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Inleiding 

 
In het najaar 2018 is door de directie Verkeer en Openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam 

initiatief genomen om een revitalisatie van haar eerder in 2016 gestarte BIM-programma op te pakken. 

Buro Informatiemanagement Winkels is daarbij gevraagd, samen met gemeentelijke medewerkers te 

verkennen of een BIM-programma gestart diende te worden en waaruit een BIM-programma voor 

V&OR zou dienen te bestaan. BIM wordt hier gedefinieerd als Bouwwerk of Asset 

Informatiemanagement (brede definitie). 

Op basis van interviews, gesprekken en workshops is deze revitalisatie in de Gemeente Amsterdam 

opgepakt. Een deel van de resultaten is in deze rapportage opgenomen. Het geeft vooral weer wat er 

met BIM en digitale informatieprocessen bedoeld wordt en hoe deze met BIM gefaciliteerd kunnen 

worden. Het resultaat betreft een viertal gedocumenteerde Roadmaps BIM en Informatiemanagement 

op basis waarvan keuzes voor BIM-ontwikkeling per directie en gezamenlijk gemaakt kunnen worden. 

Gemaakte keuzes in twee workshops (strategische tafels BIM) hebben geleid tot de aanvullende 

resultaten een programmaplan BIM voor V&OR en IB en een plan van aanpak voor een stedelijke 

BIM-ontwikkeling. 

Leeswijzer 

In deze publicatie komen na een korte inleiding op dit thema, het doel ofwel het waarom van een 

dergelijke Roadmap aan de orde (hoofdstuk 2). 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de digitale processen die met informatiesystemen of BIM– 

standaarden worden ondersteund. In sommige directies is dat al het geval, in andere onderdelen vindt 

dit in de vorm van documenten of handmatig plaats. 

In hoofdstuk 4 wordt het informatiemanagement en BIM in de vorm van ontwikkelpaden op basis van 

IM-elementen opgebouwd tot een Roadmap voor een viertal directies (zogenaamde inner circle). Er 

zijn diverse IM-elementen onderscheiden en beschreven (bijlagen). Sommige elementen zijn bij 

sommige directies al in gebruik, andere elementen zijn als “groeibriljanten” te ontwikkelen. Deze 

groeistappen zijn te maken in datacontractering, de informatiesystemen, de open BIM-standaarden, de 

objectstandaarden en de organisatieontwikkeling per directie op dit terrein. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de vier Roadmaps opgenomen, welke met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Hieraan worden enkele conclusies en adviezen toegevoegd. 

 



1. Wat is BIM en Informatiemanagement bij de Gemeente Amsterdam? 
 

Voor de definitie van BIM hanteren BIR (Bouw Informatie Raad) en BIM-Loket drie betekenissen: 

 

• De eerste betekenis is ‘Bouwwerk Informatie Model’. Dit is een digitale representatie van hoe 

een bouwwerk is ontworpen, wordt gerealiseerd en/of daadwerkelijk is gebouwd. 

• In de tweede betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Modellering’, ligt de nadruk meer op het 

proces. Hier gaat het om (samen-)werken in bouwprojecten met behulp van digitale 

informatiemodellen. Gerelateerde begrippen zijn integraal ontwerpen, concurrent engineering, 

lean planning en het delen van digitale informatie. 

• In de derde betekenis, ‘Bouwwerk Informatie Management’, staat de informatie zelf centraal: 

de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele 

levenscyclus van het bouwwerk. 

Alle drie de betekenissen van BIM zijn van belang. Het is een opbouw van gegevens en informatie. De 

rol in de keten bepaalt welke betekenis het best past. De essentie zit in de compleetheid van de 

gegevens en de mogelijkheden om met het combineren van gegevens de gewenste informatie te 

verkrijgen. 

Voor publieke opdrachtgevers wordt BIM vaak gezien als de derde betekenis; Bouwwerk Informatie 

Management. Ofwel het standaardiseren van informatie o.a.-uitwisseling tussen de verschillende 

partners in een project, met als doel de informatie voor Assetmanagement 1op orde te krijgen. Het 

verschil met de hiervoor uitgelegde ‘klassieke’ definitie van BIM, bestaat vooral uit de keuze om het 

accent op data- en informatiemanagement te leggen. Daarmee niet expliciet voor een projectmatig 3D- 

model te kiezen, maar het belang van de data voorop te stellen gedurende de gehele levenscyclus van 

de assets in beheer bij de opdrachtgever. 

Informatievoorziening is voor de Gemeente Amsterdam en de diverse directies, zoals V&OR een 

belangrijk thema, dat aansluit bij hun Assetmanagement. De organisatie is echter nog onvoldoende 

gesteld om gestructureerd, op basis van een vastgestelde informatiebehoefte , digitaal 

assetinformatie  uit te vragen aan en te delen met  ketenpartners (ingenieursbureaus, aannemers, 

enz.). Tegelijkertijd werken diverse Amsterdamse informatie-directies (Basisinformatie,Onderzoek 

Informatie en Statistiek; OIS, het Datapunt en Datalab en de IV-eenheden) samen met de andere 

directies op diverse fronten aan de ‘informatisering’ van de Gemeente Amsterdam. 

Veel andere publieke opdrachtgevers (zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, 

Schipholgroep, Waternet en de Provincies) hebben het belang van digitale informatievoorziening en 

BIM erkend en zijn om hun dataprocessen te verbeteren een BIM-programma gestart. 

Om ook tot een passend BIM-programma te komen voor delen van de Gemeente Amsterdam is de 

Roadmap BIM geïntroduceerd. Hiermee wordt inzicht verschaft in het huidige ontwikkelniveau op het 

terrein van Informatisering in deze stad en welke elementen een logisch onderdeel vormen om in een 

BIM-programma op te nemen om hiermee verder te verbeteren. 

Marktpartijen hebben BIM omarmt om projecten in 3D te ontwerpen en de uitvoering hiermee 

gemakkelijker te maken.  

Allen voorkomen door BIM toe te passen hiermee fouten en informatieverlies en reduceren zo het 

meerwerk en de faalkosten in projecten. 



2. Het doel van een Roadmap BIM en Informatiemanagement 
 

Met de Roadmap Informatiemanagement en BIM wordt getracht inzicht te geven met welke stappen 

directies het ontwikkelniveau van hun deel van de gemeentelijke organisatie kunnen verbeteren, zodat 

Informatiemanagement ondersteunend kan zijn aan o.a. de Assetmanagementprocessen. Dit is enkel 

uit te voeren door dit stapsgewijs/gefaseerd en specifiek te verbeteren. De snelheid waarmee dit lukt 

hangt af van de aansturing, de medewerkers en de operationele processen in uitvoering waar 

informatiemanagement een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij om de diverse processen, de 

systemen, de standaarden en de organisatie waaraan verbeteringen kunnen worden aangebracht. Ook 

zijn er informatiemanagement ontwikkelingen die beter samen met meerdere directies aangepakt 

kunnen worden, om eenduidigheid te creëren en tijd en geld te besparen. 

De Roadmap is te gebruiken als referentie-document om te peilen hoe elke directie ervoor staat en 

waar het IM- of BIM-ontwikkelniveau te verbeteren valt. De keuze om dit direct op te pakken op 

bepaalde onderdelen of samen met andere directies, of dit niet of later te doen, ligt bij elke directie 

afzonderlijk. Als Gemeentelijke directie zijn vaak stappen te zetten op het terrein van data-processen, 

data-systemen, de IM-organisatie hiervoor en het gebruik van (open) standaarden en basisregistraties. 

De Roadmaps zijn simpel in te vullen door specialisten vanuit de diverse directies en diensten in de 

gemeente Amsterdam. Door ze overzichtelijk te presenteren wordt vergelijking mogelijk in de IV- 

ontwikkelgraad van de diverse directies. 

Op basis van deze Roadmaps zal vervolgens een voorstel vervaardigd worden om in ieder geval voor 

de directie V&OR met IB voor bepaalde IV-ontwikkelingen gezamenlijk ontwikkelstappen (specifieke 

IM-elementen) te zetten en te financieren in een BIM-programma. 



3. Welke processen kunnen met BIM gefaciliteerd worden 
 

Bij de Gemeente Amsterdam zijn er vele digitale processen te onderkennen. Al deze processen worden 

hier niet beschreven. De focus wordt aangebracht op de processen die samenhangen met 

dataleveringen bij contracten en informatiemanagementprocessen bij Assetmanagement. Voor het 

gemak worden ze hier aangeduid als IM-processen en worden ze hieronder kort beschreven. Voor deze 

processen zijn bij BIM en Assetmanagement IM-systemen (en modellen) beschikbaar, die 

uniformering en standaardisering bevorderen. Hiermee wordt eenduidigheid en het delen van 

informatie binnen de gemeentelijke directies en met marktpartijen bevorderd. 

Informatiemanagement en BIM heeft tot doel een aantal processen te faciliteren, te versnellen of te 

verbeteren. 

Aan het eind van elke paragraaf worden de Assetmanagement (AM)-proces(sen) aangegeven waar 

deze IM-processen een rol spelen. 

3.1 Communicatie en data-contractering 

Het ingenieursbureau (IB, als lead-buyer) en de directie V&OR gebruiken verschillende 

contractvormen, zoals zogenaamde RAW-bestekken, maar ook steeds meer UAV-GC-contracten. 

Voor professioneel contractmanagement neemt de behoefte toe ook digitaal te communiceren en 

contracten te sluiten met marktpartijen. Daarbij is het van belang de correspondentie gedurende de 

projectduur zorgvuldig te archiveren en dit projectonafhankelijk, eenduidig aan te pakken. Er is 

hiervoor al sinds jaar en dag een veel toegepaste open standaard voor digitale communicatie 

beschikbaar, VISI. Dit is een ISO-standaard, die cf. Forumstandaardisatie verplicht toegepast dient te 

worden. Dit is dan ook een veelgebruikte standaard in de Gemeente Amsterdam. 

Bij de contractering is er vaak als onderdeel van het contract in een wisselende vorm de data-behoefte 

(soms geometrie en data/gegevens) geformuleerd door de projectorganisatie of door de directie 

V&OR, afdeling Assets. Deze data- of informatiebehoefte kan ook gestandaardiseerd uitgevraagd 

worden in de vorm van een Informatie Leverings Specificatie. Een ILS is een contractbijlage waarin 

wordt afgesproken wie welke data, op welke manier, levert. Om als Gemeente eenduidig te zijn in alle 

projecten en tussen gemeenten naar alle marktpartijen is een dergelijke ILS of BIM-protocol een 

gewenste ontwikkeling. Hoewel er nog geringe verschillen bestaan in de data-/informatiebehoefte 

tussen gemeenten (mede door het gebruik van verschillende databases) is de verwachting dat een groot 

deel identiek zal zijn. 

Dit communicatie- en data-contracteringsproces speelt bij de AM-processen plannen en voorbereiden 

(programmering) en bij bouwen en onderhouden een rol. 
 

3.2 Klanteisen toepassen/Systems engineering 

Systems Engineering (SE) is een methode, een expliciete werkwijze om complexe bouwproblemen het 

hoofd te bieden. Het gaat hierbij vooral om het expliciet vastleggen van klanteisen, 

ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes. Door deze informatie goed op te slaan worden 

miscommunicatie, vertragingen en schadeclaims voorkomen en worden fouten vermeden. 

Kenmerkend voor SE is een interdisciplinaire benadering, die bijdraagt aan het ontwikkelen en 

realiseren van succesvolle ‘systemen’. Bij de Gemeente is zo’n systeem vaak een stuk weg, een brug, 

een deel van de openbare ruimte. In het systeemdenken wordt zo’n systeem nooit geïsoleerd, maar 

altijd in zijn context beschouwd. Vaak maakt een systeem deel uit van een groter, bovenliggend 

systeem. Zo is een weg een onderdeel van een systeem ‘verkeersnetwerk’. Eisen die aan een viaduct 

worden gesteld, worden mede bepaald door het verkeersnetwerk waar het deel van uitmaakt. Op zijn 

beurt bestaat het viaduct uit verschillende deelsystemen, zoals het bouwkundige/constructieve systeem 



en het verkeersinstallatietechnische en het verlichtingssysteem. Met SE wordt niet alleen beoogd 

technische doelen te verwezenlijken, maar in de eerste plaats de (bedrijfs-)doelen, eisen en wensen van 

de opdrachtgevende gemeente mee te geven aan de aannemer (zie ook Leidraad SE voor de GWW 2.0 

en Handboek Specificeren). 

De Gemeente Amsterdam geeft bij aanlegprojecten haar functionele en technische eisen vaak mee in 

het contract in de vorm van Object-eisen (in document- of database-vorm). Handboeken en indelingen 

(NEN-objectstructuren) zijn nog algemeen in gebruik en worden ook vaak meegeleverd om ontwerpen 

te mogen ontvangen van het aan te leggen project of te renoveren object. Inmiddels worden landelijk 

en bij de Gemeente Amsterdam objecttypebibliotheken (OTL) ontwikkeld en gebruikt. Voorbeelden 

hiervan zijn ook beschikbaar bij 

 

 

 
 

 
Figuur 1. Voorbeeld van een BIM toepassing bij Provincie Noord-Holland waarbij (SE-)eisen aan objecten (onderdelen) van 

de weg zijn gekoppeld en weergegeven zijn een GIS-weergave, bestaande uit diverse kaartlagen, van een deel van het 

wegennetwerk. 

Rijkswaterstaat (OTL) en in gebruik bij de Provincies. In die bibliotheken wordt naast de uniforme 

benamingen en eigenschappen van objecten, ook structuurindelingen, functionele eisen en technische 

eisen opgenomen. Deze bibliotheken (OTL’s) zijn per objecttype opgebouwd (product template 

objecttype) tot een stuk weg en zijn dus projectmatig uit te breiden en prima geschikt om in meerdere 

projecten te gebruiken. Handboeken en indelingen, toepassingen van SE aan opdrachtgevende kant 

worden daarmee in de gemeente digitaal eenduidig beschikbaar en hoeven derhalve niet langer per 

project opnieuw te worden bepaald. 



Klanteisen toepassen/Systems Engineeringsprocessen speelt bij de AM-processen plannen en 

voorbereiden een rol. 
 

3.3 Ontwerpen 

Het type contract en de mate waarin de gemeente zelf nog ontwerpt bepaalt het ontwerpproces van 

aanlegcontracten. Bij veel RAW-bestekken vindt het ontwerp vaak intern bij het IB van de gemeente 

plaats, vaak nog op basis van standaard tekeningen (CAD-standaarden zoals NLCS), waarmee de 

aannemer dan het project realiseert. 

Bij complexe weg- of watersystemen gebruiken de (middel)grote marktpartijen, architectenbureau’s en 

het ingenieursbureau van de gemeente inmiddels vaak 3D-modellen. Dit stelt hen in staat de 

ontwerpen gedetailleerd en 3-dimensionaal te tonen en de complexere installaties en hun aansluitingen 

nauwkeurig in te vullen en fouten te voorkomen. Het wordt daarmee ook gemakkelijker aan te tonen 

dat aan alle functionele en technische eisen van de opdrachtgever voldaan kan worden. Deze 3D- 

modellen zijn vaak niet in een open-standaard (maar in Revit) vervaardigd, zodat oplevering van data 

hieruit moeizaam verloopt, tenzij de gemeente ook dezelfde modellen/applicaties gebruikt. Ook de 

hoeveelheid data in zo’n model is vaak meer dan benodigd door de opdrachtgever in de beheer- 

/assetmanagementfase. Er is internationaal wel een 3D-IFC-standaard beschikbaar, echter die is voor 

infra-assets en de openbare ruimte nog onvoldoende uitgewerkt. 

Ontwerpprocessen speelt bij de AM-processen plannen en voorbereiden een rol. 
 

3.4 Data-inventarisaties en -inspecties 

De verzameling van data of gegevens van het beheerde areaal vindt in diverse fasen bij de gemeente of 

voor de gemeente plaats. In en na de aanleg- renovatiefase van een project komen de meeste gegevens 

beschikbaar van het aangelegde areaal. Denk hierbij aan rapporten over de ligging, samenstelling van 

de bodem, de hydrologie, de tekeningen en kaarten etc. Ook geometrische data over de ligging van het 

aangelegde/vernieuwde asset wordt door de gemeente zelf ingemeten (landmeters) of wordt 

opgeleverd. In de onderhoudsfase worden allerlei inspecties uitgevoerd. Dit kunnen metingen zijn van 

de toestand van het asfalt en de kunstwerken (storingsgegevens), maar ook verkeersgegevens, e.d. 

Al deze data wordt kort of langere tijd in beheermanagementsystemen (soms zijn dit integrale BMS-en 

of juist domein-specifieke BMS-en, of in Documentmanagement-systemen (DMS) opgeslagen. 

Documenten en data die betrekking hebben op hetzelfde object zijn niet altijd aan elkaar gekoppeld. 

Steeds vaker is er behoefte aan de data uit documenten, zodat dit gecombineerd kan worden met 

andere data of inzichtelijk gemaakt kan worden. 

Inventarisatieprocessen spelen bij de AM-processen monitoren en analyseren en bouwen en 

onderhouden een rol. 
 

3.5 Data-uitwisseling 

Data-inventarisaties die niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd, worden door het eigen 

ingenieursbureau of andere marktpartijen opgeleverd. Zoals in de vorige paragraaf vermeld staat is dat 

in de vorm van documenten of data. Soms wordt er voor gekozen de data digitaal bij de gemeente in 

de eigen systemen te laten invullen/inbrengen. Ook kan de data-uitwisseling vooraf contractueel met 

een ILS worden geregeld. Vaker wordt de data aan de projectteams in de vorm van een opleverdossier 

of overdrachtsdossier verstrekt. De mate van digitalisering en de verschillen in de systemen bij de 

gemeente en haar dataleveranciers zijn groot. Ook de hoeveelheid data neemt enorm toe. 

De gemeente maakt steeds vaker gebruik van uitwisselportalen om data te delen en zij zijn als 

bronhouder (voor de BGT en BRO) ook verplicht om data uniform digitaal aan te leveren voor 

landelijke basisbestanden. Ook is de gemeente in het BIM-project Zuidasdok inmiddels samen met 

RWS/ProRail gestart om data via een uitwisselstandaard COINS te delen. 



Op basis van de ervaringen hiermee is het mogelijk gestructureerd data te gaan delen conform de 

structuur van een bibliotheek. 

Data-uitwisselingsprocessen spelen bij de AM-processen bouwen en onderhouden een rol. Ook bij 

andere AM-processen kan data tussen informatiesystemen worden uitgewisseld. 

3.6 Datavalidatie 

Vaak is er onvoldoende tijd om de groeiende hoeveelheid digitale data zorgvuldig te controleren, die 

opdrachtnemers na een aanlegproject opleveren. Er zijn twee mogelijkheden om deze controle/ 

validatie te vergroten. Bij RWS is de oplevering van data sterk geïntensiveerd (3-maandelijkse 

dataleveringen) tijdens de bouw, zodat de controle/validatie vaker en dus intensiever kan plaatsvinden. 

Een tweede mogelijkheid is validatie-tooling inzetten, zodat een deel van de controle op vooraf 

aangegeven randvoorwaarden kan plaatsvinden. Dit vervangt een deel van de menselijke controle. 

De validatie-tooling controleert bijvoorbeeld dat vlakdata elkaar niet mag overlappen en dat elk 

dataveld een bepaalde maximale of minimale waarde heeft. Een deel van deze validatietooling is in 

gebruik via de GIS-systemen van de Gemeente. Bij RWS is een COINS-validatietool ontwikkeld en in 

gebruik, die mogelijk ook voor de gemeente interessant is. 

Data-validatie speelt bij de AM-processen bouwen en onderhouden een rol. 
 

3.7 Data-beheer/Assetmanagement 

Tegenwoordig vinden nagenoeg alle werkprocessen digitaal plaats. Digitaal informatie- en databeheer 

vervangen papieren tekeningenarchieven en projectdossiers. De gemeente heeft net als andere 

publieke opdrachtgevers ook veel oudere assetobjecten in beheer en de gegevens hiervan zijn vaak nog 

niet digitaal uniform toegankelijk. Medewerkers (gegevensbeheer) zoeken verbeteringen op dit terrein. 

Getracht wordt de verschillende data in verschillende databases te verbinden, zodat ze ook 

gecombineerd getoond kunnen worden in veelal GIS-systemen. De hoeveelheid data/informatie neemt 

steeds meer toe en kan nuttig gebruikt worden in de noodzakelijke werkzaamheden aan het veelal 

wegennetwerk in beheer. 

Assetmanagementprocessen zijn effectiever en efficiënter als de data op orde is. Die data wordt o.a. 

gebruikt om bij de contractvoorbereiding hoeveelheden te berekenen. De data wordt ook gebruikt bij 

de onderhoudsplanning, de aanleg-/renovatieplanning en om beleid (bv. duurzaamheid) op te baseren. 

Ook kunnen projecten effectiever worden uitgevoerd als de data/informatie eenduidig digitaal 

beschikbaar is en wordt opgeleverd. 

Goed databeheer van de assets brengt het areaal bij de gemeente op orde. Meerdere publieke 

opdrachtgevers hebben deze taak recentelijk opgepakt. Databases structureren en data gecombineerd 

opslaan zijn goede methodes. Ook neemt de behoefte aan documenten af, maar wordt de hierin 

opgenomen data steeds vaker uitgevraagd en opgeslagen voor hergebruik en presentatie. 

Diverse medewerkers van de gemeente Amsterdam geven aan ook moeite te hebben om data vanuit 

projecten (bv Zuidasdok), geautomatiseerd in hun databeheersystemen te krijgen als open BIM- 

standaarden worden gebruikt. Goede digitale verbindingen daarvoor ontbreken momenteel. 

Ook kan gekozen worden om complete databases te vernieuwen en van 2D-GIS-systemen naar 3-D- 

representaties over te stappen. Het is mogelijk het gehele areaal 3D (bv in Renovatie Bruggen en 

kademuren) te laten scannen en dat als nieuwe basis te gaan gebruiken voor de overige assetdata. Dit 

alles vraagt om nauwkeurig onderzoek vooraf, alvorens dergelijke keuzes te maken (beheer en 

actualisatie goed beleggen). 

Linked datatechnologie lijkt oplossingen te bieden, waarbij betekenisvolle combinaties van data uit 

verschillende databronnen kunnen worden gemaakt, zonder dat het noodzakelijk is om deze bronnen te 



synchroniseren of te integreren. Deze nieuwe methodiek heeft tot doel data-verbindingen te creëren 

zonder oorspronkelijke databronnen met elkaar te integreren om informatie te kunnen combineren, 

presenteren en analyseren zonder hoge kosten. Een dergelijke verbinding uit meerdere bronnen kan 

bijvoorbeeld de geometrie zijn. 

 

Databeheersprocessen speelt bij nagenoeg alle AM-processen een belangrijke rol. 

 

3.8 Data- en informatiebeleid 

Informatiemanagement en BIM krijgen vorm op basis van beleidsvorming voor dit thema. Zoals bij 

Assetmanagement ook beleid en strategie wenselijk zijn om de AM-processen aan te sturen is ook 

voor BIM en Informatiemanagement goede governance vereist. Data- en informatie dient een eigenaar 

te kennen. Omdat data- en informatiebeheer voor meerdere onderdelen (directies en afdelingen 

Informatiebeheer of GIS-afdelingen, maar ook Asset- of wegbeheerders) van de gemeente van belang 

zijn, zijn deze taken vaak ook bij meerdere afdelingen belegd (directies/afdelingen informatiebeheer, 

GIS-afdelingen en weg-/assetbeheer directies MET, FB, IB en V&OR). 

Als projecten worden uitgevoerd wordt data uitgewisseld tussen project-organisatie-onderdelen en 

assetbeheer-onderdelen. Hierover dienen heldere afspraken gemaakt te worden en de verbindingen 

dienen van tijdelijke of permanente aard te zijn. Als digitalisering steeds verder vorm krijgt bij de 

gemeente en informatiesystemen worden vernieuwd is een goede informatie-architectuur 

noodzakelijk. Wat wordt de rol van de bronhouders in relatie tot de directies Basisinformatie en het 

Datapunt? De ontwikkelpaden die in een Roadmap BIM worden toegelicht maken data-beleid en 

centrale aansturing hiervan noodzakelijk. 

De Gemeente Amsterdam heeft er voor gekozen op basis van haar i-visie ook per directie informatie- 

en databeleid te gaan vormgeven. Hiervoor worden per directie de ambities apart verwoord tot een IV- 

plan van aanpak voor de gehele Gemeente. 



4. Groeistappen Informatiemanagement met IM-elementen 
 

4.1 Inleiding 

De Gemeente Amsterdam en de directie V&OR in het bijzonder hebben aangegeven dat BIM en 

Informatiemanagement een belangrijk en actueel thema vormen. De meeste directies hebben dan ook 

aangegeven hiermee ontwikkelstappen te gaan maken de komende jaren. Uitgaande van de processen 

waar data en informatie een belangrijke rol speelt in asset- en informatiebeheer, is er voor de directies 

en de gemeente een keuze te maken. Zij kunnen uit deze Roadmap delen (IM-elementen) kiezen waar 

ze individueel of samen mee willen gaan werken. De verschillende IM-elementen zijn in bijlagen 1-6 

individueel toegelicht. In dit hoofdstuk worden ze in samenhang, als ontwikkelveld en -paden 

gebracht, zodat ze als een Roadmap voor de gezamenlijke en individuele directies toegankelijk 

worden. Sommige elementen komen bij meerdere paragrafen voor. 

Om groeistappen te kunnen realiseren op het terrein van BIM en Informatiemanagement zijn er zes 

ontwikkelpaden geschetst in deze Roadmap. Het eerste ontwikkelveld A gaat over de toepassing van 4 

verschillende BIM-standaarden. Ontwikkelpad B gaat over het contracteren van Informatie bij 

projecten en ontwikkelpad C richt zich op data-structurering via een bibliotheek. De ontwikkelpaden 

D en E richten zich op de informatie visualisatie en data-integratie in de organisatie. Ontwikkelpad F 

gaat over de kennisontwikkeling in de organisatie die benodigd is op dit terrein. In de volgende 

paragrafen staan ze kort toegelicht. 

4.2 A. Ontwikkelveld BIM-standaarden of Open proces standaarden 

Open BIM-standaarden ondersteunen digitale processen, zoals uniform classificeren of tekenen, 

communicatie, 2-D- of 3D-representatie en data-uitwisseling. Dit ontwikkelveld bevat zes IM-

elementen (bijlage 1) om indien gewenst diverse processen te standaardiseren. 

 
 

Het gebruik van open BIM-standaarden bevordert de uniformiteit en interoperabiliteit: ICT-systemen 

die eenvoudig data en informatie kunnen delen/uitwisselen. Een open standaard heeft kenmerken als 

laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen intellectuele eigendomsrechten, 

inspraakmogelijkheden, onafhankelijkheid en duurzaam beheer. De Nederlandse open BIM 

standaarden zijn in gezamenlijk beheer bij de Stichting BIM Loket, die deze beheert conform BOMOS 

richtlijnen opgelegd vanuit het Forum Standaardisatie (BZK). Vanuit de gemeenten Amsterdam en 

Rotterdam wordt een jaarlijkse bijdrage betaald aan het BIM Loket voor deze coördinatie en 

beheertaken. 

De NL/SfB is een open standaard om bouwdelen te classificeren en wordt vooral gebruikt in 

gebouwen en instellingen (B&U). Hiermee is het mogelijk semantische informatie tijdens het 

ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten te groeperen en te coderen. Ze wordt vooral 



gebruikt in CAD-systemen om objecten en lagen te ordenen en om informatie van leveranciers van 

bouwproducten inzichtelijk te maken. Ook is het mogelijk hiermee kostengegevens op overzichtelijke 

wijze te groeperen. De directie Vastgoed en haar Facilitaire dienst zou hier in bouw en 

renovatieprojecten gebruik van kunnen maken door dit aan opdrachtnemers voor te schrijven. Sinds 

enkele jaren is er een digitale versie beschikbaar bij de Stichting BIM-Loket, waar de beheerstaken 

i.s.m. StaBu worden uitgevoerd. 

De NLCS (Nederlandse CAD-standaard) voor GWW-2D-tekenwerk wordt door de directies van de 

gemeente inmiddels gebruikt voor haar bouwontwerpen of die van opdrachtnemers die werken voor de 

gemeente. Ook VISI voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en projecten wordt 

veelvuldig gebruikt bij de gemeente Amsterdam bij aanlegprojecten. Met deze sector-brede open 

processtandaard kunnen partijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. VISI 

zorgt in projecten voor een heldere rolverdeling en snelle procedure-afhandeling, zodat projectdossiers 

actueel, compleet en rapportages snel beschikbaar zijn. 

IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 2D geo-informatie en wordt als 

Open BIM standaard vooral bij Assetbeheer gebruikt in de gemeente. IMGeo bevat afspraken over 

uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de 

wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale 

basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de 

overheid nodig zijn. De gemeente is bronhouder voor de BGT en heeft ook IMGeo in gebruik. IMGeo 

bevat naast de BGT ook standaarden waarmee gedetailleerde kenmerken van een object zijn uit te 

wisselen. 

De open BIM-standaard COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) 

ondersteunt de uitwisseling van data/informatie in het kader van Asset data en Systems Engineering. 

COINS zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database gestructureerd 

vastgelegd en overgedragen kunnen worden. Deze vastlegging kan plaatsvinden via een 

objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en een objecttype-bibliotheek. Het 

is mogelijk data te leveren en te ontvangen voor en vanuit de asset databases van de asset beheerder. 

Alle soorten data zoals documenten, files, tekeningen, kaarten en modellen worden dan digitaal 

opgeleverd. 

De Internationaal (Building SMART; BS) beheerde IFC-standaard (Industry Foundation Classes) is 

een open standaard voor het uitwisselen en delen van specifieke 3D-BIM-informatie (modelobjecten 

en hun eigenschappen). IFC wordt door de gehele bouwkolom (architect, aannemer en 

vastgoedbeheerder) in BIM modellen gebruikt voor de B&U-sector en de representatie van het 

bouwwerk vindt dan vaak in 3D plaats. De gemeente gebruikt deze standaard als ze zelf ontwerpt in 

Revit in een BIM-model of opdracht geeft aan marktpartijen om bijvoorbeeld een gebouw of 

installatie te ontwerpen en te realiseren. Voor de Infra is de IFC-standaard nog in ontwikkeling bij 

Building Smart International. 

 

4.3 B. Ontwikkelpad IM-contractering of Informatie behoefte in contracten 

Het contracteren van data kan verdergaand geüniformeerd worden. Dit ontwikkelpad bevat drie IM- 

elementen (bijlage 2) die bij aanleg- onderhoudscontracten kunnen worden gebruikt. 

 



 

Nu gebruikt de gemeente in de contracten een aparte bijlage of brengen op diverse plekken van het 

contract alinea’s in, waarin ze hun informatiebehoefte (data-behoefte) specificeren voor Assetbeheer 

(zie ook onderste deel van ontwikkelpad C). Nadat de projecten zijn uitgevoerd wordt dan via een 

opleverdossier ook alle data, documenten en tekeningen in één keer aan de beheerder geleverd. De 

beheerder heeft dan veel werk aan controle en het inbrengen van de data in zijn of haar 

informatiesystemen. Door de introductie van een ILS bij een aanlegproject in het contract wordt 

uniformiteit van data geregeld en is het mogelijk ook de frequentie van de dataleveringen te verhogen. 

De betrokkenheid van de assetbeheerder bij het project intensiveert en de controle van de data wordt 

een gezamenlijke taak van project- en beheersorganisatie bij de gemeente. Ook is het mogelijk dan de 

digitale levering geautomatiseerd te laten plaatsvinden en gedeeltelijk digitaal te laten valideren 

(controleren), zodat de data rechtstreeks in de databases verschijnt. Een ILS-project kan ook voor een 

onderhoudscontract worden vervaardigd, maar zal inhoudelijk wel verschillen. 

Gemeente Amsterdam heeft met een ILS in het aanlegproject Zuidasdok enige ervaring opgedaan. Een 

volgende ontwikkelstap zou zijn de ILS voor een onderhoudscontract en voor een gebouw (ten 

behoeve van FB) te vervaardigen. De laatste stap zou de ontwikkeling van een ILS tussen gemeenten 

te synchroniseren en te standaardiseren tot een ILS-uniform. Hierin zullen ook altijd regio-specifieke 

databehoeftes opgenomen dienen te blijven worden. De IM-contractering bij de gemeenten kan 

daarmee fors worden verbeterd en geprofessionaliseerd. 

4.4 C. Ontwikkelpad Bibliotheken of Objectindelingen 

Om de databehoefte en de technische en functionele eisen te structureren en uniform vast te stellen 

kunnen stappen gemaakt worden met behulp van dit ontwikkelpad. Dit complexe ontwikkelpad bevat 

negen IM-elementen (bijlage 3) om assetdata gedurende de levenscyclus te ordenen. 



 

 

Steeds vaker gebruiken publieke opdrachtgevers objectindelingen om hun infra-netwerk onder te 

verdelen, ofwel de assets in beheer of nieuw aan te leggen, van structuur te voorzien. De NEN-2767/4 

(momenteel vernieuwd tot NEN-2660) is een object-indelings-structuur die door vele publieke 

beheerders wordt gehanteerd om inspecties op fysieke delen van een asset uit te voeren en te bewaren. 

Ook zijn er allerlei handboeken om een wegennetwerk in netwerkschakels of wegdelen te ordenen. De 

BGT, een digitale basiskaart, hanteert een dergelijke indeling van wegen, groen en spoor. IMBOR 

hanteert een indeling voor ruimtelijke omgevingselementen. In deze objectstructuur is ook de 

databehoefte, de data/gegevens/eigenschappen en definities onder te brengen en door te ontwikkelen 

tot een datamodel op basis van IMBOR of conform de NEN2660. 

Uit de Systems Engineering hoek zijn daarnaast allerlei functionele en technische eisen die aan het 

gehele netwerk of aan onderdelen zijn gekoppeld en die bij aanleg- of renovatieprojecten worden 

gebruikt. Soms zijn die eisen in handboeken (documenten) opgenomen, maar tegenwoordig zijn er ook 

allerlei objecteisen databases (conform CROW-richtlijnen/Basisspecificaties) beschikbaar. 

 

Rijkswaterstaat is eind 2012 gestart om als eerste een Objecttypenbibliotheek (OTL) te gaan 

ontwikkelen, waarin aanvankelijk voor 1 project en later voor allerlei objecttypen (en daarna het 

gehele fysieke en ruimtelijke netwerk), zowel de benaming, de objectstructuur, de databehoefte als de 

eisenbibliotheek digitaal te combineren. Een deel van zo’n bibliotheek is een uitwerking hiervan voor 

slechts 1 objecttype (Objecttype template), dan wordt dit bijvoorbeeld voor het objecttype lichtmast of 

het objecttype hangbrug uitgewerkt. Een OTL vormt daarmee een “uniforme mal of blauwdruk” voor 

de beheermanagementsystemen of het datamodel van de opdrachtnemer en de gemeente. Per project 

kan de datalevering nu gestructureerd plaatsvinden en hoeven bijlagen met databehoefte en SE- 

processen bij de contractering minder tijd te kosten. 

Inmiddels zijn vele grotere publieke opdrachtgevers ook gestart met een OTL-ontwikkeling (ProRail, 

Prov. Gld/NH, Gem. Amsterdam en Waternet) voor het door hen te beheren netwerk en uit te voeren 

projecten. De ontwikkeling kan projectmatig plaatsvinden. Inmiddels hebben de provincies en de 

gemeenten Amsterdam en Rotterdam aangegeven ook samen een Uniforme landelijke OTL te willen 

ontwikkelen/te gaan gebruiken. 



Momenteel ontwikkelen Prov. NH/Gld, met Gem. Amsterdam/Rotterdam en CROW samen een OTL- 

IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte). IMBOR sluit volledig aan bij de BGT en op 

IMGeo en uniformeert begrippen over de objectgegevens in beheer van de openbare ruimte. Het vormt 

daarmee een belangrijk hulpmiddel dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van hun 

wegbeheer- en groenbeheersystemen. De OTL-IMBOR ontwikkeling gebruikt de landelijke CB-NL en 

COINS om te bezien of dit informatiemodel ook de IMBOR-gegevens van de gemeenten kan 

structureren en digitaal leveren. Dit is overigens alleen mogelijk als ook zij de RDF/OWL 

computertaal wensen te gebruiken. 

Er zijn meerdere manieren om een OTL-Uniform te ontwikkelen. Dit kan door de CB-NL als basis te 

gebruiken en hieraan specifieke data-behoefte en eisenbibliotheken in structuren te modelleren. Dit 

kan ook door vanuit de bestaande OTL’s, in gebruik, door te ontwikkelen. Ook de combinatie van 

beide manieren is mogelijk. 

De landelijke bibliotheek is de CB-NL (de Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde 

omgeving), die meerdere publieke opdrachtgevers samen hebben ontwikkeld voor efficiëntere BIM- 

processen. Het is een digitale semantische bibliotheek; verzameling van taaldefinities van objecten en 

ruimtes, die uniformerend werken tussen bestaande standaarden, normen en bibliotheken. De 

ontwikkeling hiervan is nog niet voltooid, maar de bibliotheek werkt nu als verbinder/schakelbord 

tussen standaardbronnen als RAW, NEN, IMGeo, ETIM en Rioned. 

Afhankelijk van de gekozen manier om een OTL-Uniform te ontwikkelen bij de gemeenten met de 

provincies zal er altijd een verbinding ontstaan of gerealiseerd dienen te worden met de CB-NL. 

Bibliotheken worden overigens niet alleen gebruikt bij projectwerkzaamheden, maar ook bij 

Assetbeheer. 

4.5 D. Ontwikkelpad Visualisatie of Representatie systemen 

Om informatie te tonen voor beheer en beleid is dit ontwikkelpad beschikbaar. Representatie in 

tekeningen, in GIS en 3-dimensionaal zijn in vijf IM-elementen (bijlage 4) op dit ontwikkelpad 

beschikbaar. 
 

 

Tekenwerk wordt bij de gemeente in CAD-systemen uitgevoerd en de meeste directies gebruiken 

inmiddels ook de Nederlandse CAD-standaard (NLCS) hiervoor. Hiermee wordt uniform 

gestandaardiseerd tekenwerk gepresenteerd. 2D-GIS-systemen zijn ook algemeen in gebruik bij de 

gemeentelijke directies om gegevens van het areaal te viewen, te visualiseren en te presenteren. In de 

gemeente Amsterdam is dit ook gebaseerd op BGT-IMGeo. Er zijn ESRI-GIS-systemen in gebruik. 

Bouwbedrijven scannen vaak (3D) voor projecten het areaal van het projectgebied en koppelen daar de 



data aan die ze verzamelen.  

Voor de toelichting op de Internationale IFC-standaard (Industry Foundation Classes); de open 

standaard voor het uitwisselen en delen van specifieke 3D-BIM-informatie (modelobjecten en hun 

eigenschappen), wordt verwezen naar paragraaf 4.2.  

De gemeente Amsterdam probeert m.m.v. bureau Geodan het gemeentelijke areaal in 3D te 

visualiseren en te modelleren als een 3D- Digital Twin. De 3D-BIM- modellen die hiervoor worden 

gebruikt zijn nog niet als open BIM-standaard te verkrijgen.  Een 3D-Digital Twin is een virtuele 

representatie van een asset, een project of de stad. Zij kan worden gebruikt voor ontwerpen, simulatie, 

controle, optimalisatie en onderhoud. Het biedt de mogelijkheid de werkelijkheid te simuleren en deze 

al voor inrichting te “beleven”. Als er sensordata aan wordt toegevoegd is het mogelijk hiermee 

predictive maintenance te beoefenen. 

 

4.6 E. Ontwikkelpad Integratie data of Data in systemen 

De data in de verschillende beheermanagementsytemen en op kaarten kan verdergaand worden 

geïntegreerd en verbonden. Dit ontwikkelpad bevat acht IM-elementen (bijlage 5) om de data voor 

assetbeheer beter beschikbaar te krijgen. 

 
 

Er zijn vele databases, document-archieven en tekeningen van de assets in beheer bij de gemeente. Als 

er projecten in uitvoering komen worden uitgebreide projectdossiers opgebouwd. Na realisatie van de 

projecten worden deze databases en archieven aangevuld en wordt de geometrie van het aangelegde 

areaal ingemeten. Soms wordt geometrie als onderdeel van het contract uitgevraagd. De 

werkzaamheden van de medewerkers zijn er op gericht zoveel mogelijk digitaal dit databeheer uit te 

voeren. Losse assetsystemen en verschillende systemen maken het vinden van de juiste gegevens en 

het overzichtelijk presenteren (BGT-IMGeo) hiervan moeizaam. 

Ook de koppeling van meerdere beheermanagementsystemen is een stap voorwaarts, die inmiddels is 

gestart bij de directies MET en V&OR (iBMS). Andere directies hebben nieuwe databases en 

applicaties aangeschaft om de planning van onderhouds- en aanlegwerkzaamheden te verbeteren. Het 

areaal is echter net als bij andere publieke opdrachtgevers nog steeds onvoldoende op orde. 

De hoeveelheid data neemt inmiddels fors toe (vanuit internet en vanuit BIM-modellen), dus de 

behoefte blijft bestaan de assetdata hiermee te combineren, te integreren (BMS-geïntegreerd) en te 

analyseren. Ook neemt de behoefte aan andersoortige data, zoals materiaal samenstelling (voor 



duurzaamheid en circulariteit) toe. Er ontstaat de behoefte om vooral de data uit documenten digitaal 

beschikbaar te hebben (bijvoorbeeld de sonderingsdiepte in plaats van een sonderingsrapport) en 

tegenwoordig is het mogelijk de data te structuren/integreren conform de bibliotheken. Het 

combineren van verschillende data is vaak moeilijk, omdat de applicaties geïntegreerd zijn met de data 

in veel van de beheerssystemen. Vernieuwing van de databases is natuurlijk kostbaar. Een nieuwe 

techniek die mogelijk perspectief biedt en waarmee eerste goede ervaringen zijn, is Linked data 

technologie, waarbij bijvoorbeeld op basis van 1 component (bijvoorbeeld de geometrie) meerdere 

data toegankelijk en gecombineerd kan worden uit verschillende databronnen. 

De meeste directies van de gemeente hebben momenteel een drietal hoofdsystemen voor de assetdata, 

een documenten- en/of tekeningen-database (DMS of archiefsysteem), een BGT-IMGeo/GIS-database 

en een assetdata/samenstellingsdatabase (vaak meerdere iBMS-en) 

 

4.7 F. Ontwikkelpad Organisatie of BIM-ervaring 

Om de deskundigheid van informatiemanagement en databeheer te verhogen kan met BIM 

projectervaring worden opgedaan en dient begeleiding plaats te vinden. Dit ontwikkelpad bevat vijf 

IM-elementen (bijlage 6) om de BIM-ervaring te vergroten. 
 

Door jarenlange ervaring met onderhoud van de openbare ruimte in de stad is de assetmanagement 

deskundigheid bij de directies inmiddels op een voldoende niveau. Om ook BIM-projecten te kunnen 

uitvoeren zal de BIM-deskundigheid ook aanwezig of ontwikkeld dienen te worden. 

Het vraagt specifieke deskundigheid om BIM-projecten te begeleiden, maar al doende leert men. Vaak 

is dit extra werk voor assetbeheerders of informatiebeheerders of ICT-specialisten bij de directies van 

de gemeente (te beginnen met IB en V&OR). 

Het is ook mogelijk een BIM-programma in te richten, dat zorgdraagt voor de voorbereiding en 

ondersteuning van de project- en beheerorganisatie (ook opleidingen) bij de toepassing van BIM in de 

projecten. Een dergelijke BIM of IV-organisatie-eenheid heeft dan vaak een tijdelijk karakter (ca. 5 

jaar). Na die periode is er voldoende ervaring bij de projectorganisaties, de contractafdelingen, de 

beheersorganisaties en de bestaande of vernieuwde IV-organisatie(s) van de gemeente. De gemeente is 

dan IV-deskundig of BIM–mature te noemen (zie ook figuur 2). 



 
 

Figuur 2. De vier Nederlandse BIM-levels waarin de ontwikkeling van betekenisvol informatie digitaal data uitwisselen, 

ofwel de BIM-maturity tot uitdrukking komt. 



5. Roadmaps met ontwikkelpaden diverse directies gemeente 
 

5.1 Inleiding 

Er zijn met groepjes specialisten vanuit diverse directies in de gemeente Amsterdam inschattingen 

gemaakt in het najaar van 2018, of zij bepaalde IM-elementen in de ontwikkelpaden van de Roadmap 

(hoofdstuk 4) al ingevuld hebben, gedeeltelijk invullen of nog niet ingevuld hebben. Elk element is 

hiervoor in de vorm van een verkeerslicht met drie kleuren gemarkeerd. Door de zes paden op één 

pagina te presenteren wordt snel inzichtelijk hoe de Roadmap BIM er momenteel voor staat per 

directie. 

In totaal zijn bij 3 directies V&OR, IB en MET, bij het Facilitair Buro (FB) en bij de organisatie 

Waternet dergelijke gesprekken gevoerd en een concept Roadmap ingevuld. In de volgende paragraaf 

zijn de eerste vier gevisualiseerd weergegeven. Onder elke Roadmap staan nog kort enkele adviezen 

of opmerkingen opgenomen. 

Meerdere directies kunnen op deze wijze vergeleken worden. Ook wordt samenhang duidelijk en 

kunnen mogelijkheden voor samenwerking in beeld gebracht worden. Op basis daarvan kunnen 

keuzes gemaakt worden door de directies, welke stappen zij individueel nu of later willen zetten om 

hun Informatiemanagement verder te verbeteren. Ook kunnen hiermee op de strategische tafels BIM 

keuzes gemaakt worden voor de stedelijke BIM ontwikkeling (zowel qua inhoud als qua 

samenwerkingsmodel. 



5.2 Roadmaps Informatiemanagement en BIM 

 

Concept Roadmap IM en BIM Directie V&OR d.d. 2/10/2018 

  Nog niet ingevuld IM-element   Gedeeltelijk ingevuld IM-element      Ingevuld IM-element 
 

 

- Data-integratie en beheer sterk verbetert, maar nog geen datastructurering met OTL 

- Wens om contractering door gebruik ILS en standaarden VISI en NLCS te versterken 



Concept Roadmap IM en BIM Gem. Amsterdam: Ing. Bureau 
d.d. 12/9/2018 

  Nog niet ingevuld IM-element   Gedeeltelijk ingevuld IM-element      Ingevuld IM-element 
 

 

• Veel ervaring met gebruik en toepassing VISI standaard en ervaring BIM-modellering in 

ontwerpfase bij projecten 

• Kennis van data-inkoop en data-integratie, maar nog geen algemeen gebruik OTL 



Concept Roadmap IM en BIM Directie MET d.d. 18/9/2018 

Nog niet ingevuld IM-element Gedeeltelijk ingevuld IM-element Ingevuld IM-element 
 

 

 

 

• NLCS voor het eerst uitgevraagd en geleverd gekregen via ILS-project in contract Zuidasdok 

• QGIS gebruikt als standaard geografisch pakket i.p.v. IMGeo 

• VISI standaard nog niet in gebruik bij projecten 



Concept Roadmap IM en BIM Directie FB d.d. 19/9/2018 

  Nog niet ingevuld IM-element Gedeeltelijk ingevuld IM-element      Ingevuld IM-element 
 

 

 

 

 
• FB wil een BIM-pilot uitvoeren op een vijftal gebouwen bij hen in beheer door hier een 

digitaal gebouwdossier voor te ontwikkelen 

• VISI standaard en ILS nog niet in gebruik bij projecten 



5.3 Enkele conclusies en adviezen bij vergelijking Roadmaps directies V&OR, IB, MET en 

FB 

• IB, V&OR en FB gebruiken veel voor hen relevante open standaarden. MET gebruikt 

vooralsnog minder open maar eigen standaarden. 

• Alle vier hebben project-ervaring met een Informatie Leverings Specificatie (ILS), de 

één meer dan de ander, waarbij MET nadrukkelijk koploper is. Advies is om 

komende maand te verkennen of tot een gezamenlijke uniforme Amsterdamse basis 

ILS gekomen kan worden. 

• MET, V&OR en FB hebben een goede basis om een Objecttype bibliotheek (OTL) te 

gaan ontwikkelen, echter hun objecttypen verschillen enorm. Bij IB wordt via IPIM al 

gewerkt aan een ‘OTL-achtige’ ontwikkeling waarbij de relatie met open (BIM) 

standaarden nog wat minder duidelijk in beeld is. Voor V&OR en IB ligt hier, gezien 

de relatie in de fysieke keten, een nadrukkelijke kans om samen te ontwikkelen. 

• Voor IB en FB is gestandaardiseerde visualisatie op 2D en 3D belangrijk. V&OR en 

MET gebruiken voornamelijk 2D (GIS), waarbij V&OR volgens open BIM 

standaarden werkt en MET (nog) niet. 

• IB en V&OR hebben hun assetdata vergaand geïntegreerd of verbonden. Ook bij MET 

wordt gewerkt aan integratie. Bij FB is de data nog niet geïntegreerd. Zij voeren 

hiervoor momenteel een BIM-pilot uit. 

• Alle vier directies hebben (in verschillende mate) BIM-projectervaring en allemaal 

hebben ze behoefte aan een BIM-programma. Wel is duidelijk dat er enerzijds een 

verschil in focus en anderzijds op een ander niveau een aantal concrete overlappen in 

de ontwikkelingen zitten. 

Advies is om in aanvulling op de eerder genoemde gedeelde BIM-elementen (bv. ILS) 

voor V&OR- IB te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling gericht op openbare ruimte 

en projecten. Voor FB kan met Vastgoed parallel gestart worden met de BIM-

ontwikkeling voor gebouwen, waarbij geadviseerd wordt aansluiting te zoeken bij 

organisaties die in hetzelfde domein opereren (Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol, Erasmus 

Ziekenhuis etc.) 



Bijlage 1 IM-elementen van ontwikkelveld A. BIM-standaarden 

IM-element: 
 

1. NL-SfB voor classificatie van bouwdelen in de B&U 

 
Omschrijving 

Dit betreft een open standaard om bouwdelen te classificeren en wordt vooral gebruikt in gebouwen en 

instellingen (B&U). Hiermee is het mogelijk semantische informatie tijdens het ontwerpen, realiseren 

en beheren van bouwprojecten te groeperen en te coderen. Ze wordt vooral gebruikt in CAD-systemen 

om objecten en lagen te ordenen en om informatie van leveranciers van bouwproducten inzichtelijk te 

maken. Ook is het mogelijk hiermee kostengegevens op overzichtelijke wijze te groeperen. De 

standaard wordt ook toegepast in (NEN-)normen voor onder andere bouwkostenbegrotingen en 

conditiemeting van gebouwen en installaties. 

 

Doel 

Het ordenen van objectinformatie en bouwproducten in bouwprojecten tijdens tekenen of ontwerpen in 

o.a. BIM-modellen of CAD-systemen. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De classificatie is als boekwerk en digitaal beschikbaar en vraagt geen additionele of specifieke IV-

systemen of modellen. Indien het ontwerp zelfstandig in een BIM-model of CAD-systeem wordt 

uitgevoerd is het hierbij bruikbaar voor ordening of kostprijsberekeningen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Deze classificatie is al decennia lang in gebruik en bekend bij architecten, bouwers en installateurs in 

de bouwwereld. Opdrachtgevers schrijven het vaak voor in contracten om op deze manier een 

gestructureerde bouw te bewerkstelligen. Het vraagt door de gebruiksvriendelijkheid geen 

aanpassingen in de werkwijze.  

 

Benodigde opleidingen 

Niet noodzakelijk i.v.m. gebruiksgemak, maar er zijn cursussen te volgen voor gebruik in CAD-

systemen of BIM-modellen. De Stichting BIM Loket en StaBU kunnen op verzoek voorlichting 

geven. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De NL-SfB-standaard is in beheer bij de Stichting BIM Loket m.m.v. StaBU. De standaard wordt 

breed gebruikt bij projecten door architecten, bouwers en installateurs in opdracht van o.a. 

Rijksvastgoedbedrijf, Woningbouwverenigingen, Gemeenten, Provincies, etc.  

 

 
 

 

 

  



                                                                                                                                         

IM-element: 
 

2. VISI voor formele communicatie 

 
Omschrijving 

Dit betreft een open BIM standaard voor formele communicatie en (eventueel contractmanagement) 

tussen twee partijen (vaak opdrachtgever en opdrachtnemer) en de verantwoordelijkheidsverdeling in 

een project. Er is software voor beschikbaar. Daarnaast zijn er raamwerken (vaste 

communicatiepatronen) beschikbaar, die voor elk project/opdrachtgever nader zijn uit te werken. De 

standaard assisteert om niet alleen de formele afspraken vast te leggen, maar deze ook te archiveren 

voor de gehele projectduur. 

 
Doel 

Professioneel, reproduceerbaar opdrachtgeverschap door digitaal contractmatig berichtenverkeer per 

project. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

VISI-gebruik werkt als separaat contract email-verkeer voor een project. Deze formele project 

communicatie wordt daarmee gescheiden van je overige e-mails en gelijktijdig, bewaakt en 

gearchiveerd. VISI wordt in het contract aan de opdrachtnemer voorgeschreven wanneer de 

opdrachtgever VISI wil toepassen in de projectrealisatie. De keuze is aan de opdrachtgever dit op te 

leggen aan de opdrachtnemer. De VISI-archivering is in principe gescheiden van de projectdatabases, 

alwaar overige documentatie en productinformatie wordt bewaard. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De VISI-software is gebruiksvriendelijk en vraagt geen aanpassingen. Opdrachtgever is vrij om ook de 

beantwoording van de correspondentie uit VISI via een raamwerk te beleggen bij specifieke 

projectmedewerkers en afhandeltermijnen in te stellen. 

VISI is ook een internationale ISO-standaard (Interaction Framework, IDM-part 2) 

 

Benodigde opleidingen 

Niet noodzakelijk i.v.m. gebruiksgemak software. De VISI-beheerder Stichting BIM Loket en CROW 

kunnen op verzoek voorlichting geven. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De VISI-standaard is in beheer bij CROW onder supervisie van de Stichting BIM Loket; zij heeft een 

gebruikersoverleg en beheersoverleg, waarin gebruikers het functioneren van VISI 

bespreken/verbeteren. De VISI standaard heeft als open standaard het predikaat “Excellent Beheer” 

gekregen van het Forum Standaardisatie. De VISI standaard wordt breed gebruikt bij projecten in 

opdracht van o.a. ProRail, RWS, Provincie Gelderland en Groningen en bij Gemeenten Amsterdam, 

Rotterdam, Leiden, Den Bosch en Heerlen. 

 
 

 
www.crow.nl/thema-s/bouwwerkinformatie/visi 

http://www.crow.nl/thema-s/bouwwerkinformatie/visi


 
 

IM-element: 
 

3. NLCS voor 2D-tekenwerk 
 

Omschrijving 

Dit betreft een Nederlandse CAD-standaard (NLCS) om op uniforme wijze 2D-bouwtekeningen te 

vervaardigen voor een GWW-project. Deze digitale tekening vormt de drager van gestandaardiseerde, 

betrouwbare en herbruikbare informatie over GWW-objecten. Opdrachtgevers krijgen van al hun 

opdrachtnemers tekeningen volgens dezelfde standaard geleverd. NLCS is een software- 

onafhankelijke standaard. 

 

Doel 

De digitale tekening is professioneel, gestandaardiseerd en herbruikbaar gedurende de gehele 

levenscyclus van de objecten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven maar één standaard te 

onderhouden, zodat overtekenen niet meer voorkomt. Hiermee worden de kosten verlaagd door 

effectievere bedrijfsvoering en projectwerkzaamheden. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De provincie zal een keuze dienen te maken in de software om conform NLCS te gaan tekenen. De 

databases waarin u tekeningen archiveert behoeven geen aanpassing. 

Koppeling van niet-geometrische informatie is beperkt mogelijk bij de NLCS, maar er is al wel sprake 

van modelmatig werken. De standaard levert daardoor een goede aanzet om te werken in BIM, maar is 

geen aspect van het BIM-proces. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Als de provincie nu een andere tekenstandaard hanteert, dan zal de nieuwe werkwijze geleerd dienen 

te worden, als dit tekenwerk door eigen medewerkers plaatsvindt. Er zijn vele opdrachtnemers die dit 

simpel voor u kunnen aanleveren. 

De NLCS bevat basisafspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de 

tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. 

 

Benodigde opleidingen 

De NLCS-beheerder, Stichting BIM Loket, kan op verzoek voorlichting geven. Ook andere 

provinciale gebruikers zijn prima in staat uw introductie van de NLCS soepel te laten verlopen. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De NLCS-standaard is in beheer bij de Stichting BIM Loket; zij heeft een gebruikersoverleg en 

beheersoverleg, waarin gebruikers het functioneren van NLCS bespreken/verbeteren. 

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf (onderdeel Defensie) en Gemeentewerken Rotterdam schrijven 

sinds 1 maart 2012 de NLCS voor, net als veel gemeenten en provincies. 
 

 

www.nlcs-gww.nl 

Sinds versie 4.1 van de NLCS is het veel eenvoudiger geworden om het lijnenspel van een normale 

CAD-tekening om te zetten in een objectgericht GIS-bestand. De methode is uitgewerkt in een serie 

korte instructievideo’s, die u vindt op de NLCS-website. 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.gww-nlcs.nl/cad/


 
 

IM-element: 
 

4. IMGeo voor uitwisseling van 3D-informatie 
 

Omschrijving 

Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) bevat afspraken over uitwisseling van 2D-geo-informatie. 

Specifiek gaat het om afspraken over de uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit 

betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT). De BGT is de digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die 

in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. 

Naast het verplichte BGT-deel, bevat IMGeo standaarden waarmee gedetailleerde kenmerken van een 

object gestandaardiseerd zijn uit te wisselen. Deze details zijn onder meer van belang bij het beheer 

van de openbare ruimte. 

 
Doel 

Professioneel, gestandaardiseerd uitwisselen van 2D-geo-informatie tussen partijen. Hiermee wordt 

het beheren van ruimtelijke netwerkonderdelen op de kaart inzichtelijk en overzichtelijk. IMGeo 

standaardiseert geo-informatie op semantisch gebied. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Provincies zijn bronhouder en gebruiker van de BGT basiskaart en presenteren dit veelal in een 2D- 

GIS-systeem. Door IMGeo software te gebruiker is het gemakkelijk deze basiskaart om te zetten in 

een 3D-representatie. Vele provincies doen dit al. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze behoeft nauwelijks aanpassing, daar de 2D-GIS basiskaart al in beheer is bij de 

provincies. Ook met IMGeo is daarna vrij gemakkelijk te werken. 

 

Benodigde opleidingen 

De IMGeo en BGT-beheerder is GeoNovum, zij kan op verzoek voorlichting geven. Ook andere 

provinciale gebruikers zijn prima in staat uw introductie van de IMGeo soepel te laten verlopen. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

IMGeo is afgestemd met CROW voor de groenbeheersystematiek die zij ontwikkelen en met het 

Informatiemodel Landelijk Gebied. Afstemming met de bouwwereld is er via de Nederlandse CAD 

standaard (NLCS) en CB-NL. 

 

www.geonovum.nl 

http://www.geonovum.nl/


 
 

IM-element: 
 

5. COINS voor gestructureerde data-uitwisseling 
 

Omschrijving 

COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de 

uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en –omgevingen van partijen 

die betrokken zijn bij bouwprojecten. COINS ondersteunt onder andere de informatie-uitwisseling in 

het kader van Systems Engineering. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in 

samenhang in één database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS- 

data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. 

 

Doel 

Gestructureerde, uniforme data-overdracht tussen partijen met verschillende IV-systemen. Alle typen 

digitale data (kaarten, tekeningen, documenten, modellen, etc.) kunnen geometrisch verbonden aan 

objecten of onderdelen worden uitgewisseld. 

Als BIM echt geïntegreerd is in de werkprocessen, kunnen alle voordelen van deze standaard het best 

worden benut. COINS faciliteert bouwinformatiemanagement op het hoogste niveau. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De kern van COINS wordt gevormd door een neutraal, software-onafhankelijk datamodel, van waaruit 

data in een neutraal format kunnen worden verzonden en ‘vertaald’ naar de software van verschillende 

projectpartners. Daarmee heeft de standaard grote invloed op BIM-processen, maar vraagt ook om 

relatief ingewikkelde verbinden naar bestaande in gebruik zijnde databases en IV-systemen. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

COINS vraagt om aanpassingen in de werkwijze van data-contractering, data-uitwisseling en data- 

validatie bij provincies en marktpartijen. De werkwijze is relatief nieuw en vraagt een stapsgewijze 

implementatie om dit onder de knie te krijgen. 

 
Benodigde opleidingen 

COINS is in beheer bij de Stichting BIM Loket en vormt een aanvulling op IFC, IFD en IDM en wordt 

vaak in combinatie met een Objecttypenbibliotheek gebruikt. Er zijn opleidingen voor beschikbaar bij 

het BIM Loket. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De eerste ervaringen met COINS zijn de afgelopen vijf jaren bij Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeente 

Amsterdam en Provincie Gelderland opgedaan. 

 
 

COINS 2.0 

De nieuwste versie van COINS is sinds 7 april 2016 beschikbaar. COINS 2.0 omvat onder meer 

ondersteunende open source software in de vorm van een API, en de zogenaamde COINS Navigator. 

Download hier de documentatie van COINS 2.0. 

 

Website 

www.coinsweb.nl 

 

 

 
 

 

http://www.bimloket.nl/upload/documents/downloads/2016-07-01%20Coins%202.0%20Documentatie.zip
http://www.coinsweb.nl/


 

IM-element: 
 

6. IFC voor het delen van BIM-model-informatie 

 
Omschrijving 

De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en 

delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende 

software-applicaties van partijen in het vnl. B&U-bouwproces. Het biedt de mogelijkheid voor partijen 

in de bouw om een 3D-BIM-model te gebruiken voor het ontwerp en de realisatie van een project. 

Voor complexe ontwerpen van infra worden deze BIM modellen gebruikt door architecten, ingenieurs 

bureaus en aannemers in de bouw, conform IFC wordt dan een standaard ontwerp in 3D-zichtbaar. 

 

Doel 

Met IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, communiceren en 

inzicht bieden met dezelfde intelligente data uit een BIM-model. In theorie verloopt deze 

communicatie zonder gegevensverlies, afhankelijk van de mate van ondersteuning door het gebruikte 

softwarepakket. Softwareleveranciers kiezen zelf ervoor of hun pakketten IFC-gebaseerd zijn. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Om met IFC 3-dimensionaal te ontwerpen is aparte programmatuur vereist en een keuze voor een 

specifiek softwarepakket van een leverancier. Er is nog geen standaard software beschikbaar en de 

verschillende partijen leveren dus ook nog niet eenduidig hun BIM-modellen. Kiest de gemeente 

ervoor om 3D te gaan ontwerpen, dan is het verstandig hierbij ervaringsdeskundigheid in te schakelen, 

daar verbinding met de huidige IV-systemen veelal complex is. IB heeft hiermee inmiddels als veel 

kennis opgedaan. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

In 3D-modellen ontwerpen is voor enkele andere directies dan IB nog nieuw en vraagt forse 

aanpassingen in de werkwijze intern en heldere afstemming met (en soms meerkosten voor) 

marktpartijen die hiervan gebruik dienen te maken. IFC is wel onafhankelijk waardoor niemand 

gebonden is aan softwarepakketten, maar de keuze voor een softwarepakket limiteert samenwerking 

met anderen. 

 
Benodigde opleidingen 

De huidige beheerder is BuildingSMART International, die verzorgt geen opleidingen, maar 

ontwikkeld de standaard ook verder voor Infra. 

Softwareleveranciers verzorgen zelf of verwijzen naar marktpartijen die opleidingen verzorgen voor 

het werken met IFC-modellen. TNO is deskundig en bereid voor onafhankelijk advies en begeleiding. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen van andere opdrachtgevers zijn beperkt. Er is beperkt ervaring bij het 

Rijksvastgoedbedrijf en ook RWS doet enige ervaring op. De ervaringen liggen vooral bij architecten- 

en ingenieursbureaus en de grotere bouwbedrijven/installateurs. 

 

www.buildingsmart.com 

http://www.buildingsmart.com/


Bijlage 2 IM-elementen van ontwikkelpad B. IM-contractering 

IM-element: 
 

7. Informatiebehoefte bijlage 

 
Omschrijving 

Veel opdrachtgevers hebben de behoefte om bij aanleg-projecten of renovaties van delen van het 

(vaar)wegennetwerk in de contracten als bijlage hun informatiebehoefte aan te geven. Dit betreft dan 

allerlei documenten, tekeningen en specificaties als gebruikte materialen, afmetingen, onderhouds- en 

bedieningshandleidingen, etc. Ook wordt de aannemers soms gevraagd die data in specifieke systemen 

of formats op te leveren na realisatie of onderhoud. Afhankelijk van het contracttype worden soms ook 

validatierapporten en geometrie uitgevraagd van de aangelegde of onderhouden assets/objecten. 

 

Doel 

Deze data-behoefte uitvraag heeft tot doel een goed samengesteld opleverdossier te ontvangen van de 

aannemer die het onderhoud of de realisatie heeft uitgevoerd. Als ook de manier waarop ofwel 

werkwijze van datalevering is gespecificeerd, dan “stroomt” de informatie gemakkelijker in de 

informatiesystemen van de opdrachtgever. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De toepassing van een informatiebehoefte bijlage heeft nagenoeg geen invloed op de huidige in 

gebruik zijnde IV-systemen. Vele provincies gebruiken dit al om de consequenties te beperken en de 

controle van data te borgen. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Dit IM-element verstevigt en uniformeert de actuele databehoefte en werkwijze in de 

Projectcontracten. 

 
Benodigde opleidingen 

Er zijn geen opleidingen benodigd. De aanleg- en gebiedsonderhoudscontracten zijn met eigen 

aanpassingen geschikt te maken. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Alle publieke opdrachtgevers en provincies hebben hier enige ervaring mee, vaak niet in een aparte 

bijlage vormgegeven, maar wel beperkt uitgevraagd. Enerzijds vernieuwt en uniformeert het de data 

behoefte van de organisatie en het brengt de assetbeheer organisatie op dit thema in goed overleg met 

projectorganisaties. 



 
 

IM-element: 
 

8. Informatieleveringsspecificatie (ILS-project) voor bepaling datacontractering in 

projecten 

 

Omschrijving 

De informatieleveringsspecificatie (ILS) is een contractdocument waarin de standaard overdracht van 

gegevens is gespecificeerd van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever in een project. Met de ILS- 

project krijgt de opdrachtgever de beschikking over de juiste assetgegevens/data van objecten 

benodigd in de beheerfase na voltooiing van het aanleg- of onderhoudsproject. Hierdoor komt men op 

de hoogte van de actuele samenstelling van het areaal en de uitgevoerde maatregelen en/of inspecties. 

Hierdoor beschikt men over de informatie die van belang is voor de uitvoering van de beheer-, 

publieke-, en wettelijke taken. In de ILS-project wordt zowel beschreven welke data geleverd dient te 

worden, als ook hoe frequent de data geleverd dient te worden, en de wijze waarop (bijvoorbeeld 

gestructureerd via open BIM standaarden) de data geleverd dient te worden. De ILS-project voor een 

aanlegproject verschilt aanzienlijk van een ILS-project voor een onderhoudsproject. 

 

Doel 

Professionele, gestructureerde afspraken over de data-leveringen bij een project contractueel 

vastleggen. Door het gebruik van een standaard ILS per contractvorm, ontstaat intern en extern 

eenduidigheid en verkrijgt het een juridische status waaraan de rechtmatigheid van betaling te 

koppelen is. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De toepassing van een ILS hoeft geen enkel gevolg te hebben voor de huidige IV-systemen, maar dat 

kan wel. Afhankelijk hoe de dataparagraaf en werkwijze van datalevering wordt gewijzigd in een 

contract bepaald de consequenties. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De ILS is in feite een nieuwe update en uniformering van de databehoefte en werkwijze, die voorheen 

ook al was opgenomen in de Projectcontracten. 

 

Benodigde opleidingen 

Er zijn geen opleidingen benodigd. Er is een landelijk BIM protocol beschikbaar, dat lijkt op een ILS- 

project. Er zijn diverse goede voorbeelden van ILS-en voor zowel aanlegcontracten als 

gebiedsonderhoudscontracten. Deze zijn met eigen aanpassingen geschikt om her te gebruiken. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen bij andere opdrachtgevers als RWS, ProRail en Provincies zijn bijzonder positief. 

Enerzijds vernieuwt en uniformeert het de data behoefte van de organisatie en het brengt de 

assetbeheer organisatie op dit thema in goed overleg met projectorganisaties. 



 
 

IM-element: 
 

9. Informatieleveringsspecificatie (ILS-uniform) voor Amsterdamse bepaling 

datacontractering 
 

Omschrijving 

De informatieleveringsspecificatie (ILS-uniform) is een contractdocument waarin de standaard 

overdracht van gegevens is gespecificeerd van de opdrachtnemer naar alle provincies voor alle 

projecten. Met de ILS-uniform krijgen alle provincies de beschikking over de juiste 

assetgegevens/data van objecten benodigd in de beheerfase na voltooiing van het project. Hierdoor 

komt men op de hoogte van de actuele samenstelling van het areaal en beschikt men over de 

informatie die van belang is voor de uitvoering van de beheer-, publieke-, en wettelijke taken. In de 

ILS-uniform wordt zowel beschreven welke data geleverd dient te worden, als ook hoe frequent de 

data geleverd dient te worden, en de wijze waarop (bijvoorbeeld gestructureerd via open BIM 

standaarden) de data geleverd dient te worden. 

Dit IM-element ILS-uniform bestaat in feite uit het afstemmen en uniformeren van de ILS-projecten 

van alle directies in Amsterdam op elkaar. 

 

Doel 

Professionele, gestructureerde afspraken over de data-leveringen bij alle projecten contractueel 

vastleggen voor alle directies in de Gem Amsterdam. Door het gebruik van een standaard ILS per 

contractvorm, ontstaat hiermee vooral ook extern eenduidigheid en verkrijgt het een juridische status 

waaraan de rechtmatigheid van betaling te koppelen is. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De toepassing van een ILS-uniform hoeft geen enkel gevolg te hebben voor de huidige IV-systemen, 

maar dat kan wel. Afhankelijk hoe de dataparagraaf en werkwijze van datalevering wordt gewijzigd in 

een contract bepaald de consequenties. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De ILS-uniform is in feite een nieuwe update en uniformering van de databehoefte en werkwijze, die 

voorheen ook al was opgenomen in de ILS-Project, maar nu ook binnen de directies in de Gemeente 

gelijk is. 

 

Benodigde opleidingen 

Er zijn geen opleidingen benodigd. Er zijn diverse voorbeelden van ILS-en voor zowel 

aanlegcontracten als gebiedsonderhoudscontracten. Deze zijn met eigen aanpassingen geschikt om her 

te gebruiken. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen bij andere opdrachtgevers als RWS, ProRail en Provincies zijn bijzonder positief over 

een ILS-project en RWS heeft inmiddels voor alle DBFM-aanlegcontracten ook een ILS-uniform in 

haar contractenbuffet opgenomen. 



Bijlage 3 IM-elementen van ontwikkelpad C. Bibliotheken 
 

IM-element: 
 

10. Eisen in Worddocumenten voor technische behoeften 

 
Omschrijving 

Alvorens een project op de markt wordt aanbesteed worden de eisen en technische behoeften intern bij 

de provincies in een worddocument bijeengebracht. Vaak zijn dit (technische) randvoorwaarden of 

richtlijnen waaraan een ontwerp, een inrichting of een herstelwerkzaamheid moet voldoen. Dit 

worddocument wordt opgenomen in het contract. 

 

Doel 

Randvoorwaarden/richtlijnen meegeven vanuit de provincie voor het uit te voeren project door een 

opdrachtnemer. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Geen, omdat de eisen in een worddocument staan zijn deze gemakkelijk in de bestaande Document 

Managementsystemen op te bergen/te bewaren. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Geen. 

 
Benodigde opleidingen 

Geen. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn bij alle provincies op diverse afdelingen beschikbaar. 
 

 

 

 

IM-element: 
 

11. Eisen in Kaders en richtlijnen (CROW-richtlijnen) voor technische behoeften 

 
Omschrijving 

Alvorens een project op de markt wordt aanbesteed worden de eisen en technische behoeften intern bij 

de gemeente vanuit kaders en richtlijndocumenten bijeengebracht. Vaak zijn dit (technische) 

randvoorwaarden of richtlijnen vanuit CROW waaraan een ontwerp, een ruimtelijke inrichting, 

onderhoud of een herstelwerkzaamheid moet voldoen. Amsterdam heeft hiervoor o.a. de Puccini- 

kaders. Er zijn ook diverse CROW-richtlijnen beschikbaar, die op wetenschappelijk onderzoek en 

praktijkervaringen opgebouwd zijn (https://www.crow.nl/over-crow/pers/status-crow-richtlijnen). De 

richtlijnen zijn niet bindend, maar kunnen worden opgenomen als onderdeel van het contract. 

 
Doel 

Professioneel technische opdrachtgeverschap en verantwoorde projectuitvoering aansturen met 

Amsterdamse en CROW-richtlijnen en kaders als basis. 

https://www.crow.nl/over-crow/pers/status-crow-richtlijnen


Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Geen. De richtlijnen zijn digitaal beschikbaar en vaak in Pdf-vorm deelbaar. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Geen. 

 
Benodigde opleidingen 

Geen. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn bij het ingenieursburo en bij V&OR op diverse afdelingen beschikbaar. 
 

 

 

 

IM-element: 
 

12. Eisen in Database 

 
Omschrijving 

Alvorens een project op de markt wordt aanbesteed worden de eisen en technische behoeften intern bij 

de Gemeente vanuit een database bijeengebracht en voor elk project gekozen. Vaak zijn dit 

(technische) randvoorwaarden of eisen vanuit de gemeente waaraan een ontwerp, een ruimtelijke 

inrichting, onderhoud of een herstelwerkzaamheid moet voldoen. ProContract is een CROW-platform 

die medewerkers assisteert in vier stappen bij de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van een 

contract (https://www.crow.nl/online-kennis-tools/crow-procontract-v1). Mogelijk is dit ook bruikbaar 

voor de gemeente Amsterdam. 

 
Doel 

Met een eisenbibliotheek vanuit een database professioneel technisch opdrachtgeverschap vormgeven 

en verantwoorde projectuitvoering aansturen. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Enige kosten om gebruik te maken van een digitale eisendatabase door die intern bij de Gemeente 

verder af te stemmen tussen de directies en daarna soepele opbouw projectdossier en contracten 

opstellen. IV-systemen hoeven verder bij de gemeente niet aangepast te worden. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Enige ervaringen opdoen, maar met begeleiding vanuit ingenieursburo relatief simpel te gebruiken. 

 
Benodigde opleidingen 

Een eisendatabase is gebruiksvriendelijk en via IB hulp/assistentie simpel beschikbaar 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De kennis is bij diverse directies inmiddels aanwezig. 

https://www.crow.nl/online-kennis-tools/crow-procontract-v1


 

 
 

IM-element: 
 

13. Databehoefte in Worddocumenten 

 
Omschrijving 

Identiek aan IM-element 5 van ontwikkelpad B, maar de vorm waarin de databehoefte is 

gespecificeerd is in een Worddocument. Zie voor nadere uitwerking IM-element 5. 
 

 

 
 

IM-element: 
 

14. Paspoortgegevens en Objectdefinities als databehoefte 
 

Omschrijving 

Identiek aan IM-element 5 van ontwikkelpad B, maar de vorm waarin de databehoefte is 

gespecificeerd is standaard gedefinieerd/benoemd in objectdefinities vanuit de diverse provinciale 

databases met o.a. Paspoortgegevens en andere data. Zie voor nadere uitwerking IM-element 5. 
 

 

 

IM-element: 
 

15. Datamodel op basis van IMBOR of NEN2660 voor ruimtelijke databehoefte 

 
Omschrijving 

Dit betreft een informatiemodel voor het Beheer van de Openbare Ruimte (IMBOR) of een datamodel 

conform de ordeningsregels/het raamwerk in de NEN-2660. In beide gevallen bevat het 

standaardlijsten met benaming en kenmerken van objecten, ofwel objectspecificaties voor ruimtelijke 

databehoefte, waarmee je de databehoefte specificeert in een contract. Deze informatiespecificaties 

zijn ook als component onder te brengen in een Objecttypebibliotheek. 

 

Doel 

Door dit datamodel te hanteren verkrijg je ruimtelijk gestructureerde data van de opdrachtnemer welke 

geschikt is en dezelfde indeling bevat als die in de IMBOR-database van de gemeente Amsterdam. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Afhankelijk van het gebruik van de IMBOR-indeling en of datamodellen worden gebruikt vraagt dit 

meer of minder aanpassing van de huidige IV-systemen in gebruik en eventuele database indelingen 

met ruimtelijke data. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze van gebruik van datamodellen is relatief nieuw maar een simpele verbetering om de 

standaard ruimtelijke benamingen en kenmerken van objecten te automatiseren en digitaal uit te 

vragen. Aanpassingen van de werkwijze zijn zelfstandig door te voeren als de ervaringen positief zijn. 



 

Benodigde opleidingen 

Er zijn nog geen opleidingen benodigd, tenzij er direct zelf gemodelleerd gaat worden. Er is via IB en 

eldersd in de gemeente specifieke begeleiding beschikbaar te maken. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De gemeente werkt met CROW aan het IMBOR-datamodel en tracht het gebruik te optimaliseren. 

Gemeente Amsterdam en Rotterdam onderzoeken samen met 2 provincies of dit datamodel in een 

OTL via CB-NL is onder te brengen en kan uitwisselen met COINS 2.0 en aansluit bij BGT-IMGeo. 
 
 

IM-element: 
 

16. Objecttype template voor AM-behoefte en eisen-behoefte 

 
Omschrijving 

Een Objecttype template bevat van één gekozen objecttype de structuur uit een Objecttypebibliotheek, 

de bijbehorende relevante databehoefte voor Assetbeheer en de technische eisen die aan het object 

gesteld worden. De objecttype template geeft hiermee een simpele view/kijk op alle relevante 

assetdata voor dit ene objecttype, dat de beheerder wenst in zijn assetdatabase van dit object en geeft 

functionele en technische eisen mee voor een onderdeel van een project. Voor projecten zijn vaak 

meerdere objecttypes te realiseren. Door met een template te werken, kunnen zo alle objecttypes en 

assetdatabehoeftes tot een objecttype-deelbibliotheek (OTL-deel) voor een project worden 

samengesteld. De template of deelbibliotheek wordt in de vorm van een gestructureerd, 

gedecomponeerd datamodel vervaardigd. 

 
Doel 

Ervaring opdoen hoe de assetdatabehoefte en OTL-structuur van objecttypes eruitziet om daarmee een 

OTL-deel of een projectmatige OTL te gaan ontwikkelen. De beheerder heeft dan ook snel overzicht 

van de data die hij van dit objecttype na realisatie dient te controleren/valideren. De BIM- 

beheerderstaak (IM-beheersingstaak) wordt hiermee overzichtelijker en de BIM validatietool kan 

indien aanwezig hierop worden afgestemd en verbeterd. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De huidige IV-systemen behoeven in de meest simpele uitwerking nog geen aanpassing. Ook de 

databases hoeven na modellering niet aangepast, zolang de databehoefte niet wordt gewijzigd. 

Wijzigingen in combinatie met gestructureerde data-overdracht met behulp van een OTL-deel vragen 

wel aanpassingen in de IV-systemen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze van gebruik van Objecttype templates is vernieuwend maar juist een simpele 

verbetering om de OTL-ontwikkeling te doorgronden. Aanpassingen van de werkwijze zijn zelfstandig 

of onder begeleiding door te voeren als de ervaringen positief zijn. 

 

Benodigde opleidingen 

Er zijn nog geen opleidingen benodigd, tenzij er direct zelf gemodelleerd gaat worden. Er zijn 

vooralsnog ook nog geen specifieke opleidingen beschikbaar op de markt. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn te vinden bij opdrachtgevers die voor projecten al een OTL-deel hebben toegepast, 

zoals bij het Ingenieursburo en bij de provincies Gld & NH, RWS, ProRail, Waternet, etc. 



De geometrie wordt in de projecten vaak separaat volgens de BGT-IMGeo en bijgeleverde 

inwininstructies en niet via Objecttype templates geleverd. 
 

IM-element: 
 

17. Gemeentelijke Objecttypenbibliotheek (OTL-Uniform) voor uniforme uitvraag en 

structurering van data 

 

Omschrijving 

Een Objecttypebibliotheek (OTL) bevat meerdere gestructureerde en gedecomponeerde objecttypes, 

waar aan objecten of objectdelen zowel de bijbehorende relevante databehoefte voor Assetbeheer als 

de functionele en technische eisen/randvoorwaarden zijn aangegeven. De OTL-uniform betreft een, 

samen ontwikkelde, gemeentelijk gestandaardiseerde OTL voor projecten. Afhankelijk van de 

ontwikkelfase is deze voor één, meerdere of alle aanleg- en onderhoudsprojecten bij meerdere 

directies in de gemeente bruikbaar voor zowel Ruimtelijke ontwikkeling, infrabeheer en 

vastgoedbeheer. De ontwikkeling kan plaatsvinden vanuit de CB-NL of met gebruik making van deel 

OTL’s van elders of de OTL-IMBOR. De OTL betreft een informatiemodel die indien gewenst ook 

structuur, definities en indelingen kan bieden aan in te richten databases van opdrachtnemers en de 

gemeente. 

 

Doel 

Gemeentelijke uniforme standaardisatie in de uitvraag van data en het meegeven van eisen bij 

projecten. De project-organisatie en de beheerder kan hiermee eenduidig randvoorwaarden meegeven 

en uniforme data/informatie ontvangen bij projecten. De BIM-beheerderstaak (IM-beheersingstaak) 

wordt hiermee overzichtelijker en de BIM validatietool kan indien aanwezig hierop worden afgestemd 

en verbeterd. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De huidige IV-systemen behoeven in 1e instantie nog geen aanpassing. Ook de databases hoeven na 

modellering niet aangepast, zolang de databehoefte niet wordt gewijzigd. Wel zijn IV-verbindingen en 

het gebruik van standaarden (zoals COINS) wenselijk om data ook in de huidige beheerssystemen van 

de gemeentelijke directies te laten instromen. Wijzigingen in combinatie met gestructureerde data- 

overdracht met behulp van een OTL-Uniform vragen dus wel forse aanpassingen in de IV-systemen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze van gebruik van Objecttypebibliotheken is vernieuwend maar kan eerst op 1 project 

beproefd worden om de OTL-ontwikkeling te doorgronden en de project- en beheerorganisatie hierop 

voor te bereiden/te begeleiden. Het werken met bibliotheken vraagt forse aanpassingen in de reguliere 

IV-werkwijze. De normale werkprocessen veranderen hierdoor niet. 

Aanpassingen van de werkwijze zijn wel stapsgewijs eventueel ook zelfstandig door te voeren als de 

ervaringen positief zijn. 

 

Benodigde opleidingen 

Er is specifieke modelkennis noodzakelijk op een OTL te ontwikkelen. Er zijn wel ervaringen, maar 

per project dient begeleiding plaats te vinden bij het gebruik van een OTL in een project. Als die 

ervaring er is, dan kunnen snel andere projecten ook op vergelijkbare wijze worden ondersteund. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn te vinden bij opdrachtgevers die voor projecten al een OTL gebruiken, zoals de 

provincies NH & Gld, RWS, ProRail, Waternet, etc. Ook enkele marktpartijen en ingenieursbureau’s 

hebben inmiddels kennis en ervaring met het gebruik van OTL’s. 



 
 

IM-element: 
 

18. OTL en CB-NL verbonden voor efficiënte BIM-processen 
 

Omschrijving 

De Nederlandse Conceptenbibliotheek (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is ontwikkeld voor 

efficiëntere BIM-processen. De CB-NL wordt een digitale semantische bibliotheek: een verzameling 

van taaldefinities van objecten en ruimtes die uniformerend werken tussen bestaande standaarden, 

normen en object-/productbibliotheken. De ontwikkeling van de CB-NL is nog niet voltooid, maar ze 

wordt nu vooral gebruikt als verbinder tussen standaarden. De OTL-Uniform (IM-element 15) kan ook 

vanuit de CB-NL worden ontwikkeld en is daarmee dan direct al verbonden. 

 

Doel 

De OTL verbonden aan de CB-NL beoogd een landelijke bibliotheek te vormen met objectdefinities 

en structuur. Ze verbindt zich daarmee ook aan diverse bronnen, zoals die van RAW, STABU, NEN, 

IMGeo, ETIM en Rioned. Het is dus géén nieuwe producten- of objectenbibliotheek erbij, maar de 

OTL-Uniform wordt via de CB-NL ook geïntegreerd met bestaande bibliotheken elders. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De CB-NL is gratis toegankelijk via het internet. In combinatie met de OTL-Uniform en andere 

standaarden (IMGeo, NEN, RAW en COINS) biedt de CB-NL goede gebruiksmogelijkheden met 

beperkte aanpassingen in de huidige IV-systemen in gebruik bij de gemeente. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De CB-NL verbonden aan OTL-Uniform is bruikbaar voor zowel B&U, GWW en Ruimtelijke 

Omgeving, gedurende de hele levenscyclus. Het werken met een dergelijke overkoepelende 

semantische standaard, die vertaalslagen kan maken tussen andere standaarden, vraagt specifieke ICT 

en programmeerdeskundigheid. Het werken met bibliotheken vraagt forse aanpassingen in de reguliere 

IV-werkwijze. De normale werkprocessen veranderen hierdoor niet. 

 
Benodigde opleidingen 

CB-NL is in beheer bij de Stichting BIM Loket en zij kan op verzoek hierover voorlichting geven. 

Vaak zijn specifieke lespakketten nodig voor specifiek gebruik van de CB-NL. De ontwikkeling 

hiervan is maatwerk voor de gemeente of andere opdrachtgevers. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De eerste ervaringen met de CB-NL zijn te vinden bij Gemeente Amsterdam en Rotterdam. Ook 

andere marktpartijen en installateurs gebruiken de standaard als intermediair in hun BIM-bouwproces. 

Er zijn nog geen ervaringen met de combinatie OTL-Uniform en CB-NL. 
 

 

 

Meer informatie: http://public.cbnl.org/ 

CB-NL viewer: http://viewer.cbnl.org/ 

http://public.cbnl.org/
http://viewer.cbnl.org/


 

Bijlage 4 IM-elementen van ontwikkelpad D. Visualisaties 

IM-element: 
 

19. CAD op basis van NLCS voor standaardtekenwerk 

 
Omschrijving 

CAD (Computer Aided Design) is om objecten digitaal uit te werken/te ontwerpen in de vorm van 

tekeningen. De digitale standaard tekening vormt de drager van betrouwbare, herbruikbare informatie 

over GWW-projecten. De software-onafhankelijke variant van een CAD-systeem is de NLCS. Zie 

voor nadere uitwerking IM-element 2 van ontwikkelveld A. 
 

 

IM-element: 
 

20. 2D-GIS op basis van IMGeo voor 2-dimensionale ruimtelijke kaartvlakken 

 
Omschrijving 

2D-GIS-systemen zijn algemeen in gebruik bij de Gemeente Amsterdam om gegevens van het areaal 

te viewen, te visualiseren en te presenteren. In sommige directies is dit ook gebaseerd op BGT-IMGeo. 

In de meeste directies zijn ESRI-GIS-systemen in gebruik. Zie voor nadere uitwerking IM-element 3 

van ontwikkelveld A. 
 

IM-element: 
 

21. 3D-scan voor 3-dimensionale beelden van netwerk(delen) 

 
Omschrijving 

Met scanners wordt tegenwoordig steeds vaker een 3-dimensionaal beeld van een object of 

netwerk(deel) opgebouwd. Opdrachtnemers van (grotere) projecten gebruiken deze beelden vaak om 

snel een actueel overzicht te verkrijgen op basis waarvan ze delen van het netwerk vervangen of 

renoveren. Vaak zijn er na de digitale scan beperkte geometrische aanpassingen nodig met behulp van 

tekeningen of profielen van objecten. Opdrachtgevers kunnen ook 3D-scans van delen of het gehele 

netwerk laten maken voor een goed actueel overzicht. Het betreft echter een momentopname, dus 

scans verouderen. 

 

Doel 

Een helder actueel 3-dimensionaal overzicht van netwerkdelen of het netwerk in beheer om het areaal 

beter op orde te brengen of ter voorbereiding van uitvoeringsprojecten. 

 
Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Dit betreft een nieuw extra IV-systeem, dat niet automatisch verbonden is en dus aanpassingen vraagt 

om die verbanden aan te brengen met bestaande beheerkaarten of data in databases bij de directies in 

de gemeente. 



Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Dit is een vernieuwde werkwijze, die snel inzicht biedt in het areaal in beheer. 

 
Benodigde opleidingen 

De beelden spreken veelal voor zich en de scans zijn vaak met 1 eenduidig IV-systeem in te zien. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Het zijn vooral marktpartijen en adviesbureaus die uitgebreide ervaringen hebben met 3D gescande 

beelden van het areaal. Het IB gebruikt ook actuele scans om de Renovatie van Bruggen in de stad te 

visualiseren en hieraan beschikbare informatie te koppelen. 
 

 
 

IM-element: 
 

22. 3D-IFC voor het delen van BIM-model-informatie 

 
Omschrijving 

De Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en 

delen van specifieke BIM-informatie (modelobjecten en hun eigenschappen) tussen de verschillende 

software-applicaties van partijen in het vnl. B&U-bouwproces. Het biedt de mogelijkheid voor partijen 

in de bouw om een 3D-BIM-model te gebruiken voor het ontwerp en de realisatie van een project. 

Voor complexe ontwerpen van infra worden deze BIM modellen gebruikt door architecten, ingenieurs 

bureaus en aannemers in de bouw, conform IFC wordt dan een standaard ontwerp in 3D-zichtbaar. 

 

Doel 

Met 3D-IFC kan de hele bouwkolom, van architect tot aannemer en vastgoedbeheerder, 

communiceren en inzicht bieden met dezelfde intelligente data uit een BIM-model. In theorie verloopt 

deze communicatie zonder gegevensverlies, afhankelijk van de mate van ondersteuning door het 

gebruikte softwarepakket. Softwareleveranciers kiezen zelf ervoor of hun pakketten IFC-gebaseerd 

zijn. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Om met IFC 3-dimensionaal te ontwerpen is aparte programmatuur vereist en een keuze voor een 

specifiek softwarepakket van een leverancier. Er is nog geen standaard software beschikbaar en de 

verschillende partijen leveren dus ook nog niet eenduidig hun BIM-modellen. Kiest de gemeente 

ervoor om 3D te gaan ontwerpen, dan is het verstandig hierbij ervaringsdeskundigheid in te schakelen, 

daar verbinding met de huidige IV-systemen veelal complex is. IB heeft hiermee inmiddels als veel 

kennis opgedaan. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

In 3D-modellen ontwerpen is voor enkele andere directies dan IB nog nieuw en vraagt forse 

aanpassingen in de werkwijze intern en heldere afstemming met (en soms meerkosten voor) 

marktpartijen die hiervan gebruik dienen te maken. IFC is wel onafhankelijk waardoor niemand 

gebonden is aan softwarepakketten, maar de keuze voor een softwarepakket limiteert samenwerking 

met anderen. 

 
Benodigde opleidingen 

De huidige beheerder is BuildingSMART International, die verzorgt geen opleidingen, maar 

ontwikkeld de standaard ook verder voor Infra. 

Softwareleveranciers verzorgen zelf of verwijzen naar marktpartijen die opleidingen verzorgen voor 

het werken met IFC-modellen. TNO is deskundig en bereid voor onafhankelijk advies en begeleiding. 



Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen van andere opdrachtgevers zijn beperkt. Er is beperkt ervaring bij het 

Rijksvastgoedbedrijf en ook RWS doet enige ervaring op. De ervaringen liggen vooral bij architecten- 

en ingenieursbureaus en de grotere bouwbedrijven/installateurs. 

 

www.buildingsmart.com 
 

 
 

IM-element: 
 

23. 3D-Digital Twin voor het simuleren van de werkelijke assets 

 
Omschrijving 

Een 3D-Digital Twin is een virtuele representatie van een asset, een project of de stad. Zij kan worden 

gebruikt voor ontwerpen, simulatie, controle, optimalisatie en onderhoud. Het biedt de mogelijkheid de 

werkelijkheid te simuleren en deze al voor inrichting te “beleven”. Als er sensordata aan wordt toegevoegd is 

het mogelijk hiermee predictive maintenance te beoefenen. 

 

Doel 

Het verbinden van data aan een 3D-representatie van assets, projecten of de stad om simulaties te 

kunnen uitvoeren en deze te tonen. Ook is het mogelijk predictive maintenance hiermee uit te voeren 

op basis van sensordata uit Smart-Assets. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De gemeente Amsterdam probeert m.m.v. bureau Geodan het gemeentelijke areaal in 3D te visualiseren en te 

modelleren als een 3D- Digital Twin. De 3D-BIM- modellen die hiervoor worden gebruikt zijn nog niet als 

open BIM-standaard te verkrijgen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

In 3D-modellen gebruiken om hiermee simulaties uit te voeren in bijvoorbeeld een ruimtelijk plan voor 

de stad vraagt specifieke modelleer en softwarekennis die slechts gering intern of extern beschikbaar 

is. Dit betreft nieuwe technologie in het kader van Internet of Things (IoT). 

 
Benodigde opleidingen 

Afhankelijk van de 3D-basis die gebruikt wordt zijn vaak bij de leveranciers enkele training-on-the-

job-cursussen beschikbaar.  

TNO is deskundig en bereid voor onafhankelijk advies en begeleiding. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen van andere opdrachtgevers zijn beperkt. Er is beperkt ervaring bij andere grote 

Gemeenten en ook RWS doet enige ervaring op. De ervaringen liggen vooral bij softwarebedrijven, 

TNO en ingenieursbureau’s.  
 

  

http://www.buildingsmart.com/


Bijlage 5 IM-elementen van ontwikkelpad E. Integratie data 

IM-element: 
 

24. Tekeningen met gegevens 

 
Omschrijving 

De gegevens kunnen in de vorm van tekeningen beschikbaar zijn. Vaak zijn deze tekeningen in een 

Documentmanagement systeem of bijvoorbeeld Meridian ondergebracht. De software-onafhankelijke 

standaard van een digitale tekening is de NLCS. Zie voor nadere uitwerking IM-element 2 van 

ontwikkelveld A. 

 
 

IM-element: 
 

25. Documenten met gegevens 

 
Omschrijving 

De gegevens kunnen in de vorm van een Worddocument beschikbaar zijn. Vaak zijn deze documenten 

in een Documentmanagement systeem ondergebracht. Op basis van trefwoorden of metadatalabels zijn 

met behulp van een zoekmachine de juiste gegevens terug te vinden. 

 

 

IM-element: 
 

26. Asset- en Paspoortgegevens in losse systemen opgeslagen 

 
Omschrijving 

De gegevens kunnen in specifieke verschillende databases beschikbaar zijn. Dit betreft dan 

eigenschappen, definities, e.d. zogenaamde Paspoortgegevens of Assetgegevens. Voor elke eigenschap 

of domeinspecifieke data (groen, asfalt, verlichting) zijn de gegevens in verschillende databases 

ondergebracht. Voor de projectstart worden die gegevens dan verzameld. De databases zijn vaak niet 

uniform bij verschillende directies. 

 

 

 

IM-element: 



27. Beheerkaart 

 
Omschrijving 

De gegevens kunnen in de vorm van een beheerkaart beschikbaar zijn. Dit zijn vaak GIS-kaarten, 

echter ook googlemaps vormt ook een mogelijkheid. De geometrie/ligging van het areaal wordt 

hiermee inzichtelijk. 

 

 

 
 

IM-element: 
 

28. Kaartmateriaal gestandaardiseerd conform BGT-IMGeo 

 
Omschrijving 

Beheerkaarten of kaartmateriaal kan ook gestandaardiseerd beschikbaar komen. Een veel gebruikte 

standaard hiervoor bij de provincies is BGT-IMGeo. Voor een nadere toelichting zie IM-element 3 van 

ontwikkelveld A. 
 
 

IM-element: 
 

29. Geïntegreerde Beheermanagement systemen (BMS geïntegreerd) 

 
Omschrijving 

De beheergegevens kunnen ook in een geïntegreerde vorm beschikbaar komen door de losse database 

of documentsystemen gedeeltelijk of geheel te combineren in een geavanceerder BMS. Documenten 

en eigenschappen van objecten zijn dan in één BMS terug te vinden. 

Doel 

Combinatie van veel gebruikte data voor assetbeheer zijn geïntegreerd sneller bruikbaar en vindbaar 

voor de start van projecten of programmering. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Geen. Door de combinatie is herinrichting van of combinatie tot een nieuwe database noodzakelijk, 

zonder de bestaande IV-systemen te beïnvloeden, maar wel te verminderen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Geen. 

 

Benodigde opleidingen 

Geen. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn bij het datalab en bij IB op diverse afdelingen beschikbaar. 
 

 

IM-element: 



30. iBMS voor gekoppelde data en kaartgegevens 

 
Omschrijving 

De beheergegevens kunnen ook in een geïntegreerde vorm samen met de geometrie beschikbaar 

komen door de losse database of documentsystemen gedeeltelijk of geheel te combineren en aan de 

geometrie (op een kaart) te koppelen en op kaart te tonen. Een dergelijk systeem wordt een iBMS 

genoemd. 

Doel 

Combinatie van veel gebruikte data en hun ligging voor assetbeheer zijn geïntegreerd sneller 

bruikbaar, vindbaar en inzichtelijk voor de start van projecten of programmering. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Geen. Door de combinatie is herinrichting van of combinatie tot een nieuwe database noodzakelijk, 

zonder de bestaande IV-systemen te beïnvloeden, maar wel te verminderen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De huidige werkwijze wordt versneld, en dit vraagt aanvankelijk beperkt wat extra kennis. Het 

gebruiksgemak neemt echter snel toe. 

 

Benodigde opleidingen 

Geen. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De ervaringen zijn bij het datalab en bij IB op diverse afdelingen beschikbaar. 
 

 
 

IM-element: 
 

31. Linked datatechnologie voor data-verbindingen 

 
Omschrijving 

Linked datatechnologie lijkt oplossingen te bieden, waarbij betekenisvolle combinaties van data uit 

verschillende databronnen kunnen worden gemaakt, zonder dat het noodzakelijk is om deze bronnen te 

synchroniseren of te integreren. Doordat informatie vaak bij publieke opdrachtgevers in vele databases 

en documenten is opgeslagen zou de technologie datacombinaties mogelijk kunnen maken, die bij 

integratie vele malen duurder is. De technologie kent haar eerste voorbeelden, maar is nog 

onvoldoende uitontwikkeld. 

 

Doel 

Data-verbindingen creeeren zonder orginele databronnen met elkaar te integreren om data te kunnen 

combineren, presenteren en analyseren zonder hoge kosten. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De huidige IV-systemen hoeven niet vervangen of vernieuwd te worden. De linked datatechnologie is 

toepasbaar op de huidige IV-systemen. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze wordt momenteel voor het eerst toegepast op meerdere databestanden op universiteiten 

en technologische kennisinstituten. Of er aanpassingen nodig zijn is nog niet bekend. 

 

Benodigde opleidingen 



Er zijn vast opleidingen nodig, maar die zijn nu nog niet beschikbaar. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Nog geen ervaringen bij publieke opdrachtgevers, wel datasets beproefd door universiteiten (datalab 

VU Amsterdam) en TNO. 



Bijlage 6 IM-elementen van ontwikkelpad F. Organisatie 

IM-element: 
 

32. AM deskundigheid 

 
Omschrijving 

Als Assetbeheerder is de AM-deskundigheid van gemeentelijke medewerkers vaak groot, daar zij 

jaarlijks onderhouds- en aanlegprojecten programmeren en risico’s inschatten op basis van uitgevoerde 

inspecties en de verkeersbelasting op het areaal in beheer. Data en informatie speelt daarbij een 

belangrijke rol. Ook in iAMPro, de algemene AM-methodiek in beheer bij CROW, is 

Informatiemanagement al een onderkend thema. 

 

Doel 

Verantwoord professioneel risico-gestuurd Assetmanagement en monitoring van het areaal in beheer 

bij de gemeentelijke directies. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Geen. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Geen, dit is veelal de huidige werkwijze. 

 
Benodigde opleidingen 

Geen. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Alle beherende directies in de gemeente Amsterdam en andere publieke GWW-opdrachtgevers hebben 

ook deze ervaring. 
 

 

 

 

IM-element: 
 

33. (B)IM deskundigheid 

 
Omschrijving 

De informatiemanagement- of BIM-deskundigheid betreft het deskundig kunnen werken met digitale 

data en de verwerking, analyse en het gebruik hiervan in de primaire processen van een gemeente. 

 

Doel 

Sneller en gemakkelijker data, informatie en standaarden gebruiken om de kwaliteit van het areaal in 

beheer en de primaire processen hiervoor te optimaliseren. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Dit kan in principe met de huidige IV-systemen, echter het gebruik van standaarden en bij toename 

van de deskundigheid en snelheid zullen ook de IV-systemen vervangen, aangepast, verbonden of 

vernieuwd dienen te worden. 



Benodigde aanpassingen in werkwijze 

Afhankelijk van de geavanceerdheid van de systemen en de deskundigheid van de medewerkers zal na 

aanpassing de werkwijze sneller en gemakkelijker worden. 

 

Benodigde opleidingen 

Afhankelijk van de keuze van de systemen en standaarden en de IM-deskundigheid van de 

medewerkers, zijn begeleiding of opleidingen wenselijk. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

De BIM-deskundigheid neemt bij IB, provincies en andere publieke opdrachtgevers en marktpartijen 

de laatste vijf jaar toe. Soms zijn hiervoor speciale afdelingen ingericht. 
 

 

 
 

IM-element: 
 

34. BIM projectervaring 

 
Omschrijving 

Dit betreft ervaring die is opgedaan door in een project BIM-standaarden te gebruiken en digitaal data 

te ontvangen en uit te wisselen via deze standaarden. Meerdere typen informatie in enige vorm van 

structuur of integratie wordt projectmatig voorafgaand (soms ook tijdens) en na de projectuitvoering 

met de opdrachtnemer uitgewisseld. 

 

Doel 

Sneller en gemakkelijker data, informatie en standaarden gebruiken om de kwaliteit van het areaal in 

beheer en de primaire processen hiervoor te optimaliseren. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De huidige IV-systemen hoeven niet direct vervangen of vernieuwd te worden door deze ervaring tot 

enkele projecten te beperken, echter vaak is het de bedoeling deze projectervaringen tot standaard 

werkwijze en kennisniveau te bereiken. Dat vraagt dan meerdere aanpassingen aan en verbindingen 

met de IV-systemen in gebruik. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De werkwijze verandert in principe niet echter de werkzaamheden worden zodanig gewijzigd, dat de 

vernieuwde werkwijze begeleiding vraagt. 

 
Benodigde opleidingen 

Afhankelijk van de keuze van de systemen en standaarden en de IM-deskundigheid van de 

medewerkers, zijn begeleiding en opleidingen noodzakelijk. 

 
Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

In het project Zuidasdok is bij de Gemeente enige ervaring opgedaan door meerdere beheersdirecties 

(MET, V&OR en FB) en IB. Bij de provincies Gld & NH zijn BIM-deskundigen aanwezig met deze 

projectervaring. Ook bij andere publieke opdrachtgevers als RWS, ProRail en Gemeente Rotterdam is 

deze BIM-kennis beperkt aanwezig. 



 
 

IM-element: 
 

35. BIM programma voor brede verbetering Informatiemanagement 
 

 

Omschrijving 

Een BIM programma is een methodiek om in de organisatie de BIM-/IV-ontwikkeling op meerdere 

IM-elementen in samenhang te verbeteren. Daarbij ligt de focus op enerzijds de IV-processen 

verbeteren in projecten door toepassing van (B)IM-standaarden en anderzijds op de verbetering van de 

IV-/BIM-toepassing door de organisatie. Tenslotte betekent dit vaak ook gedeeltelijke vernieuwing of 

aanpassing van de IV-systemen in gebruik bij de projectorganisatie(s) en de assetbeheerorganisatie(s). 

Door hier een kernteam tijdelijk in een programma-organisatie de verantwoordelijkheid voor te geven 

en de toepassing in een beperkt aantal projecten gelijktijdig uit te voeren is een beheerste gefaseerde 

aanpak mogelijk. Het is wenselijk een business case te vervaardigen om de taak en financiering vooraf 

helder af te spreken. 

 

Doel 

De contractering van data te professionaliseren, de IV-systemen te verbeteren en de organisatie te 

begeleiden bij de toepassing van (B)IM-elementen om daarmee het areaal verder op orde te brengen. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

Uitgangspunt bij een BIM-programma zijn de huidige IV-systemen, waarbij de processen worden 

geoptimaliseerd en op basis van afgewogen beslissingen op IM-elementen kunnen de IV-systemen 

worden aangepast of vernieuwd. 

 
Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De IV-werkwijze wordt per project stapsgewijs aangepast. Door begeleiding van de project- en Asset 

beheerorganisatie worden de aanpassingen geleidelijk doorgevoerd. Als er voldoende ervaring bestaat 

na meerdere projecten kan de huidige werkwijze definitief aangepast worden tot de vernieuwde 

(B)IM-werkwijze. 

 

Benodigde opleidingen 

Het BIM-programma zorgt voor de dagelijkse begeleiding/opleiding en biedt betrokken medewerkers 

een just-in-time opleidingspakket om voor haar nieuwe taken gesteld te staan. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Naast Rijkswaterstaat, ProRail en de Gemeenten Amsterdam (incl. Waternet) en Rotterdam hebben 

ook de provincies Noord-Holland, Gelderland lopende meer of minder uitgebreide BIM-programma’s. 

De positieve ervaringen zijn inmiddels voorhanden. 
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IM-element: 
 

36. BIM mature voor integraal Informatiemanagement 
 

Omschrijving 

Een organisatie is BIM mature als meerdere onderdelen door meervoudige BIM-ervaringen deskundig 

en professioneel Informatiemanagement uitvoeren. Dit t.b.v. van professioneel opdrachtgeverschap om 

data snel uit te wisselen en te verkrijgen en door goed informatiebeheer en monitoring van haar 

assetdata in beheer. Er is dan voldoende IM-ervaring bij de projectorganisaties, de contractafdelingen, 

de beheersorganisaties en de bestaande of vernieuwde IV-organisatie(s) van de gemeente. Belangrijk 

is ook de samenwerking optimaal te organiseren en de data-integratie over de life-cycle van objecten 

op te pakken.. 

 

Doel 

Deskundig geïntegreerd professioneel Informatiemanagement uitvoeren. 

 

Consequenties voor de huidige IV-systemen in gebruik 

De huidige IV-systemen zijn vervangen, gemoderniseerd, object-georiënteerd en gericht op het beheer 

in de life-cycle, gebruik makend van de BIM-standaarden. 

 

Benodigde aanpassingen in werkwijze 

De IV-werkwijze is zodanig aangepast, dat data “stroomt” tussen opdrachtgevende gemeentelijke 

directies en opdrachtnemers, naar burgers en intern snel en overzichtelijk voor besturing beschikbaar 

komt. 

 

Benodigde opleidingen 

Via een BIM-programma is gezorgd voor de dagelijkse begeleiding/opleiding en betrokkenen zijn 

just-in-time opgeleid om voor alle nieuwe taken gesteld te staan. 

 

Ervaringen bij andere opdrachtgevers hiermee 

Er zijn nog geen BIM-mature publieke opdrachtgevers in Nederland. Naar verwachting zal 

Rijkswaterstaat dat in 2020 als eerste zijn. 


