn nader verfijnd in werkprocessen. Zo is het bedrijfsproces ‘Verhuren
eenheden’ onderverdeeld in de werkprocessen: aanbieden woning – aangaan huurovereenkomst – incasseren huur
– afhandelen huuropzegging – uitvoeren eindinspectie.
Niet alle bedrijfsprocessen krijgen in gelijke mate te maken met de invoering van BIM. In onderstaand schema is
aangegeven welke werkprocessen in ieder geval effect ondervinden van BIM.
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Figuur 1 Het CORA-procesmodel en de beïnvloeding door BIM

blauw beïnvloeding door BIM

rood geen beïnvloeding door BIM

Bron: CORA De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties, versie 3.0 december 2012 Aedes/NetwIT

De informatie bij deze processen (bijvoorbeeld gegevens over de fysieke situatie van vastgoed, over het gebruik
daarvan of over de huurders), veranderen met grote regelmaat. Om deze gegevens vast te leggen, zijn meerdere
informatiesystemen in gebruik, waarbij in de huidige situatie, dezelfde informatie regelmatig op meerdere plaatsen
wordt geadministreerd. Dit kan zijn in verschillende softwaresystemen of lokaal in bestanden bij medewerkers op
de pc.
De inzet van BIM biedt mogelijkheden om op eenvoudigere en eenduidigere manier ‘rijkere’ informatie over
het vastgoed vast te leggen en digitaal te communiceren en daarmee de output en efficiëntie van de processen te
verbeteren. BIM biedt daarbij mogelijkheid om vastgoedgegevens te koppelen aan locatie en tijd.
Marktpartijen zoals architecten, adviseurs en aannemers gebruiken specifieke BIM-software voor ontwerp,
engineering en uitvoering. Dankzij het open uitwisselformaat voor BIM (zie hierover meer in paragraaf
4.6), kunnen corporaties die informatie digitaal gebruiken voor hun eigen systemen. Andersom kan een
woningcorporatie dienstverleners en toezichthouders gericht informeren op basis van actuele vastgoedinformatie.
Door BIM tot op adres- en ruimteniveau door te voeren, zijn de gegevens zoals conditie, waarde of hoeveelheden
van elk adres herleidbaar.
BIM helpt bij het beter toegankelijk maken van vastgoedinformatie. Bij iedere nieuwe verhuring wordt de
verhuurplattegrond opnieuw gegenereerd vanuit de dan actuele situatie en wordt dus geen kopie van een kopie
van de bouwtekening van jaren terug meegestuurd. Bij iedere uitbesteding van onderhoudswerk beschikken alle
inschrijvende partijen digitaal over dezelfde actuele informatie over de staat van de woningen en over de manier
waarop er in het verleden is gebouwd. En bij de verkoop van een woning is duidelijk wat de onderhoudshistorie is,
of er asbest aanwezig is en alle andere elementen die de waarde van een woning kunnen beïnvloeden. Daarmee
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wordt het werk van een assetmanager of van degene die verantwoordelijk is voor het voorraadbeleid minder
foutgevoelig en kan de besluitvorming effectiever plaatsvinden. Het bij elkaar brengen van informatie wordt
makkelijker en de kans dat er meerdere ‘waarheden’ ontstaan, wordt kleiner.
Bij projectontwikkeling (nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud) vraagt de invoering van BIM niet alleen
een zorgvuldige voorbereiding van het ontwikkelingsproces. Er moet ook worden nagedacht over wat er met
de informatie gebeurt als het project is opgeleverd. Na oplevering van een project volgens het klassieke proces
(zonder BIM) werd het projectdossier zorgvuldig gearchiveerd. Alleen bij specifieke vragen komt het nog eens uit
het archief.
Bij BIM worden bij de start van een nieuwbouwproject bij renovatie of bij groot onderhoud, afspraken gemaakt
over de inrichting van de gegevens, zodat deze later ingezet kunnen worden in het beheer, zonder dat iemand
alle gegevens overtypt en zonder opnieuw in te meten. Hoe gegevens kunnen worden opgebouwd zodat ze later
inzetbaar zijn, wordt beschreven in het BIM-protocol voor woningcorporaties met daarin opgenomen de Informatie
Leveringsspecificatie (ILS) voor BIM bij woningcorporaties. Deze ILS kan gebruikt worden om bij een uitvraag te
omschrijven waar de documentatie van een project bij oplevering aan moet voldoen.

2.3 WAT BETEKENT BIM VOOR DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE?
Invoering van BIM betekent verandering. Oude routines worden vervangen door nieuwe handelingen en bestaande
kennis moet uitgebreid worden met nieuwe kennis. Daarom is het belangrijk dat de implementatie van BIM terdege
wordt voorbereid. Het is noodzakelijk om de gebruiksdoelen van de inzet van BIM helder voor ogen te hebben.
Daarnaast spelen ook andere onderwerpen die een gestructureerde aanpak vragen:
 Wie krijgt te maken met BIM en op welke manier?
 In welke processen wordt BIM benut?
 Welke informatie kunnen we met BIM beschikbaar maken?
 Welke producten zijn hiervoor nodig?
 Hoe moeten we ons hier op voorbereiden?
 Wat moet er aangepast worden aan onze organisatie en aan de werkprocessen?
 En de belangrijkste: Wat willen we bereiken met de invoering van BIM binnen onze corporatie?
De invoering van BIM in de werkprocessen van een corporatie is nooit doel op zich. Het is altijd gericht op
verbetering van de dienstverlening. Om dat te kunnen meten is het formuleren van een (beperkt) aantal
succesfactoren belangrijk. Welke dat zijn, bepaalt de corporatie zelf.
Soms liggen de kritische succesfactoren vooral op het vlak van bewonerscontacten en dienstverlening. BIM kan
er dan voor zorgen dat informatie voor bewoners zorgvuldiger, uitgebreider, makkelijker toegankelijk of sneller
beschikbaar is doordat die informatie gekoppeld is aan een BIM-model.
Via het persoonlijke dossier in bijvoorbeeld mijncorporatie.nl kan de bewoner niet alleen reparatieverzoeken
melden, hij kan ook zien hoe het staat met de voortgang van de reparatie. Door nu de gegevens die toch al
beschikbaar zijn voor het onderhoud- of het verhuurproces, beschikbaar te maken voor een bewoner in zijn
persoonlijke dossier, is deze beter op de hoogte van de ins en outs van zijn woning en ontstaan er minder
misverstanden bij het melden van een reparatieverzoek.
Tegelijkertijd maakt BIM een betere samenwerking tussen afdelingen mogelijk. Het gaat dan met name om de
samenwerking tussen afdelingen die (indirect) gegevens genereren (ontwikkeling, inkoop) en afdelingen die
diezelfde gegevens gebruiken in het beheer (verhuur, klantcontact, verkoop, strategie).
Een stap verder is de mogelijkheid dat een bewoner zijn woning virtueel opnieuw inricht, met het model van zijn
woning in mijncorporatie.nl.
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2.4 WAT BETEKENT BIM VOOR DE MEDEWERKERS
Door de invoering van BIM ontstaan andere rollen met andere verantwoordelijkheden. Werk je alleen met
gegevens, of ben je ook verantwoordelijk voor de opbouw en de verificatie daarvan? Andere rollen en andere
verantwoordelijkheden vragen om andere competenties op het gebied van kennis en vaardigheden. De invoering
van BIM vraagt om gedrag en inzicht gericht op samenwerking. Het gaat erom dat je als medewerker duidelijk
zicht hebt op wat er bij andere afdelingen of bij externe partners gedaan wordt met de gegevens die jij invoert.
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de veranderingen als gevolg van de toenemende vraag om
samenwerking.
Omdat voor de invoering van BIM nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn, is een opleidingsplan als onderdeel
van het implementatieplan onvermijdelijk. Maar het blijft niet bij het aanleren van nieuwe technieken. Werken
met BIM kan betekenen dat de ‘schotten’ tussen de verschillende afdelingen weggenomen worden. Daarom moet
voor het nemen van het besluit om structureel te gaan bimmen, nagedacht worden over de vraag: zijn we er aan toe,
kunnen we de andere manier van werken aan? Het werken met BIM vraagt wellicht om aanpassing van de cultuur,
om ander gedrag of om een andere houding.
Omdat de invoering van BIM de hele organisatie raakt, kan het niet alleen top-down gebeuren. Als de noodzaak om
te bimmen door de medewerkers niet wordt gevoeld en als de vraag om een andere manier van samenwerken niet
wordt begrepen, is de weerstand te groot om een zo essentiële verandering door te voeren. Aan de andere kant kan
ook bottom-up alleen niet zorgen voor succesvolle implementatie. BIM roept soms weerstand op, bijvoorbeeld van
medewerkers die moeite hebben om nieuwe technieken te adapteren. Die weerstand kan invoering lang blokkeren.
Draagvlak binnen de organisatie en onder de medewerkers is een belangrijke voorwaarde bij de verspreiding van
BIM binnen de corporatie. Commitment bij bestuur en management, die daarmee achter de ‘BIM-pioniers’ van het
eerste uur staan, is daarbij cruciaal.
Voor medewerkers betekent werken met BIM een verandering van ‘werken met je eigen systeempje’ naar ‘werken
met live gegevens uit een gedeelde bron’. Dat vraagt om een andere kijk op het werk. Een medewerker is niet
meer voor zichzelf aan de slag met zijn eigen gegevens, maar met de gegevens van iedereen en voor het geheel
van samenwerkende partners. Als de medewerker iets verandert, verandert het bij anderen mee. Dit vraagt om het
besef dat hij onderdeel is van een groter geheel dat niet alleen groter is dan de afdeling of corporatie, maar dat vaak
ook bestaat uit een verband met verschillende externe partners.
Het gebouwmodel is dus niet, zoals vroeger de set revisietekeningen, bedoeld voor het archief. Het is juist een
dynamisch bestand waarmee dagelijks gewerkt wordt. Voor een goede verankering van de werkwijze in de
eigen organisatie, helpt het om voorafgaand een aantal afwegingen te maken en te onderzoeken of er voldoende
draagvlak is voor een andere werkwijze. Vervolgens dient er:
1. voldoende capaciteit vrijgemaakt te worden op de verschillende afdelingen, moeten er
2. middelen beschikbaar zijn voor opleiding en (bij-)scholing en
3. in bepaalde gevallen ook voor de aanschaf van nieuwe (software-)systemen.
Het is ook denkbaar om bepaalde onderdelen uit te besteden. Bijvoorbeeld het up-to-date houden en
aanpassen van de BIM-modellen. Om de bestanden en gegevens te kunnen inzetten voor bijvoorbeeld de
meerjarenonderhoudsplanning, is het belangrijk de juiste voorwaarden te stellen aan de samenwerking met externe
partijen, bijvoorbeeld wie de eigenaar van de bronbestanden van het gebouwmodel is en wie, hoe en wanneer de
bestanden actualiseert.
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3 THEMA: SAMENWERKING
3.1 INLEIDING
De maatschappij verlangt van woningcorporaties steeds meer efficiëntie en transparantie. Een andere
samenwerking met externe partners biedt de mogelijkheid om aan de toenemende eisen te voldoen. Steeds
vaker draait het bij samenwerking om realtime gegevensuitwisseling. Samenwerking tussen bedrijven die
gezamenlijk een product ontwikkelen, samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die samen een
project realiseren, of samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties die samen een
maatschappelijke opgave aanpakken. We hebben anderen nodig om onze doelen te bereiken.
Dit vraagt om veranderingen van processen en structuren, om zo samenwerking in netwerken en ketens, binnen
en tussen organisaties mogelijk te maken. Daarvoor zijn verandering van cultuur en andere competenties van
medewerkers nodig. BIM helpt de gevraagde samenwerking en transparantie te bereiken.

3.2 BELANG VAN BIM
Bijna iedereen begint zijn werk ’s ochtends met het aanzetten van zijn pc of het kijken op zijn smartphone. Wat
volgt, is een enorme hoeveelheid informatie en gegevens, die nodig is om het werk naar behoren uit te kunnen
voeren. Waar vroeger gegevens werden bewaard in ordners en kaartenbakken, worden deze tegenwoordig
verwerkt in databases, spreadsheets en digitale tekeningen. Het zijn allemaal gegevensverzamelingen over dezelfde
onderwerpen, waarvan de informatie vaak niet of heel lastig uitwisselbaar is of waarvan de informatie vaak niet
op eenvoudige manier te vergelijken is. Om die uitwisselbaarheid te vergemakkelijken en zo de samenwerking te
verbeteren, is het verstandig om afspraken te maken over:
 hoe je informatie met elkaar uitwisselt: wie mag wat doen met die informatie?
 rollen en verantwoordelijkheden, en daarmee over de processen en de onderlinge gedragsregels.
Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat iedereen handelt naar eigen inzicht en tegenwerking ontstaat.

IN 2010 THE AMOUNT OF DATA COLLECTED SINCE THE DAWN OF HUMANITY ALL THE WAY UP
UNTIL 2003, WAS EQUIVALENT TO THE VOLUME PRODUCED EVERY TWO DAYS IN THE NEW AGE OF
INFORMATION.
ERIC SCHMIDT, CHAIRMAN OF GOOGLE

3.3 WELKE ROL SPEELT BIM BIJ SAMENWERKING?
3.3.1 INTERNE SAMENWERKING
Naarmate meer informatie beschikbaar komt, wordt zorgvuldige omgang daarmee steeds belangrijker.
Vergelijkbare informatie moet iedere keer op dezelfde manier behandeld worden. Niet alleen om het werkproces
zelf gestructureerd te laten verlopen, maar ook om de informatie eenvoudig, foutloos en gestructureerd te kunnen
delen met directe collega’s die werken aan dezelfde of vergelijkbare processen of dezelfde informatie gebruiken in
geheel andere processen.
Op die manier wordt redundantie voorkomen en wordt dus voorkomen dat verschillende afdelingen werken met
tegenstrijdige informatie (over dezelfde woning afkomstig uit verschillende databases). Alle gegevens komen
immers uit hetzelfde bronbestand (in ICT-termen: single point of registration).
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Figuur 2 Het integrale BIM-proces binnen een corporatie

3.3.2 SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN
Corporaties werken steeds vaker en intensiever samen met externe partijen en wisselen met hen informatie uit over
het vastgoed. Dit kunnen aannemers zijn die het volledige onderhoud overnemen van de corporatie, maar het kan
ook de gemeente zijn, die vraagt om digitale gegevens voor de WOZ-marktwaardetoets. Dit vraagt om het maken
van afspraken over hoe de gegevens worden gestructureerd en digitaal worden uitgewisseld.
Het werken met BIM vraagt in de samenwerking met externe partijen om aandacht voor de volgende zaken:
 Met welke partner wordt in zee gegaan?
 Wat zijn de rollen die partners hebben in de samenwerking en wat zijn de verwachtingen die daarbij horen?
 Op welke manier wordt de opdrachtnemer gecontracteerd?
 Wat zijn de werkafspraken en de gedragsregels op het gebied van vastlegging en uitwisselen van gegevens?

 WAT WORDT BEDOELD MET DE TERM ‘23 M²’? IS HET GEBRUIKSOPPERVLAK, OF
NETTO VERHUURBAAR OPPERVLAK, OF TOCH HET OPPERVLAK ALS BEDOELD IN HET
WONINGWAARDERINGSSTELSEL?
 ALS JE HEBT AFGESPROKEN GEGEVENS DIGITAAL UIT TE WISSELEN, IS HET DAN GENOEG DAT JE
AFBEELDING IN JPG-FORMAAT KAN DOWNLOADEN OF WIL JE TOCH BEWERKBARE GEGEVENS DIE
JE KUNT INLEZEN IN JE BESTAANDE SYSTEEM EN HOE WIL JE DIE GEGEVENS DAN BINNENKRIJGEN?

Bij de keuze van samenwerkingspartners moeten zorgvuldige afwegingen gemaakt worden. Net zo belangrijk
als goede contractuele vastlegging, zijn daarbij de juiste mindset en de bereidheid in te spelen op veranderende
processen. Externe partners moeten net als de opdrachtgever belang hechten aan de opbouw en uitwisseling van
(geverifieerde) gegevens.
Bij het opleveren van projecten hoort ook dat na afloop dat werk zo is gedocumenteerd dat de gegevens
rechtstreeks inzetbaar zijn bij beheerprocessen van de corporatie. Ziet de externe partner daar niet het belang
van in, dan leidt dat later tot hogere niet voorzienbare beheerkosten. Extra kosten die feitelijk moeten worden
toegerekend aan de eerdere samenwerking.
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Het ligt voor de hand dat de samenwerking vooraf wordt vastgelegd in een overeenkomst. Aan de overeenkomst
op zich hoeft niet veel te veranderen. Er moeten wel elementen aan toegevoegd worden. Het gaat dan om het
vastleggen van:
 wie verantwoordelijk is voor het opbouwen van de juiste gegevens
 hoe gedetailleerd welke gegevens worden gedocumenteerd
 hoe de gegevens worden opgebouwd
 hoe de gegevens worden uitgewisseld
 welke gegevens voor de opdrachtgever beschikbaar zijn na afloop van de overeenkomst
 wie de eigenaar van die gegevens is en
 op welke wijze de gegevens uitgewisseld worden.
Veel van deze afspraken maken weliswaar onderdeel uit van de overeenkomst, maar hoeven niet iedere keer
apart uitgedacht te worden. Een aantal van de afspraken kan worden vastgelegd in een algemeen geldend BIMprotocol met een samenwerkingsspecifieke Informatie Leveringsspecificatie. Tegelijk met deze BIM-leidraad
voor woningcorporaties verschijnt een BIM-protocol dat de basis kan zijn voor overeenkomstspecifieke afspraken.
Overigens geldt dat ook bij de samenwerking met de gemeente de digitale uitwisseling van gegevens steeds
belangrijker wordt. Het gaat dan om bijvoorbeeld de WOZ-marktwaardetoets, WOZ-aanslagen en in de toekomst
vergunningaanvragen of gegevens over bijvoorbeeld woonruimteverdeling. Dat betekent dat ook met gemeenten
afspraken gemaakt moeten worden over onder andere de inrichting van gegevensbestanden.

3.4 VAN PROJECT NAAR BEHEER EN VAN BEHEER WEER TERUG NAAR PROJECT
Corporaties realiseren continu projecten in samenwerking met externe partners. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
nieuwbouw, renovatie of om leefbaarheid. Tijdens die projecten worden gegevens gegenereerd, uitgewisseld en
gedocumenteerd. Door in een vaste structuur te documenteren, zijn die gegevens in te zetten in de verschillende
beheerprocessen binnen de corporatie. Technische gegevens worden zonder interpretatieverschillen inzetbaar bij
verhuurprocessen.
Diezelfde gegevens worden ook ingezet om de financiële huishouding van die woning te actualiseren, ook weer
zonder de mogelijkheid van interpretatieverschillen.

 BIJ EEN RENOVATIE IS DE PLATTEGROND VAN EEN WONING AANGEPAST. DE AANPASSING IS
ZO GEDOCUMENTEERD DAT BIJ EEN NIEUWE VERHURING DE PLATTEGROND IN ÉÉN KEER KAN
WORDEN INGEVOERD IN HET LOKALE WOONRUIMTEVERDEELSYSTEEM. DE WONINGZOEKENDE
ZIET DE ECHTE PLATTEGROND MET DE JUISTE MATEN. IETS DAT NU VAAK NIET GOED LUKT.
 VOOR DIE NIEUWE VERHURING NA RENOVATIE MOET DE HUUR OPNIEUW WORDEN
VASTGESTELD. DOORDAT DE GEGEVENS IN DE JUISTE STRUCTUUR STAAN, KAN MET EEN
EENDUIDIG PROCES DE WONINGWAARDERING WORDEN AANGEPAST EN WORDT VERVOLGENS
DE NIEUWE HUUR VASTGESTELD.

Maar ook in de tegengestelde gegevensstroom ontstaat structuur. Wanneer een woning na verloop van jaren
verbeterd moet worden om weer voor langere tijd geëxploiteerd te kunnen worden, is het van grote waarde
wanneer alle informatie over die woning in een vaste structuur beschikbaar is.
Dat geldt ook voor een woning die gesloopt gaat worden. Niet alleen is dan duidelijk wat de maatvoering is, maar
ook is duidelijk welke materialen er in de woning gebruikt zijn. Of er nog asbest zit en waar, is dan snel terug te
vinden. Nog een stap verder is dat de sloper van alle gebruikte materialen weet waar ze zitten en hoeveel er
gebruikt is. Zo kan voordat de sloop daadwerkelijk plaatsvindt, de woning virtueel gedemonteerd worden, zodat de
materiaalstromen vooraf kunnen worden ingepland en slopen waarde oplevert in plaats van dat het een kostenpost
is. Het effect is een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap met alle positieve gevolgen van dien.
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Figuur 3 Van gebouw via project naar revisie en weer terug

Gebouwdossier
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Projectdossier

Revisiedossier

4 THEMA:INFORMATIE DELEN EN
		ICT-ARCHITECTUUR
4.1 INLEIDING
Wanneer gegevens gedeeld gaan worden, moet er nagedacht worden over de manier waarop dat gebeurt.
Daarvoor is het van belang te weten wat de doelen zijn van het delen van informatie. Wat wil je bereiken en tegen
welke inspanningen wil je dat bereiken? De volgende vraag is hoe je die doelen wilt bereiken en wat je bereid bent
daarvoor in te leveren. Strikt genomen bestaat er een verschil tussen gegevens (ook wel data) en informatie.
Gegevens zijn ruwe feiten: de breedte van die kamer is 3,5 meter. Informatie is de kennis die voortkomt uit het
gebruik van gegevens in een werkproces. BIM gaat over het vastleggen en digitaal uitwisselen van gegevens op
zo’n manier dat werkprocessen op de meest effectieve en efficiënte manier kunnen worden ingericht.

DE WONINGWAARDERING VAN EEN WONING IS DE INFORMATIE DIE ONTSTAAT DOOR DE GEGEVENS
VAN DIE WONING IN HET WONINGWAARDERINGSPROCES IN TE VOEREN. DAARMEE VERRIJKEN
DE RANDVOORWAARDEN VAN HET WONINGWAARDERINGSSTELSEL DE MEETGEGEVENS VAN DE
WONING TOT EEN WAARDERING EN DAARMEE TOT EEN MAXIMAAL REDELIJKE HUUR.

4.2 INFORMATIEBEHOEFTE, VALIDATIE EN VERIFICATIE
Om te bepalen hoe verstandig met BIM kan worden omgegaan en dus welke afspraken nodig zijn rond het delen
van informatie, moet bepaald worden wat de informatiebehoefte is bij het uitvoeren van werkprocessen. Daarnaast
moet bepaald worden of:
 de werkprocessen gebruikmaken van gegevens
 er bij het uitvoeren van een werkproces nieuwe gegevens worden gegenereerd of verzameld – het werkproces
gericht is op het controleren van gegevens: validatie en verificatie.
Juist omdat de invoering van BIM vraagt om de hoogst haalbare betrouwbaarheid van gegevens, is invoering van
verificatie en validatie belangrijk. Verificatie en validatie zijn afzonderlijke activiteiten die een verschillend doel
dienen, maar die complementair zijn aan elkaar.
Verificatie is nodig om te bepalen of een bepaalde waarde feitelijk klopt en moet plaatsvinden wanneer een nieuw
gegevensbestand gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld na oplevering van nieuwbouwwoningen waar bij de bouw
gebruik is gemaakt van BIM. Het geleverde BIM-model moet in dat geval geverifieerd worden: kloppen de
aangegeven lengte-, hoogte- en breedtematen met de gebouwde werkelijkheid? Als dat zo is, kunnen de gegevens
gebruikt worden in andere processen: bij het bepalen van de woningwaardering, bij de reparatie van glasbreuk
of bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Verificatie kan grotendeels geautomatiseerd en ook steekproefsgewijs
plaatsvinden.
Validatie is nodig om te bepalen of het proces tot de gewenste functionaliteit leidt, dus nadat er met een
gegevensbestand iets is gebeurd. Bijvoorbeeld als er nieuwe gegevens zijn toegevoegd of als er een nieuw
werkproces wordt ingevoerd.
Invoering van BIM betekent vooral dat projectleiders of werkvoorbereiders, een nieuw instrument krijgen, maar
dat werkzaamheden binnen die functies zelf niet wezenlijk veranderen. Een projectleider gebruikt dan een BIMmodel in plaats van een tekening, maar moet bij de oplevering nog steeds controleren of de woning voldoet aan het
vooraf vastgestelde programma van eisen.
Wat wel verandert, is de rol van het valideren en verifiëren. Het controleren van gegevens en het controleren
of werkprocessen en medewerkers op de juiste manier omgaan met die gegevens, wordt van groot belang. Ter
ondersteuning kan het toezicht op de bouwplaats met behulp van een tablet en de juiste software de verificatie
direct uitvoeren. Alle latere gebruikers van die gegevens kunnen er dan op vertrouwen dat de gebruikte gegevens
waar zijn.
Het valideren en verifiëren van brondata is essentieel om fouten bij het hergebruik van data te vermijden
waardoor grote efficiencywinst kan worden bereikt. Wanneer bijvoorbeeld een glasleverancier zeker weet dat de
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maatvoering van het glas in het beschikbaar gestelde BIM-model klopt, hoeft hij niet ter plaatse te gaan meten en
kan hij direct glas bestellen.
Samengevat: Als de gegevens volgens de open standaarden kunnen worden ontsloten, kunnen ze ook digitaal
(automatisch) gecontroleerd worden op compleetheid en deels zelfs op correctheid. Hierdoor is validatie van
de gegevens(-opbouw) mogelijk: de gebruiker weet dan dat de interpretatie correspondeert met de overige
informatie, waardoor er minder fouten ontstaan. Door daarnaast de gegevens op locatie (online) te ontsluiten,
kunnen deze eenvoudig vergeleken en dus geverifieerd worden met de werkelijke situatie, bijvoorbeeld tijdens de
oplevering. Ook andere manieren van verificatie van brongegevens zijn mogelijk, bijvoorbeeld door de vergelijking
van gegevens uit verschillende interne en externe bronsystemen zoals, woningwaarderingssystemen of online
open data uit het BAG/Kadaster.

4.3 INFORMATIE DELEN ORGANISEREN
Bij het delen van gegevens moet voor iedereen duidelijk zijn wie de eigenaar is en wie dus verantwoordelijk
is voor de correctheid van de gegevens. Dit betekent dat niet alleen de juridische eigenaar vastgesteld moet
worden, maar ook het gebruiksrecht geregeld is. Veel gebouwgebonden informatie is samengestelde informatie,
voortgekomen uit een samenwerkingsproces van adviseurs, aannemers en/of beheerders van vastgoed. Deze
samenwerkingsprocessen moeten duidelijk geregisseerd worden, zodat het resultaat uit gevalideerde en
geverifieerde gegevens bestaat. Daartoe moeten de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen worden
benoemd. Marktpartijen hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde discipline: een architect maakt ontwerpen
en aannemers zorgen voor een gecoördineerde uitvoering op locatie. Het overdragen of (op-)leveren van de
informatie over de geleverde werkzaamheden dient van een gelijkwaardige kwaliteit te zijn. Dat moet ook kunnen,
omdat de gegevens bekend waren bij het bedenken en uitvoeren van de werkzaamheden.
Het overdragen van het BIM-model voor hergebruik door andere marktpartijen of door de opdrachtgever, vraagt
om afstemming van welke gegevens verwacht worden en hoe de inzetbaarheid van deze informatie geborgd kan
worden. Het is voor de opdrachtgever belangrijk om deze afstemming bij aanvang van de werkzaamheden via een
BIM-protocol te organiseren, omdat het achteraf herleiden van de correcte informatie veel meer kost.

4.4 INFORMATIE-LEVENSLOOP
De BIM-modellen zijn een ideale ‘kapstok’ om alle relevante informatie uit het ontwerp- en uitvoeringsproces te
vangen en te organiseren, zodat deze makkelijker geverifieerd kunnen worden bij overdracht aan de beheerfase.
Met de veranderingen van de gebouwde omgeving dient de informatie hierover ook geactualiseerd te worden.
Het is verstandig beleid te ontwikkelen om deze ‘informatie-levensloop’ te organiseren. Want iedereen die iets te
maken heeft met het ontwerpen, bouwen of onderhouden van het vastgoed, draagt bij aan het actueel houden van
de informatie. Een eenduidige en open structuur van informatie maakt het mogelijk om te sturen op de kwaliteit
en inzetbaarheid ervan. Vertrouwen in elkaar en in de geleverde informatie van collega’s of ketenpartners, is
een onderdeel van de organisatiecultuur. Maar dat vertrouwen kan alleen verdiend worden als de kwaliteit van
informatie aantoonbaar goed is. Een BIM-protocol omschrijft deze kwaliteit op een toetsbare wijze en moet daarom
vanaf de start van de processen gebruikt worden.
Goede werkafspraken zijn nodig om tot een betrouwbare en succesvolle inzet van BIM te komen. Het is daarbij
belangrijk om niet alleen de informatiebehoefte per werkfase te kennen, maar ook per afdeling of stakeholder
zoals een marktpartij. Alleen als alle benodigde informatie consequent en consistent is, ontstaat vertrouwen in de
gegevens.

4.5 GEGEVENS EN DEFINITIES
De inzetbaarheid van BIM-modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de informatie die in de modellen
beschikbaar is. Toeleveranciers van producten leveren hun productinformatie steeds vaker als gestandaardiseerde
BIM-objecten aan. Deze zijn efficiënt te verwerken tijdens het ontwerp of de werkvoorbereiding, omdat ze reeds
voorzien zijn van leveranciersinformatie zoals artikel- en typenummers, materiaalsoorten, kleuren et cetera. Veel
van deze gegevens zijn niet alleen relevant voor het ontwerp- en uitvoeringsproces, maar juist ook bij (toekomstig)
onderhoud van de producten. De gegevensdefinities worden veelal door elke leverancier zelf vastgesteld, maar
gelukkig ook steeds vaker op gestandaardiseerde wijze op brancheniveau.
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Bij de opkomst van BIM leek het erop dat marktpartijen een voorsprong konden nemen met hun BIM-modellen
door deze niet te delen met de ketenpartners (omdat ze er efficiënter door kunnen werken). Inmiddels is dit
principe achterhaald, omdat meer informatie vaak meer efficiëntie en minder risico’s met zich meebrengt. Hierdoor
is het uitwisselen van informatie via BIM sterk toegenomen en wordt het niet (willen of durven) delen van BIMinformatie als een achterstand beschouwd.
Toch is het ook met BIM mogelijk om niet alle gegevens te delen. Waar opdrachtgevers vroeger afhankelijk waren
van hun architect omdat hij over de originele tekeningen beschikte, zou dit met BIM ook kunnen gebeuren. Om te
kunnen sturen op de compleetheid en inzetbaarheid van de gegevens, is het daarom van belang dat opdrachtgevers
zich bewust zijn hoe de levering van BIM-gegevens gevalideerd en geverifieerd kan worden.
Fabrikanten onderscheiden zich met het aanbieden van objectenbibliotheken, die geschikt zijn voor meerdere
BIM-modelleersoftware voor architecten, adviseurs en aannemers. Brancheorganisaties zetten zich in om tot meer
gestandaardiseerde gegevensdefinities van BIM-objecten te komen, bijvoorbeeld door te sturen op de ETIMclassificatiestandaard en EAN- en NL-sfB voor coderingen van artikelen en materialen. Iedereen die met een pc,
tablet of smartphone werkt, is bekend met de gewoonte van fabrikanten om gebruikers in de richting van bepaalde
softwareproducten te sturen. Dit gebeurt niet alleen door op de bekende kantoorsoftware voor tekstverwerking,
berekeningen en presentaties aan te sturen, maar ook door de zogenaamde ‘primaire systemen’ centraal te stellen.
Het is daarom van belang dat BIM-modellen niet alleen via de BIM-modelleersoftware worden ontsloten, maar dat
ook toegankelijke bestandsformaten worden gebruikt. BIM-modellen kunnen gegevens visualiseren als
interactieve 3D-modellen, maar ze kunnen informatie ook in tabelvorm rapporteren. In de ketensamenwerking van
BIM wordt met verschillende BIM-software gewerkt: door deze informatie samen te brengen ontstaat een
integrale informatiebron van de levensloop van het onroerend goed.

ER BESTAAN GEEN PRIMAIRE SYSTEMEN BIJ BIM: ELKE STAKEHOLDER IN HET PROCES GEBRUIKT DE
SOFTWARE VAN ZIJN KEUZE, JUIST OMDAT HIJ OF ZIJ ANDERE FUNCTIES NODIG HEEFT OMDAT HIJ OF
ZIJ EEN ANDERE ROL HEEFT. DAAROM LIGT HET NIET VOOR DE HAND OM ALS OPDRACHTGEVER MET
DEZELFDE BIM-SOFTWARE TE WERKEN ALS DE ARCHITECT, INSTALLATEUR OF AANNEMER.

4.6 OPEN BIM
4.6.1 OPEN BIM EN HET BELANG VOOR WONINGCORPORATIES
Deze BIM-leidraad en het bijbehorende BIM-protocol sturen aan op de toepassing van open informatiestandaarden
bij de inzet van BIM. Open standaarden zijn een voorwaarde voor de verschillende ketenpartners en afdelingen om
met verschillende softwaresystemen informatie te kunnen uitwisselen over hetzelfde BIM-model. De uitwisseling
van informatie via open informatiestandaarden wordt ook wel open BIM genoemd. Het gebruik van open BIMstandaarden heeft een aantal belangrijke kenmerken:
 informatie is onafhankelijk van softwaresystemen bruikbaar
 BIM kan worden gebruikt in de software naar keuze met de best passende functies
 open BIM-informatie is duurzaam, omdat deze niet afhankelijk is van of onbruikbaar kan worden door updates
van software
 het eigenaarschap is daarmee gewaarborgd
 de kwaliteit van informatie kan worden benoemd en (geautomatiseerd) worden geverifieerd
 open BIM bevordert concurrentie, innovatie én ketensamenwerking, waardoor de efficiëntie toeneemt en de
prijs-kwaliteitverhouding van geleverde diensten verbetert.
Woningcorporaties wisselen bij het (her-)ontwikkelen, bouwen, renoveren, beheren, onderhouden en gebruiken
van een gebouw met veel andere bedrijven en organisaties vastgoed gerelateerde informatie uit. Dit doen zij niet
voor één project of gebouw, maar voor het hele vastgoedbezit over een periode van vele jaren. Uitwisselbaarheid
en herbruikbaarheid van informatie is hierbij daarom van cruciaal belang voor een corporatie. Om dit te borgen
zijn open BIM-standaarden zoals IFC van groot belang. Deze standaarden zorgen dat partijen, in het bijzonder
ook corporaties, informatieleveranciers (lees dataleveranciers) kunnen uitwisselen en dat ze de data kunnen
hergebruiken in eigen systemen. Dit heeft tot effect dat data slechts één keer worden gedefinieerd en vervolgens
door alle partijen in de eigen systemen kunnen worden gebruikt. Bij het maken van afspraken, zoals beschreven in
het BIM-protocol, is het zaak om nauwlettend aan te sluiten op deze open standaarden.
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In Nederland is in dit kader in mei 2015 de Stichting BIM loket opgericht. Deze stichting heeft onder meer tot doel
het integraal beheer van de Nederlandse open BIM-standaarden en het bevorderen van het gebruik daarvan.
BIM staat informatie-uitwisseling toe tussen externe opdrachtnemers en opdrachtgevers, maar is ook inzetbaar
voor het eenduidig ontsluiten van informatie binnen een corporatie. Leveranciers van bestaande softwaresystemen
kunnen, onder de voorwaarde van het gebruik van open standaarden, aansluiten op BIM en de voor hun systeem
relevante informatie uitlezen of uitwisselen. De BIM-gegevens kunnen ook worden gebruikt voor gewone
kantoorsoftware zoals MS Excel, de primaire systemen of meerjarenonderhoudsbegrotingsoftware van de
corporatie.
Kortom, door de structuur en kwaliteit van informatie in BIM te standaardiseren op basis van open
informatiestandaarden wordt het mogelijk om BIM breed in te zetten binnen én buiten de eigen organisatie. Indien
de bestaande ICT oplossingen aansluiting zoeken met deze open BIM-standaarden, zal de informatie binnen de
vertrouwde softwareomgeving toegankelijk kunnen worden gemaakt.

BIJ DE MEERJARENONDERHOUDSPLANNING WORDEN DE HOEVEELHEDEN (BIJVOORBEELD
HET AANTAL M² SCHILDERWERK) UIT BIM GEHAALD. BIJ EEN BIM-MODEL KAN DIT PRECIES EN
GEVALIDEERD: VAN ALLE OBJECTEN ZIJN AFMETINGEN, MATERIAALSOORT EN GEVELORIËNTATIE
BEKEND. DAARBIJ KOMT DE MOGELIJKHEID OM DIT PER ADRES, WOONBLOK OF COMPLEX
TE RAPPORTEREN. DOORDAT DE GEGEVENS VERRIJKT ZIJN MET LOCATIEGEGEVENS, IS HET
ONDERHOUD SNELLER IN TE PLANNEN EN FINANCIEEL DOOR TE REKENEN. VERVOLGENS KUNNEN
DE HANDELINGEN, KOSTEN EN JAARTALLEN WORDEN TERUGGELEZEN NAAR BIM. DIT HEEFT
ALS VOORDEEL DAT INTERACTIEF 3D-GEVISUALISEERD KAN WORDEN WANNEER EN VOORAL
WAAR SPECIFIEKE KOSTEN GEMAAKT WORDEN. DIT HELPT NIET ALLEEN OM EFFICIËNTER TE
PLANNEN, MAAR HET IS OOK OP BEGRIJPELIJKE (EN HERKENBARE) WIJZE TE COMMUNICEREN IN
ANIMATIEVORM NAAR DE BETROKKENEN.

4.6.2 VAN GESLOTEN BRONBESTAND NAAR OPEN BRONDATA
Veel brongegevens van woningcorporaties zijn nu bestandsgebaseerd: conditiemetingen, onderhoudsbegrotingen,
en plattegronden kunnen als Word, Excel, pdf of ander bestand zijn opgeslagen. 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.
Om broninformatie zonder overtypen of eigen interpretatie in te kunnen zetten, moet deze informatie als open
data beschikbaar zijn, zodat ze digitaal in de gewenste applicatie met de best passende functionaliteiten ingelezen
en gebruikt kan worden. Bijkomend voordeel is dat niet gelijk alles wordt gedeeld (het hele Excel-bestand
bijvoorbeeld) maar alleen de geselecteerde gegevens.
4.6.3 OPEN STANDAARDEN VERBINDEN BRONSYSTEMEN
Veel vastgoed- of omgevinggerelateerde informatie binnen een woningcorporatie is beschikbaar in losse
bronsystemen, verschillende bestandsformaten of gegevensopbouw. Deze bestaande gegevens vormen belangrijke
broninformatie voor BIM. Het koppelen van bronsystemen betekent dat er moet worden gekozen welk systeem de
feitelijke broninformatie gaat beheren. Ook zal vastgesteld moeten worden hoe de relaties tussen de brongegevens
tot stand komen. Deze integratie van brongegevens wordt mogelijk gemaakt door de in de markt aanwezige open
informatiestandaarden te hanteren.
Er zijn meerdere branchegedragen open informatiestandaarden, veelal voor een specifieke doelgroep
of toepassing. Zo bestaan er objectenbibliotheken om (bouw-)materialen en installaties te beschrijven,
kadastrale informatiestandaarden of standaarden voor het proces van berichtuitwisseling zoals VISI of
communicatiestandaarden als Ketenstandaard Bouw en Installatie (voorheen S@les in de bouw). Door deze
verschillende open standaarden te integreren met de sectorstandaarden voor woningcorporaties zoals de CORA
en VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur), krijgen de verschillende dienstenleveranciers
en opdrachtgevers beter aansluiting met elkaar doordat bestaande brongegevens van woningcorporaties gericht
ingelezen kunnen worden in de BIM-modellen. Ook kunnen ze integraal uitgewisseld worden met de BIMsoftwaretools en de bestaande bronsystemen.
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4.6.4 OPEN BIM-STANDAARDEN VRAGEN OM SECTORSPECIFIEKE INVULLING
Open standaarden zoals IFC vormen een goede basis voor het vastleggen en communiceren van
vastgoedinformatie. Deze standaarden zijn echter op een aantal punten nog te generiek dan wel te weinig
specifiek voor de informatiebehoefte van de woningcorporaties. Het effectief gebruik van deze standaarden
vraagt daarom om een sectorspecifieke invulling. De open BIM-standaard biedt een ‘slimme’ basisstructuur om
vastgoedinformatie vast te leggen.
IFC open BIM-formaat
De 3D-elementen in een BIM-model (zoals gevel, kozijnen, dak) kunnen verrijkt worden met eigenschappen. De
open BIM-standaard (IFC van BuildingSMART) benoemt enkele basis ‘propertysets’ waarmee basisinformatie kan
worden vastgelegd (bijvoorbeeld de propertyset ‘Base Quantities’ waarin de afmetingen en hoeveelheden worden
vastgelegd). Omdat deze open informatiestandaard wereldwijd is ontwikkeld, zijn de voorgeschreven specificaties
te summier om direct aan de informatiebehoefte van een woningcorporatie te kunnen voldoen. Dit is er mede de
oorzaak van dat BIM-modellen van marktpartijen uit projecten niet-direct inzetbaar zijn binnen de werkprocessen
van een woningcorporatie. De marktpartijen geven een eigen invulling aan het BIM-model, zodat wordt voldaan
aan de eigen informatiebehoefte en dat kan afwijken van de informatiebehoefte bij woningcorporaties.
CORA en open BIM-standaarden
De open BIM-standaard IFC voorziet erin om de relaties en onderlinge samenhang van de gebouwelementen vast
te leggen. Dankzij deze relaties, is de informatie van deze elementen snel (en geautomatiseerd) doorzoekbaar
en bewerkbaar door elementen te classificeren. Zo beschrijft het BIM-model op gestandaardiseerde wijze de
logica van de opbouw van een gebouw. Het is daarom niet alleen te achterhalen welke ruimtes tot een bepaalde
verdieping of verhuurbare eenheid behoren, zelfs van een doorlopende gevel (bijvoorbeeld bij gestapelde bouw)
kan berekend worden hoeveel m² van de binnenzijde van de gevel toebehoort aan een specifieke ruimte of
verhuurbare eenheid. Als het BIM-model correct is opgebouwd, hoeft dit dus niet apart te worden ingemeten.
Daarmee is het niet alleen mogelijk om de vraag van de huurder te beantwoorden hoeveel m² behang per kamer
nodig is, maar zijn ook complexere vraagstukken te beantwoorden zoals het doorrekenen of het analyseren van het
energieverbruik van een woning.
Zolang bij het opzetten van het model rekening wordt gehouden met de open BIM-structuur en de ILS voor
woningcorporaties volgens CORA, kost het relatief weinig moeite om een BIM-model geschikt te maken voor
brede inzetbaarheid binnen én buiten de woningcorporatie.
VERA en open BIM
De VERA-communicatiestandaarden kunnen zorgen voor de technische uitwisseling van informatie binnen de
bestaande softwaresystemen van woningcorporaties. De softwaresystemen waarmee BIM-modellen worden
beheerd conform de open BIM standaard IFC, kunnen ook compatible gemaakt worden met de VERA-standaard.
Dit maakt het mogelijk om bestaande informatie te relateren aan de BIM-modellen van bepaalde complexen
en gebouwen. Andersom kunnen BIM-modellen de bestaande systemen voorzien van informatie. Dankzij de
genoemde informatiestructuur van de open BIM-modellen kunnen deze de informatie leveren als bron voor de
andere softwaresystemen, op het moment dat daaraan behoefte is, bijvoorbeeld om een woningwaardering te
berekenen of een huurder van actuele informatie over een specifieke woning te voorzien.
Ketenstandaard Bouw en Installatie/S@les in de bouw
Ketenstandaard Bouw en Installatie is een uniform digitaal communicatieformaat voor de administratieve kant
van ketensamenwerking, bijvoorbeeld voor opdrachten, statussen, pakbonnen en facturen. Dit optimaliseert de
administratieve afhandeling en traceerbaarheid van activiteiten, maar het biedt een beperkte verrijking van het
Bouw Informatie Model als het gaat over de fysieke staat van het vastgoed. In tegenstelling tot andere genoemde
open data en open informatiestandaarden, is Ketenstandaard Bouw en Installatie geen gratis open standaard,
omdat een abonnement nodig is om deze daadwerkelijk te kunnen toepassen. De standaard is breed gedragen in de
bouwkolom en met VERA zijn afspraken gemaakt over de uitwisselbaarheid van de berichten met corporaties.
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BAG- en open BIM-standaarden
Van elk gebouw in Nederland wordt basisinformatie vastgelegd in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen.
Deze informatie is voor iedereen vrij beschikbaar als ‘open data’. Om de locatie en adressering van het
vastgoedbezit uniform te kunnen registreren, omschrijft dit BIM-protocol de voorwaarden hoe deze BAGregistratie kan worden vastgelegd in het open BIM-formaat.
GIS- en open BIM-standaarden
De Geografische Informatie Systemen (GIS) worden ingezet voor brede locatiegebonden (maar niet specifiek
adresgebonden) registraties van informatie, zoals infrastructuur, civiele werken, bomen, statistische gegevens en
dergelijke. De informatie uit BIM kan via BAG en GIS herleidbaar gemaakt en opgeschaald worden tot bijvoorbeeld
complexniveau of wijkniveau en zelfs gemeentelijk of landelijk niveau. Er zijn vele open databronnen die hierdoor
koppelbaar worden aan de BIM-modellen waarmee het vastgoedbezit van een woningcorporatie is beschreven.
Conceptenbibliotheek voor elementen CB-NL
Toeleveranciers beschikken over veel broninformatie over de door hen te leveren producten voor het bouwproces.
CB-NL is een definiërende en uniformerende taal die als het ware tussen bestaande standaarden, normen en
object-/productbibliotheken in staat, zodat de gegevens over de producten van leveranciers en producenten op
eenduidige manier worden beschreven.
Elke leverancier was gewend om zijn productinformatiebladen naar eigen wens in te richten. Met de opkomst van
BIM is het nodig om deze te standaardiseren zodat iedere architect, aannemer of vastgoedeigenaar eenvoudig kan
communiceren over deze producten. CB-NL organiseert op conceptueel niveau de basisgegevens van producten.
Deze zijn dus ook handig voor woningcorporaties. Zo kan informatie van de elementen zoals kozijnen, deuren,
dakgoten, gevelstenen of dakpannen op uniforme wijze in BIM worden opgenomen.
4.6.5 VRIJE KEUZE VAN SOFTWARE
Het gebruik van open informatiestandaarden zorgt ervoor dat alle partijen vrij zijn in de keuze van software en hun
eigen systemen kunnen blijven gebruiken, onder de voorwaarde dat deze de standaarden ondersteunen. Open
informatiestandaarden hebben als doel om de gegevens herbruikbaar te maken in andere softwaresystemen dan ze
oorspronkelijk gemaakt zijn.
Door de informatie slim te digitaliseren via open informatiestandaarden kunnen de uitgewisselde gegevens direct
begrepen worden door het softwaresysteem van de ontvanger. Deze kan zijn activiteit direct uitvoeren aan de hand
van de geleverde gegevens. Het belang van goede broninformatie neemt daarmee toe, maar de risico’s van het
gebruik van verkeerde basisgegevens nemen snel af.

4.7 VERSIEBEHEER EN UITWISSELING
Feitelijk luidt de inzet van BIM de transitie in van bestands- of documentgebaseerd werken naar informatiegebaseerd
werken. Niet de losse documenten zoals Excel-, CAD- of pdf-bestanden van tekeningen zijn het bronbestand, maar
de actuele informatie in het BIM-model vormt de bron voor meerdere systemen binnen én buiten de organisatie.
Zoals het internetbankieren (en de bank apps) ervoor gezorgd hebben dat er geen geschreven betalingsopdrachten
meer hoeven te worden overgetypt, zal BIM ervoor zorgen dat de vastgoedgegevens direct inleesbaar zijn. Als
bijvoorbeeld in plaats van het oppervlakte voor de woningwaardering het aantal m² BVO nodig is, biedt BIM met
dezelfde bron op simpele wijze de gewijzigde informatie. Dit voorkomt fouten en bespaart tijd.
Ook de visualisatie zorgt voor een snellere en correcte interpretatie van de gegevens, omdat de corresponderende
objecten in 3D oplichten bij het selecteren ervan.
Een corporatie kan de informatie van elke verhuurbare eenheid in BIM tot op adresniveau beheren; zelfs tot op
elementniveau zoals individuele kozijnen, installaties of inventaris. Een BIM-model kan één woning bevatten, maar
meestal wordt deze per blok opgebouwd. Het principe van referentiewoningen kan blijven bestaan, met als verschil
dat van elke unieke verhuurbare eenheid herkenbaar (in 3D) aanwezig is.
Door alle BIM-modellen te standaardiseren op basis van open informatiestandaarden, zijn ze gelijktijdig
benaderbaar. Dit heeft als voordeel dat informatie niet alleen per eenheid, maar ook per wijk of gebied opvraagbaar
en zelfs bewerkbaar is.
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4.8 ICT-ARCHITECTUUR EN TECHNIEK
4.8.1 INLEIDING
Zoals uit het voorgaande blijkt wordt een BIM-model meestal gezien als een digitale weergave van de functionele
en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Vanuit de architectuur en het informatiemanagement echter wordt
de kern gevormd door de in het model verwerkte gegevens zoals die nodig zijn voor het (her-)ontwikkelen,
bouwen, renoveren, beheren, onderhouden en gebruiken van een gebouw. Dit al naar gelang de doelstellingen
die een corporatie met het model heeft. Het werken met BIM-modellen heeft daarom per definitie invloed op de
techniek en de bestaande ICT-architectuur van een corporatie.
Bij de ICT-architectuur spelen de inrichting van de systemen, het applicatielandschap en de brongegevens een
rol. In deze paragraaf staan we stil bij de eerste twee onderwerpen. Hierbij benoemen we enkele belangrijke
aandachtspunten die bij BIM een rol spelen. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens uitgebreid stilgestaan bij de
brongegevens.
De impact die BIM heeft op de bestaande ICT-architectuur wordt in het bijzonder bepaald door:
1. De doelstellingen die een corporatie nastreeft met BIM.
Dit bepaalt welke processen worden geraakt en de onderliggende systemen. Zie in dit kader ook de CORAprocessen in hoofdstuk 2.
2. De rol van de corporatie en de mate waarin men detaillering van de informatie wil hebben.
Doet een corporatie veel zelf (zoals dagelijks onderhoud) dan wil men daarvoor gedetailleerde informatie
hebben en heeft dit een grote impact op de bestaande ICT-architectuur.
3. De mate van integratie tussen de systemen van de corporatie en haar samenwerkingspartners.
Wil een corporatie een naadloze overdracht van vastgoedinformatie van de ontwikkelprocessen naar
de beheer- en exploitatieprocessen, dan stelt dit eisen aan de integratie tussen de systemen. In de ideale
architectuur worden gegevens slechts één keer, aan de bron, ingevoerd en daarna uitsluitend digitaal
uitgewisseld en daarbij geactualiseerd.
4.8.2 SYSTEMEN EN INFRASTRUCTUUR
De inzet van BIM heeft nagenoeg altijd tot gevolg dat een corporatie nieuwe softwareapplicaties nodig heeft. In de
meest eenvoudige vorm volstaat software om modellen te kunnen raadplegen. De impact hiervan op de bestaande
systemen en infrastructuur is ogenschijnlijk beperkt maar kan in situaties met server-based-computing toch voor
technische hobbels zorgen.
Zodra een corporatie meer integratie wil, zal de invloed op de systemen (denk aan servercapaciteit), netwerken
en datacommunicatie snel toenemen. Aangezien het bij BIM om grafische informatie gaat die met veel – veelal ook
externe – partijen wordt gedeeld, neemt de belasting van systemen en infrastructuur snel toe. Ervaring leert dat de
grafische modellen nu al erg groot worden.
De BIM-modellen die volgens het open BIM-principe zijn opgezet, kunnen in diverse tools geopend, bekeken en
zelfs bewerkt worden. Er zijn gratis 3D BIM-viewers beschikbaar, stand alone BIM-viewers en modelleersoftware.
Maar er zijn ook netwerkoplossingen mogelijk zoals servergebaseerde oplossingen om BIM te ontsluiten binnen
het bestaande netwerk of online hosting-oplossingen die buiten de eigen ICT-omgeving worden beheerd.
4.8.3 DATABASE(S)
Zoals hierboven aangegeven gaat het bij BIM om een 3D-weergave met daaraan gekoppeld de gebouwgegevens
voor de processen van de corporatie. De bestaande systemen van de corporatie, zijn niet gebouwd en niet geschikt
om de grote hoeveelheid specialistische vastgoeddata uit het 3D-model te herbergen. Daarnaast beschikt de
modelleringsoftware slechts over een beperkte database-functionaliteit. Dit betekent dat een corporatie niet alle
gegevens voor haar processen in deze systemen kwijt kan. Daar komt bij dat de modellen meestel per project
(complex) zijn opgebouwd en veelal systeemafhankelijk zijn. Hierdoor wordt het voor de gebruiker lastig om de
gegevens te raadplegen of om data met andere systemen uit te wisselen.
Invoering van BIM vraagt daarom altijd om de invoering van een systeemonafhankelijke centrale database
(datawarehouse of gegevenspakhuis). Dit vereenvoudigt later ook de interfaces, nodig voor de integratie met
andere systemen van de corporatie of de samenwerkingspartners.
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Bij het inrichten van de server moet een afweging worden gemaakt welke informatie in de centrale database
wordt vastgelegd. Het gaat hier enerzijds om de relatief statische BIM-/geometrische data en de meer dynamische
data voor de exploitatieprocessen. Een optie die we in de praktijk zien is dat de semistatische BIM-data worden
gekoppeld met procesdata in de database. De BIM-data vormen de bron voor de centrale databases van waaruit
vervolgens de operationele processen wordt gevoed. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de brongegevens.
Figuur 4 BIM-data als bron voor operationele processen

4.8.4 KOPPELINGEN/INTERFACES
In de huidige praktijk van de corporatie worden gegevens veelal via zogenaamde point-to-point koppelingen/
interfaces uitgewisseld. Dit soort koppelingen zijn beheersintensief en onderhoudsgevoelig. Bij iedere wijziging
van een systeem moet de koppeling aan beide zijde worden aangepast. Bij de invoering van BIM zal het aantal
koppelingen tussen de eigen systemen en die van derden verder toenemen. Er zijn technische oplossingen
voorhanden die deze problematiek vereenvoudigen. Het gaat hierbij onder meer om de zogenaamde Enterprise
Services Bus-oplossingen. Dit soort oplossingen vereenvoudigt ook de gegevensuitwisseling met derden. In dit
kader worden veelal zogenaamde ‘cloud-oplossingen’ gekozen.
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5 THEMA: BRONGEGEVENS
5.1 INLEIDING
Omdat gegevens in steeds meer verschillende systemen worden gebruikt, dienen ze betrouwbaar, eenduidig en
in een bruikbaar formaat beschikbaar te zijn. Verschillende bronnen kunnen elkaar tegenspreken: de ene bron is
minder betrouwbaar dan de andere. Ook kunnen ongestructureerde gegevens van verschillende bronnen vanwege
hun complexiteit moeilijk met elkaar combineren. Variatie in de verzamelde gegevens, de hoeveelheid of de
snelheid waarmee de gegevens veranderen, zijn factoren die informatiesystemen kunnen beïnvloeden. De kwaliteit
van de data bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de informatie.

5.2 LEVERING VAN BRONGEGEVENS
5.2.1 DATAKWALITEIT
Bij elk proces dat gebaseerd is op gebruik van gegevens is de datakwaliteit van belang (zoals bijvoorbeeld in
het verhuurproces het precieze oppervlakte van een woning relevant is). Toch wordt op dit moment binnen
een organisatie regelmatig gebruikgemaakt van tegenstrijdige informatie over hetzelfde feit. Dat komt omdat
de afwijkende informatie afkomstig is uit verschillende bronnen met verschillende definities. Zo komt het vaak
voor dat het verhuurbaar oppervlak in de verhuurfolder anders vermeld wordt dan in het huurcontract of de
woningwaardering.
Een informatiesysteem dat onduidelijke, incomplete, onbetrouwbare of foutieve gegevens levert, is onbruikbaar.
Dat betekent dat data voor hun gebruik geverifieerd moeten worden. Bij data die voortkomen uit interne bronnen
is het makkelijk om afspraken te maken over het verificatieproces. Met name bij externe bronnen moeten vooraf
eenduidige eisen worden gesteld aan de levering van gegevens. Dit kan door te onderzoeken en te controleren of
extern gehanteerde standaarden aansluiten op de eigen processen. Hier speelt de vraag hoe de juistheid van data
geborgd wordt: heeft de aannemer ook echt alle wijzigingen op de bouw ververwerkt in het revisiemodel?
Behalve dat brongegevens geen fouten mogen bevatten, moet de data ook geschikt zijn als informatiebron voor
het operationele, tactische en strategische besluitvormingsproces. Een verder reikende definitie van de kwaliteit
van data is ‘de mate waarin data geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden’. Naast de bovengenoemde
verificatie (de juistheid) van data, ligt hierbij dus de focus op het valideren, de waarde van de data.
5.2.2 UNIEKE DATA EN REDUNDANTIE
Elke entiteit uit de werkelijkheid mag in een database met brongegevens maar een enkele keer voorkomen, de
zogenaamde single point of registration. Een huurder die verhuist van woning A naar woning B mag feitelijk maar
een enkele keer voorkomen in de brondatabase voor klantgegevens. Het is immers dezelfde persoon. Bij integratie
van verschillende bronnen ontstaan hierbij vaak fouten met het dubbel invoeren van gegevens, door bijvoorbeeld
verkeerd gespelde namen. Bij het werken met BIM is het voorkomen van redundantie essentieel, maar ook goed
mogelijk doordat alle informatie digitaal wordt opgeslagen en een controle op inconsistentie geautomatiseerd kan
plaatsvinden.
5.2.3 ACCURATESSE, VOLLEDIGHEID EN CONSISTENTE DATA
De datakwaliteit wordt in grote mate beïnvloed door de nauwkeurigheid waarmee de data de werkelijkheid
weergeven – de accuratesse en de volledigheid van een dataset. Om verschillende data aan elkaar te kunnen
koppelen, is het belangrijk dat door het hele systeem dezelfde definities, coderingen en verwijzingen gebruikt
worden – consistente data. Dit betreft uiteindelijk ook de structuur van data. Vaak wordt het begrip oppervlak
gehanteerd voor verschillende gegevens – de ene keer wordt daarmee bedoeld het bruto oppervlak, de andere
keer het verhuurbaar oppervlak of het gebruiksoppervlak. Als bij de invoer van gegevens in een bronbestand
geen heldere afspraken worden gemaakt over eenduidige definities en consistent gebruik van begrippen, worden
losse getallen snel een bron van interpretatiefouten. Daarom wordt met deze leidraad en het protocol maximaal de
aansluiting gezocht bij bestaande standaarden.
Ook het gehanteerde detailniveau speelt daarbij een rol. Het is niet per definitie noodzakelijk alle objecten in
een gebouwmodel op hetzelfde detailniveau uit te werken. Voor bepaalde objecten kan gelden dat er een hoger
informatiegehalte vereist is dan in de betreffende fase gebruikelijk. Maar let op: als niet vooraf bepaald wordt
hoe gedetailleerd een dataset opgebouwd moet zijn voor de latere gewenste toepassing in bepaalde processen,
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dan is het gebruik mogelijk beperkt. De structuur en opbouw van bronbestanden beïnvloedt in grote mate hun
bruikbaarheid in de verschillende processen. Met de Informatie Leveringsspecificatie in het proctocol wordt
hiermee rekening gehouden
5.2.4 VARIABLE GEGEVENS EN UP TO DATE HOUDEN DYNAMISCHE DATA
Bepaalde gegevens veranderen regelmatig, bijvoorbeeld bij mutaties in de verhuur. De veranderde data dienen upto-date te worden gebracht. Hoe vaker data gebruikt worden hoe sneller ze up-to-date gebracht moeten worden.
Tijdstip en verwerking van de aanpassing, het up-to-date houden, zijn hierbij relevante aspecten, die zowel intern
als extern georganiseerd moeten worden.
Bij het werken met BIM moet onderscheid gemaakt worden tussen brongegevens en variabele data. Het is
verstandig om af te wegen welke gegevens dynamisch zijn (regelmatig veraderen) en welke als data in een
bronbestand worden ingevoerd. Om een voorbeeld te geven: de locatie van een gebouw verandert niet, de
gegevens van een GIS-systeem, de coördinaten van het gebouw blijven altijd hetzelfde. Wel relevant voor het
gebruik van een koppeling met andere systemen is welk coördinatensysteem wordt gebruikt en zelfs waar de
nulpunt van het gebruikte coördinatensysteem gedefinieerd is. Je kan dus concluderen dat het adres van een
gebouw nauwelijks verandert, maar als een gemeente besluit nieuwe huisnummers toe te wijzen of een straatnaam
aan te passen, moet hier een correctie plaatsvinden van de brondata. Het adres van een huurder verandert mogelijk
vaker, hier is dus sprake van variabele gegevens. Maar de huurder heeft wel een uniek BSN-nummer. Dit vormt
de bron voor klantgegevens waaraan andere informatie wordt gekoppeld, maar dus niet het adres van de huurder.
Om de diverse gegevens zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, is het zinvol na te denken over coderingen,
identificatiekenmerken en koppelsleutel. Voor het combineren van verschillende datasets worden koppelsleutels
toegepast. In het BIM-protocol zal hier dieper op in worden gegaan. Om op basis van de koppeling van data
bruikbare informatie te kunnen vergaren, is het van belang om de status van de data te kennen. Uit welke bron zijn
de gegevens afkomstig, hoe actueel en betrouwbaar is het bronbestand – of is er sprake van afgeleide gegevens,
waardoor de kans op fouten, redundantie en parallelle informatiestromen ontstaan?

5.3 BEHEER VAN BRONGEGEVENS
Voor toekomstig gebruik en beheer van de gegevens is het belangrijk om naast de zorg voor kwaliteit van
brondata , vooraf ook een heldere structuur te ontwikkelen. Als gegevens bij de invoer zodanig gestructureerd
en opgebouwd worden, dat deze op een later moment aan te vullen zijn op bijvoorbeeld een hoger detailniveau,
kan het informatiesysteem meegroeien en is het makkelijker om informatie up-to-date te houden. In bijlage 3 is
een overzicht opgenomen van de detailniveaus voor uitwerking van elementen in BIM. Maar net als het gebouw
zelf moeten ook de data worden onderhouden. Een 3D-gebouwmodel hoort dus niet in de archiefkast maar is te
beschouwen als een dynamisch databestand. Veranderingen van de reële gegevens moeten dus in de betreffende
bronbestanden worden aangepast. Hiervoor moeten duidelijk afspraken worden gemaakt: iemand moet
verantwoordelijk zijn voor het bijhouden en actualiseren van informatie. Pas dan heeft het werken met BIM echt
toegevoegde waarde en leidt het tot efficiënt gebruik van de verschillende gegevensbronnen.
Een belangrijke vraag vooraf is in welke processen data worden gebruikt en in de toekomst mogelijk nog van
betekenis kunnen zijn. Zo lijkt het bij oplevering van een nieuwbouwproject op korte termijn interessant om
over het typenummer van een cv-ketel inclusief het telefoonnummer van de leverancier te beschikken. Dit zijn
echter variabele gegevens en geen brondata die bijgehouden moeten worden. En als de hoofdaannemer van het
nieuwe appartementengebouw een DBM-contract heeft getekend, dan is het telefoonnummer van de installateur
overbodig, omdat de klacht van de huurder automatisch wordt doorgezet. Als het onderhoudscontract na 20 jaar
is afgelopen, is het voor de eigenaar van het gebouw wel interessant om nog steeds te kunnen traceren welke
temperatuur de woonkamer eigenlijk zou moeten hebben. Maar dergelijke gegevens worden vaak alleen in het
Programma van Eisen vermeld en niet in het revisiemodel dat een aannemer verstrekt. Een doordachte koppeling
van deze informatie is echter van betekenis voor de hele exploitatiefase van het gebouw.
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IN GEBOUWMODELLEN WORDEN DOOR ONTWERPERS REGELMATIG OBJECTEN UIT
OBJECTENBIBLIOTHEKEN VAN LEVERANCIERS TOEGEPAST. GEMAAKT VOOR HET EIGEN
PRODUCTIEPROCES VAN DE LEVERANCIER ZIJN DEZE VAAK ZEER GEDETAILLEERD EN
REPRESENTEREN EEN BEPAALD TYPE UIT DE CATALOGUS VAN DE LEVERANCIER. DENK HIERBIJ
AAN EEN BEPAALD TYPE VENTILATIEROOSTER OF CV-KETEL. ALS DE LEVERANCIER IN VERBAND
MET TECHNISCHE VERNIEUWING ZIJN LEVERINGSPROGRAMMA NET HEEFT AANGEPAST, ZIET HET
PRODUCT ER FEITELIJK ANDERS UIT DAN HET GETEKENDE OBJECT. DE VRAAG IS DUS VAAK HOE
GEDETAILLEERD DE INFORMATIE MOET ZIJN EN OF DE INFORMATIE DAADWERKELIJK ACTUEEL IS. DIT
IS AFHANKELIJK VAN HET LATERE BEOOGDE DOEL.
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BIJLAGEN
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 		
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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?’

2 OVERZICHT VAN DE DETAILNIVEAUS IN BIM

De hieronder beschreven indeling in detailniveaus, is een in Nederland vaak gehanteerde indeling.
In het BIM-protocol wordt hier dieper op ingegaan.
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DN 000

Ruimtelijke objecten (ruimtes, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties, met globale
afmetingen, onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie
worden gekoppeld (gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimtespecificaties).

DN 100

Zodanige modellering van de bouwmassa, dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie
op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag
per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.

DN 200

Ruimtelijke objecten (ruimtes), gekoppeld aan gebruiksfuncties, met globale afmetingen,
oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als functionele systemen of
samenstellingen, met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de
objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.

DN 300

Ruimtelijke objecten (ruimtes) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn
gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie.
Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

DN 400

Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie
en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van
componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is nietgeometrisch informatie gekoppeld.

DN 500

Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd, accuraat in termen van
afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch
informatie gekoppeld.
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Bijlage 3 Beslisboom (stappenplan implementatie BIM)
3 BESLISBOOM (STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE BIM)

Dit stappenplan is bedoeld als een ondersteunend middel, om de verwachtingen binnen de eigen
organisatie
overisde
mogelijkheden
en kansen van
BIMom
scherper
in beeld te
kunnen
brengen,
ambities
Dit stappenplan
bedoeld
als een ondersteunend
middel,
de verwachtingen
binnen
de eigen
organisatie
over
tedeformuleren
en eigen
doelstellingen
beterintebeeld
kunnen
bepalen.
Het isambities
niet limitatief
en niet
mogelijkheden
en kansen
van BIM scherper
te kunnen
brengen,
te formuleren
envolledig,
eigen
maar
geeft suggesties
voor een
mogelijke
Afhankelijk
van de kernwaarden
en werkwijze
doelstellingen
beter te kunnen
bepalen.
Het is aanpak.
niet limitatief
en niet volledig,
maar geeft suggesties
voor eenvan
de
eigen
organisatie
is
het
zinvol
en
noodzakelijk
de
vragen
aan
te
vullen
of
te
veranderen
enen
de
mogelijke aanpak. Afhankelijk van de kernwaarden en werkwijze van de eigen organisatie is het zinvol
consequenties
af
te
wegen.
noodzakelijk de vragen aan te vullen of te veranderen en de consequenties af te wegen.

wensen
ambities

uitgangspunten
omstandigheden
condities

capaciteit /
tijd wel
beschik-

investeren
geld
mogelijk

groot

langzaam

capaciteit /
tijd wel
beschik-

investeren
geld niet
mogelijk

groot

snel

capaciteit /
tijd niet
beschik-

investeren
geld
mogelijk

klein

langzaam

capaciteit /
tijd niet
beschik-

investeren
geld niet
mogelijk

klein

snel

BIM niet mogelijk
zonder verandering
van de uitgangspun-

Is er wel draagvlak ?
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Houd bij de implementatie rekening met de volgende
stappen en gebruik voor de uitwerking het BIM-protocol:
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1

Zorg voor eenduidige deﬁnities.
(is ’het oppervlak’ BVO, GBO – of ?)

2

Leg standaarden vast voor de informatieuitwisseling (intern/extern)

3

Formuleer je eisen aan en voor externe partners
(extern)

4

Formuleer je eisen voor data, bestanden, formats
en revisiestukken (extern)

5

Bepaal welke brongegevens in welke processen
identiek zijn en voorkom redundantie
(adres, coördinaten, GIS)

6

Leg binnen de eigen organisatie
Verantwoordelijkheden, rolverdeling,
werkafspraken vast (intern)

4 TOOLS EN MIDDELEN
Toelichting over de inzet van diverse BIM-tools. Is een BIM-viewer genoeg of moet een modelleertool aangeschaft
worden? Deze bijlage streeft ernaar investeringen in de verkeerde ICT-middelen te voorkomen. Ook worden
(software-)productneutrale specificaties beschreven die gehanteerd kunnen worden om tot de juiste keuze te
komen.
Nieuwe (soorten) BIM-softwareproducten
 Modelleren/bewerken (geometrie)
 Bekijken/communiceren
 BIM-managementtools
Aansluiting op bestaande ICT-middelen
 Primaire systemen
 Kantoorsoftware
 Specialistische software
Online/intranet/stand alone tools/apps
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De BIM-leidraad voor woningcorporaties is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep BIM
Woningcorporaties en is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van FLOW, Fonds Leren en Ontwikkelen
Wooncorporaties.
In de Werkgroep BIM Woningcorporaties hebben zitting: Accolade, Bo-Ex, Eigen Haard, Habion, Havensteder,
Mitros, Portaal, Stadgenoot en Volkshuisvesting Arnhem. De werkgroep wordt ondersteund door de
brancheorganisatie voor de corporatiesector Aedes en door Novaq, Oadis en Stadsruim.
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