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1 Inleiding 
 

1.1 context 

Ruimte en Economie, waaronder Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) valt, wil een 

functioneel, veilig, duurzaam, participatief en kosten efficiënt beheer van de 

openbare ruimte. In het coalitieakkoord is dit benadrukt met het oog op fijne 

buurten, een leefbare, gezonde bereikbare en een duurzame stad Amsterdam. De 

afdeling Stedelijk Beheer van de directie Verkeer en Openbare Ruimte is daarbij 

verantwoordelijk voor het asset management van de openbare ruimte van 

Amsterdam. Dat doen we via de cyclus Stadsbehoud. Een cyclus waarin we vanuit 

het stadsbestuur de criteria meekrijgen waaraan de openbare ruimte dient te 

voldoen (bestuursakkoord, kpi’s, gewenste kwaliteit van de openbare ruimte enz.), 

we samen met onze ketenpartners werken aan een functionele, duurzame, veilige, 

kosten efficiënte, aantrekkelijke en participatief ingerichte openbare ruimte, en we 

in staat zijn om aan BOB en het bestuur te laten zien welke resultaten we waar en 

met welke middelen gerealiseerd hebben.   

Met haar Assetmanagement Programma heeft V&OR de basis op orde gebracht en 

nu dient de digitalisering in de procesketens te worden uitgevoerd. Zij wil daarvoor 

beschikken over a. structureel integraal digitaal objectgericht inzicht in de assets 

(ligging, omvang, staat, typering, functioneren,…), b. inzicht in de projectenportfolio 

(gepland en in uitvoering) en c. het gebruik van de assets. 

 

Door de stakeholders in het cluster Ruimte en Economie van gemeente Amsterdam 

wordt BIM als kritische enabler gezien voor de digitalisering van het Fysiek Domein. 

Die digitalisering is noodzakelijk om de openbare ruimte vanuit een integraal 

perspectief te kunnen besturen, onderhouden en ontwikkelen1.  

   

V&OR opereert samen met het Ingenieursbureau en marktpartijen in een keten. Op 

de faseovergangen in de keten (bijvoorbeeld bij de start en de oplevering van een 

project) vindt veel informatieverlies plaats. Samen met het Ingenieursbureau en de 

IV-eenheid Ruimte en Economie zet V&OR concrete stappen om door middel van de 

toepassing van BIM de mutaties van assets in de openbare ruimte te digitaliseren en 

daarmee informatieverliezen te reduceren (zie figuur 1.). De reductie van dit 

informatieverlies dient bereikt te worden door: 

- digitale assetdata met BIM te verbeteren in een maximaal aantal aanleg- 

en onderhoudsprojecten tussen V&OR-IB-Markt en vice-versa 

- mutaties en assetgegevens te verbeteren in het GISIB- en DMS-systeem 

- begeleiding medewerkers bij deze nieuwe werkwijze en  

- borging van de nieuwe werkwijze in de lijnorganisatie. 

Daartoe is een programmaplan Digitalisering mutaties assets 2019 – 2021 [26 

maart 2019], zie bijlage, opgesteld. Aan dit programmaplan ligt het Adviesrapport 

aanpak BIM programma 2019-2021 V&OR en IB [Herman Winkels, 24 jan 2019] ten 

grondslag. Het programmaplan is op 10 april 2019 goedgekeurd door de Stuurgroep 

BIM V&OR IB IV.  
 

1 Zie ook de Startverklaring BIM, presentaties stuurgroep / strategische tafel, programmaplan 
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Er zijn hiervoor drie doelen voor dit programma vastgesteld: 

- Digitalisering mutaties assets 

- Uniformering en standaardisatie informatie t.b.v. integratie en hergebruik 

- Soepel en professioneel opdrachtgeverschap voor de opdrachtnemers, 

klanten en gebruikers 

 

 
 

 

Met voorliggend BIM jaarplan wordt invulling gegeven aan de werkzaamheden in 

2021. In de vorm van zeven uitgewerkte deelprojecten worden de werkpakketten 

beschreven en de werkwijze toegelicht. Per werkpakket zijn de benodigde personele 

inzet en de kosten geraamd. Vooralsnog zal dit het laatste uitvoeringsjaar van dit 

programma betreffen. Tot slot wordt ingegaan op planning en risico’s.  

 

1.2 Leeswijzer 

In het hierop volgende hoofdstuk wordt de werkwijze, sturing en planning van de 

deelprojecten getoond, waarin ook de momenten waarop de resultaten beschikbaar 

komen staan aangegeven. Uitgangspunt daarbij is dat het programma eind 2021 

wordt beëindigd.  
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de aanpak en werkwijze van uitvoering. Hoofdstuk 

3 beschrijft per deelproject de inhoud. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de sturing 

en de planning van het programma. In hoofdstuk 5 komen de organisatorische 

randvoorwaarden, waaronder het totaal benodigde personeel en de geraamde 

kosten aan de orde. 

In hoofdstuk 6 wordt gerefereerd naar de bijbehorende businesscase bij dit 

programma en in de laatste twee hoofdstukken staan de belangrijkste risico’s en de 

verwante programma’s aangegeven, waarmee regelmatig afstemming plaatsvindt. 

 

In vergelijking met het Jaarplan 2020 zijn slechts gedeeltes van hoofdstuk 2, 4, 5 en 

6 vernieuwd. In hoofdstuk 3 zijn voornamelijk de werkwijze, mijlpalen en 

kosten/inzet per deelprogramma gewijzigd.  
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2 Aanpak en werkwijze deelprojecten 
 

Om de met dit programma gewenste verandering te kunnen bewerkstelligen is 

aandacht nodig voor alle verschillende aspecten van een veranderopgave. Onder de 

vlag van het programma digitalisering mutaties assets zijn daarom een aantal 

deelprojecten gedefinieerd waarmee alle in Figuur 2 getoonde aspecten van een 

veranderopgave worden gedekt. 

 

 
 

V&OR zet in 2021 met IB in op BIM via: 

– Datacontractering uniform ILS en VISI-standaard gebruiken 

– Databeheer verder structureren met OTL  

– Doelstelling toepassing ILS en OTL na afronding programma 

in 100% van de projecten die via IB (lead buyer) worden 

opgeleverd. 
– Begeleiding projectteams en beheerders  

– Aansturing Programma door management 

 

IB zet daarnaast zelfstandig in op BIM via: 

- Uniform Ontwerpen met 3D-BIM model 

- Klanteisen structureren (SE) met OTL naar 

basisspecificaties 
- BIM-protocol  voor projecten  

 

De werkwijze kenmerkt zich door de ontwikkelde BIM-instrumenten zo snel mogelijk 

in de projecten te toetsen. Het doel is de data in de systemen bij V&OR te 

verbeteren door met medewerking van IB en de marktpartijen in projecten de 

kwaliteit van data-uitwisseling te optimaliseren en de kwaliteit daarmee te 

verbeteren. 

In figuur 3 is inzichtelijk gemaakt hoe vanuit V&OR de data uitvraag voor elk project 

wordt geformuleerd. Dit wordt vervolgens door de projectleider bij IB in de OTL 

opgenomen en in de ILS beschreven. Daarmee wordt dan de data contractering 

gedaan. De marktpartij of aannemer voert het project uit en verzorgt de 

bijbehorende gevraagde data oplevering naar IB. Het projectteam controleert en 

valideert deze data alvorens de data overdracht plaatsvindt en deze verbeterde data 

in de beheerssytemen van V&OR wordt opgenomen. Dit implementatieproces wordt 

in diverse projecten herhaald en zoveel mogelijk gedigitaliseerd om daarmee BIM bij 

de gemeente Amsterdam te implementeren. 
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Het programma bestaat dit jaar uit een zevental deelprojecten gericht om de 

implementatie en borging van BIM te bewerkstelligen: 

 

1. Implementatie in projecten  

2. Realisatie Informatie Leverings Specificatie (ILS)  

3. Realisatie digitale Objecttypen bibliotheek (OTL) 

4. In-beheer-name ILS/OTL  

5. Inrichting informatiestraat  

6. Communicatie, Opleiding en Borging BIM-kennis  

7. Programmasturing, ondersteuning en advies 

De aanpak is dat de BIM-instrumenten (ILS en OTL) afgelopen jaren eerst 

(gedeeltelijk) zijn ontwikkeld en dan direct in projecten worden beproefd, 

waarna ze worden bijgesteld. Na ontwikkeling in voorgaande jaren ligt nu het 

accent op voldoende toetsing en implementatie in projecten bij de gemeente. In 

vergelijking tot voorgaande jaren wordt dit jaar het accent ook op de 

informatiestraat gericht om digitale verbindingen te realiseren en de verificatie 

en toetsing van de ontvangen informatie te verbeteren. Tenslotte dienen de ILS 

en OTL in beheer genomen te worden en dient de borging van de kennis, het 

proces en ondersteunend instrumentarium in de lijnorganisatie te worden 

opgepakt. 

In het volgende hoofdstuk worden de zeven deelprojecten één voor één toegelicht 

met het doel, de aanpak, de producten en inzet/kosten hiervan in 2021.  
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3 Deelprojecten 
 

3.1 Deelproject 1: Implementatie in projecten  

Korte beschrijving 

Voordat tot brede implementatie in projecten kan worden overgegaan moet 

ontwikkeld instrumentarium en werkwijzen beproefd worden in pilotprojecten. 

Dat vereist ondersteuning van die projecten en in de pilot-fase ook extra tijd van 

de betrokken projectteams. Als vanuit de projecten om hulp gevraagd wordt 

moet die hulp ook direct geboden kunnen worden.  

Er dienen afspraken gemaakt te worden over hoe de samenwerking en toetsing 

van de BIM-instrumenten verloopt, wie hiervan gebruik maakt en bij betrokken 

wordt. Dit alles gericht op een voorspoedige realisatie van het project en van de 

toetsing van de BIM-instrumenten in een contract met het projectteam en met 

de opdrachtnemer. Hierin staan ook de begeleiding van het projectteam door het 

BIM-team opgenomen. 

 

Doel 

Het doel van dit werkpakket is de projecten zodanig te ondersteunen bij de 

beproeving / implementatie van het ontwikkelde instrumentarium / werkwijzen 

dat projecten daarvan geen hinder ondervinden en informatieleveringen (met 

overdrachtsdossier) probleemloos tot stand komen.  

In 2021 is het doel deze werkwijze in 85% van alle contracten toe te passen. 

Hiermee zullen ook 85% van alle mutaties aan assets door V&OR verbeteren. 

Op basis van deze ervaringen wordt een standaard 

werkwijze/samenwerkingsdocument vervaardigd hoe BIM toe te passen in 

projecten. 

 

Mijlpalen in 2021 per kwartaal 

Q1 
• Afronden pilots ILS/OTL verhardingen 
• Start pilots ILS/OTL Civiel Vast en OVL 

• Toepassen BIM werkwijze in 30% projecten 

Q2 
• Start pilots ILS/OTL Bomen en Groen en VIS 

• Afronding pilots Verhardingen en 60% mutaties GISIB 

• Toepassen BIM werkwijze in 50% projecten 

Q3 
• Start pilots ILS/OTL Civiel beweegbaar, Water en 

Speeltoestellen/straatmeubilair 

• Afronding pilots Civiel Vast en OVL en 60%mutaties in GISIB en DMS 

• Toepassen BIM werkwijze in 60% projecten 

Q4 
• Start pilots ILS/OTL Ondergrond 

• Afronding pilots alle assets en toepassen werkwijze in 85% projecten met 

bijbehorende mutaties in GISIB en DMS 
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• Rapport werkwijze toepassing BIM-instrumenten in projecten 

Werkwijze/aanpak 

De doelstelling van het BIM-programma is instrumenten en werkwijzen te 

creëren die de standaard zetten voor de organisatie. Dat betekent dat op termijn 

alle projecten van dit instrumentarium, ILS en OTL, gebruik zullen gaan maken. 

De implementatie ervan zal stapsgewijs verlopen. Aanleg en renovatieprojecten 

zullen daarnaast ook een ontwerp in een BIM-model bij IB krijgen. De 

ontwikkeling van het BIM instrumentarium zal steeds een cyclus van 

ontwikkelen, beproeven, bijstellen / doorontwikkelen en weer beproeven 

doorlopen. Inmiddels is asset-gewijs de ILS en OTL ontwikkeld en zal deze in 

veel projecten worden beproefd dit jaar. De ILS en OTL worden 

gestandaardiseerd en zullen beschikbaar komen eind dit jaar voor nagenoeg alle 

projecten waar de projectleiding bij V&OR of IB ligt. 

Na de beproevingsfase zullen de instrumenten centraal beschikbaar gemaakt 

worden en wordt de werkwijze “BIM-tenzij”. In de tweede helft 2021 zal die 

nieuwe werkwijze na de jaarlijkse programmering van onderhoud en 

vernieuwingen in de lijn verankerd dienen te worden. 

De marktpartijen zullen de vereiste overdrachtsdossiers en mutaties van de 

assets via digitale systemen ondersteund zien. Hiermee zal de bijbehorende 

informatie naast de uitvoering aan de assets een steeds belangrijkere rol gaan 

spelen. V&OR krijgt van een groot deel van de mutaties aan de assets forse 

verbeteringen doorgevoerd.  
 

Toepassing en kennisdeling 
Het eindrapport over de werkwijze BIM in projecten en bijbehorende presentaties 
zal in diverse gremia worden geagendeerd en verspreid en op de website 

beschikbaar blijven. In de gemeentelijke kennisbijeenkomsten zal aan de 

toepassing en inhoud van het BIM-samenwerkingsplan aandacht worden 

besteed. 

 

Planning: duur, kosten en personele inzet 2021 
Voor de uitvoering van dit werkpakket is een parttime projectleider van IB en 

een adviseur benodigd vanuit V&OR De totale kosten bedragen dit jaar k€140 

Daarnaast wordt inspanning van betrokken medewerkers (projecten en 

begeleiding) verwacht. In 2021 zal de omvang aan pilots en toepassing BIM in 

projecten fors worden versterkt en omvangrijk zijn.  
 

 

 
 

3.2 Deelproject 2: Realisatie Informatie Leveringsspecificatie (ILS) 

Korte beschrijving 

Vanuit het programma wordt ingezet op het contractueel borgen van de 

informatieleveringen bij overdracht, naast de levering van de fysieke assets door 

een project. Dat wordt gedaan door op termijn in alle contracten die via het IB / 

lead buyer fysiek voor het domein openbare ruimte worden gesloten, een 

Informatie LeveringsSpecificatie (ILS) op te nemen. 

 

Een ILS is een contractdocument met afspraken tussen opdrachtnemer en de 
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Gemeente Amsterdam (V&OR of IB) over welke data geleverd moet worden, 

wanneer en hoe dat moet gebeuren, door wie dat moet gebeuren en wat de 

vereiste kwaliteit is.  

 

Doel 

De opdrachtnemer van de Gemeente krijgt via een ILS dus aanvullend op 

hetgeen hij/zij dient te realiseren, ook opdracht om de data die daarbij hoort te 

leveren, zoals vermeld in de bijgeleverde OTL. Dit is te vergelijken met het 

klassieke opleverdossier zoals die tot op heden werd uitgevraagd. In de ILS staat 

voornamelijk het dataleveringsproces uitgewerkt, dus hoe en wanneer de 

dataleveringen in projecten dienen plaats te vinden. 

Mijlpalen in 2021 per kwartaal 

Q1 
• Opstellen standaard ILS Openbare Ruimte 

• Integreren deelassets ILS Openbare Ruimte (Civiel Vast, Bomen en 

Groen, OVL en VIS 

Q2 
• Integreren deelassets ILS Openbare Ruimte (Civiel Beweegbaar, 

Speeltoestellen en straatmeubilair, Water) 

Q3 
• Integreren deelassets ILS Openbare Ruimte (Ondergrond 

• Verwijzing ILS van externe deelassets Waternet, MET en Tunnels 

Q4 
• Afronden ILS Openbare Ruimte V1.0 in samenhang met deelassets 
• In beheer name ILS Openbare Ruimte V1.0 

 

Werkwijze/aanpak 

De werkwijze loopt samen met de ontwikkeling van de OTL en de 

pilotprojecten. In overleg met de asset worden de wensen rondom data en 

document levering vastgesteld in de OTL. Na review en vastlegging vna de 

OTL wordt deze als bijlage toegevoegd in de ILS. Op dat moment is de 

ILS/OTL geschikt voor pilot.  

Parallel vinden gesprekken plaats met de asset om een geschikte pilot te 

vinden. Dit gaat in overleg met de asset, de betrokken projectleider IB en 

(na het vinden van een juist pilotproject) met de opdrachtnemer. De 

projectgrenzen worden bepaald, de gegevens worden aangeboden aan de 

aannemer en verzonden. Bij de verzending worden de gehanteerde versies 

ILS en OTL vastgelegd in het gemeenschappelijke trello-bord.  

Vervolgens worden de gegevens gemuteerd op basis van de in-situ projecten 

en retour gezonden aan Amsterdam. Na controle op juistheid in een 

testomgeving van GISIB wordt een terugkoppeling gegeven aan de 

aannemer in een evaluatie. Met deze uitkomsten worden de ILS, OTL en het 

pilotproces verbeterd.   

 

Toepassing en kennisdeling 

In een handleiding/instructie wordt beschreven hoe en waarom de ILS kan 

worden toegepast. Het projectteam krijgt daarnaast een mondelinge instructie. 

In de gemeentelijke kennisbijeenkomsten / workshops zal aan de toepassing en 

inhoud van de ILS aandacht worden besteed. 
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Planning: duur, kosten en personele inzet in 2021 

Voor de uitvoering van dit werkpakket is de inzet van een projectleider en 

ondersteuning bij IB benodigd. Totale kosten zullen dit jaar k€125 zijn. Naast 

deze kosten zal medewerking gevraagd worden van de asset teams voor de 

aanlevering van hun informatiebehoefte.  

 

 

 

 

3.3 Deelproject 3: Realisatie digitale objectenbibliotheek (OTL) 

Korte beschrijving 
Dit werkpakket bevat alle werkzaamheden die te maken hebben met de 
realisatie van de OTL BOR voor de gemeente Amsterdam. De OTL is een digitale 

uitwerking van de informatiebehoefte van de asset eigenaar/ -beheerder, 

engineers en andere actoren in de informatieketen van markt naar beheerder. 

De OTL levert de structuren om een gestandaardiseerde en geautomatiseerde 

overdracht voor de inkomende en uitgaande data in deze informatieketen te 
realiseren. De OTL kent meerdere toepassingsmogelijkheden die volgens een 

nader te kiezen groeipad worden ontwikkeld en beproefd aan de hand van vooraf 

vastgestelde use-cases.  

 

Doel 

De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Een digitale ‘kopie’ van de 

assets is onontbeerlijk bij het beheren en ontwikkelen van de openbare ruimte, 

om bijvoorbeeld over actuele informatie over de toestand van assets te kunnen 

beschikken en op basis hiervan tijdige beheermaatregelen te kunnen nemen 

Eenduidig geformuleerde (object-) definities en informatiebehoefte en een hoge 

datakwaliteit zijn essentieel om als professioneel opdrachtgever de regie te 

hebben over informatie van assets die gemeente Amsterdam beheert. Bovendien 

om uitgaande van een sterke informatiepositie asset (digitale) 

informatieleveringen te kunnen uitvragen en te leveren aan de projecten. Een 

digitale objecten bibliotheek is het instrument dat –in verschillende 

verschijningsvormen-  deze definities en informatiebehoefte ontsluiten voor 

eenieder die dat nodig heeft.  

 

Het doel van dit deelproject is een digitale objectenbibliotheek te realiseren 

waarin op basis van nationale, open standaarden de (gestructureerde) 

informatiebehoefte en objectdefinities per asset zijn weergegeven. Daarbij wordt 

uitgegaan van het landelijk stelsel van basisregistraties, nationale 

informatiemodellen en relevante landelijke / internationale kaders (Modelling 

Guidelines van NEN, zoals de NTA, en CEN, opgesteld door TNO).  

 

Daarmee wordt de interoperabiliteit met andere standaarden en de CB-NL 

(Nationale Concepten Bibliotheek Nederland) gewaarborgd. Daarmee wordt ook 

geborgd dat de OTL modulair en uitbreidbaar wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld om 

in de nabije toekomst de koppeling tussen een generieke eisenbibliotheek en de 

IMBOR-assets, of de IB-ontwerpspecificaties en de IMBOR-assets te faciliteren.   
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Resultaten/producten 2021 
• OTL-gebruiks-gereed voor domeinen:  

o Verhardingen (OR en IB) 

o Civiele constructies (OR, IB, Programma Bruggen en Kademuren) 

o Bomen en groen (OR) 
o Systems Engineering (IB) 

o Openbare verlichting, VRI / VIS (OR) 

o Speeltoestellen en meubilair 

o Water 
o Ondergrond 

o Openbare ruimte 

• Overdracht documentatie voor adequate In-beheer-name OTL  

Werkwijze/aanpak 

De OTL BOR wordt gebaseerd op landelijke / internationale open standaarden. 

Voor semantiek (IMBOR, IMGEO enz.) en voor structuur en opbouw (voor zover 

relevant o.a.  NEN en CEN International Modelling Guidelines, zoals de NTA). 

Tegelijkertijd willen we zelf in controle zijn over de voortgang van het project en 

binnen overzichtelijke termijn komen tot concrete resultaten. Om die reden 

wordt er voor gekozen om zelf de regie te houden over de voortgang van de 

ontwikkeling van de OTL en anderzijds zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

centrale aanpak in samenwerking met de Provincies en andere gemeenten 

(gebruikers IMBOR en IMGEO), het CROW (beheerder IMBOR) en het BIM-loket . 

We bouwen dus een OTL BOR Amsterdam, die aansluit op de 

informatiebehoeften en beheersystemen binnen gemeente Amsterdam. Deze 

zelfstandige OTL-BOR refereert aan standaard-OTL’s die deels in ontwikkeling 

zijn (IMBOR, IMGEO) en die deels de komende jaren nog ontwikkeld gaan 

worden (NEN2767, TMLO/MDTO).  

 

Door voor een eigen OTL-ontwikkeling te kiezen, werkt het BIM-programma aan 

de vormgeving en optimalisatie van haar eigen informatieketen gericht op een 

geautomatiseerde datatransformatie en verbetering van datakwaliteit om 

daarmee de programmadoelstellingen zonder afhankelijk te zijn van derden tijdig 

te kunnen realiseren. Hierbij fungeert de OTL als een belangrijk instrument voor 

de inrichting van een ‘datapipeline’ die in samenwerking met OIS aan gaat 

sluiten op de gemeentelijke en stedelijke datahubs die actueel in ontwikkeling 

zijn.  

 

Een eigen OTL-ontwikkeling die refereert aan standaard-OTL’s maakt het 

bovendien mogelijk om op basis van kosten-batenafwegingen als gemeente 

Amsterdam straks eigen keuzes te kunnen maken, wanneer de gemeente wil 

aansluiten op nieuwe versies van OTL-standaarden die worden gepubliceerd. 

Aansluiting op een nieuwe OTL-versie of standaard kan namelijk invloed hebben 

op de aansluiting op het gemeentelijke informatielandschap en daarmee op de 

inrichting van de datatransformatie.    

 

Voor de OTL-ontwikkeling zelf wordt gekozen voor een modulaire ontwikkeling, 

die het mogelijk maakt om steeds een stukje van de informatiebehoefte- / 

structuur van gemeente Amsterdam te kunnen beproeven en delen van de 

informatieketen stapsgewijs en vraag-gestuurd in te richten.  
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Uiteindelijk ontstaat een netwerk van meerdere (module)-OTL’s, deels gericht op 

assets (verhardingen, civiele constructies) en deels gericht op eisen (SE), 

prestaties (inspecties) en processen (planning), gerelateerd aan relevante 

gegevensverzamelingen die naar gelang de gevraagde gebruikstoepassing aan 

het netwerk gekoppeld kunnen worden om datatransformatie of een integrale 

bevraging van informatie mogelijk te kunnen maken. De keuze voor de inrichting 

van een netwerk van OTL’s wordt bepaald door het te kiezen groeipad voor OTL-

implementatie door het programmateam en de keuze voor gebruikstoepassing 

die ondersteund moeten worden.  

 

Om in 2021 tot een werkend en gebruikersrelevant netwerk van OTL’s te komen, 

wordt gekozen voor een iteratieve aanpak in samenwerking met 

gebruikersgroepen: 
• OTL-domein versie 0.5 op standaarden en informatiebehoeften 

gebaseerde OTL’s die door geselecteerde vakdeskundigen gereviewd en 

vastgesteld zijn. 

• OTL-domein versie 0.8: op use-cases gebaseerde en bewerkte OTL’s die 
een gebruikstoepassing ondersteunen. 

• OTL-domein versie 1.0 is geschikt voor in-beheer-name.  

• Aan de hand van POC’s de OTL-domeinen in netwerkjes met 

gegevensverzamelingen schakelen om de werking van de OTL voor een 

bepaalde gebruikstoepassing te kunnen demonstreren. 

De OTL-ontwikkeling van de diverse domeinen vindt voor een groot deel parallel 

plaats, al naar gelang van de beschikbare capaciteit in het OTL-team en de 

business en het groeipad voor OTL-implementatie dat gekozen wordt. Hiermee 

wordt het eerder mogelijk om tot een netwerk van OTL’s te komen.  

 

Zo maken we snelheid, en sturen tegelijkertijd aan op standaardisering bij de 

gemeente Amsterdam. Daardoor wordt informatie beter uitwisselbaar / 

herbruikbaar en wordt onze informatiepositie versterkt en onze 

informatievoorziening robuuster. Voor aannemers en leveranciers wordt het 

gemakkelijke om op uniforme wijze voor overheden te werken, 

informatieleveringen te doen, software te ontwikkelen enz.  

 

Voordat met de modellering van de OTL gestart wordt, zal eerst de functionaliteit 

van de OTL gespecificeerd worden (wat moet de OTL ‘doen’), op basis van de in 

het programmaplan geformuleerde doelstellingen (top-down).  Daarnaast  is het 
van belang om (bottom-up) voortdurend de vraag opzoeken in de organisatie 

waar de OTL een behoefte kan invullen gerelateerd aan de programma-

doelstelling. Beide ontwikkelingen dienen iteratief, incrementeel en hand-in-hand 

met elkaar te worden uitgevoerd. Om aan deze benadering invulling te geven is 

een groeipad voor OTL-implementatie en bijbehorende architectuur van belang 
om het ontwikkelperspectief te schetsen en te monitoren.  

 

Op basis van op gebruikstoepassingen gebaseerde beproevingen met 

beheerders, betrokken medewerkers van het Ingenieursbureau én de aannemer 

zal de OTL-ontwikkeling worden bijgestuurd zodat in 2021 de definitieve OTL 

BOR in gebruik genomen kan worden, bestaande uit een samenhangend en 

functionerend netwerk van OTL’s .  

Dit werkpakket heeft een groot raakvlak met het werkpakket ‘Digitale 

Verbindingen / Platform’. Zie daarvoor ook het betreffende projectblad.  
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Toepassing en kennisdeling 
In een handleiding/instructie wordt beschreven hoe en waarom de OTL kan 
worden toegepast. Deze handleiding/instructie en tevens de OTL wordt in de 

vorm van een Respec opgeleverd; m.a.w. een specificatie die via een website 

ontsloten wordt. Iedere domein-OTL wordt via een OTL-ontwikkeltool voor 

inzage en review aan gebruikers benaderbaar gemaakt en naderhand via een 
OTL-viewer vanuit een webbrowser ontsloten. In 2021 wordt de aansluiting met 

een ILS-werkwijzer in de vorm van een ILS-OTL portaal gerealiseerd. 

 

Toepassingsvoorbeelden worden aan de hand van use-cases uitgewerkt en in de 

vorm van POC’s met de gebruikers getest om te valideren of de OTL en 
bijbehorende toepassingen aan de informatiebehoefte voldoen. Hiermee wordt 

van gebruikers directe feedback ontvangen of de OTL werkt. Met diverse 

gebruikersgroepen worden sessies ingepland om toelichting en review op de 

OTL-ontwikkeling te verzorgen.  
 

Onderdeel van het groeipad OTL-implementatie is om praktische toepassings-

mogelijkheden voor een OTL in bestaande systemen en voor gangbare 

uitwisselformaten te onderzoeken en te beproeven (zoals CAD/GIS). Hierbij zou 
de OTL in de vorm van een ‘plug-in catalogus’ in een gangbaar formaat 

beschikbaar gesteld kunnen worden, in plaats van of naast de semantische vorm 

van een OTL. Naar deze mogelijkheden wordt gezocht om tot een zo 

laagdrempelige en eenvoudig mogelijke instap vanuit marktpartijen en 
gemeentelijke diensten te komen. 

 

Indien de OTL in praktijkprojecten, voor beproeving of implementatie, wordt 

toegepast, krijgt elk projectteam (inclusief de betrokken aannemer) naast de 

schriftelijke instructie daarnaast een mondelinge instructie. Indien nodig is 
tijdens het project BIM-ondersteuning vanuit het BIM programma beschikbaar. 

Van belang is ook om de OTL met de bijbehorende toepassingen eerst intern 

goed te testen, voordat de markt hierbij betrokken wordt. In sessies / workshops 

zal aan de toepassing en inhoud van de OTL aandacht worden besteed. Tijdens 
en na afronding van projecten worden ervaringen geëvalueerd.  Op basis van 

deze ervaringen wordt de OTL / OTL ontwikkeling bijgestuurd.  

 

Kosten en personele inzet 2021 

Kostenraming:  Totaal 2021: 485 kEuro, bestaande uit: 

• Inhuur modelleurs: 330 kEuro 

• Projectleider OTL: 95 kEuro 

• Aansluiting (inter)nationale OTL-standaarden: 20 kEuro 

• Tooling (voor OTL-ontwikkeling, view en POC’s): 40 kEuro 

Personele inzet: 

o Projectleider OTL: Ronald Bergs (Gobar Consulting Group) 

o Modelleurs: Luuk Wijnholts en Miltos Gatzios (BIM-Connected) en 

Anouk van Otterlo (Based) 
o Adviseur aansluiting (inter)nationale OTL-standaarden: Michel 

Böhms (TNO) 

 

 

3.4 Deelproject 4: Inrichting informatiestraat 

Korte beschrijving 
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In elk BIM-project levert de opdrachtnemer digitale gestructureerde data, die 

“soepel” in de beheerssystemen van V&OR (o.a. GISIB en DMS) en bij 

Basisinformatie in de basisregistraties dienen te worden opgenomen. Nu treedt 

voor aanvang van een project en na realisatie vaak informatieverlies op en 
dienen hermetingen te worden uitgevoerd. Via verbetering van de digitale 

verbindingen, de processen of data-uitwisselingssystemen wordt gewerkt naar 

eenmalige data-inwinning en meervoudig gebruik van de data in zowel de 

projecten als bij het assetbeheer. In deze eerste fase vindt een interne en 
externe inventarisatie plaats bij V&OR- en IB-projecten en landelijk bruikbare 

systemen (waaronder ook Zuidasdok). De inventarisatie eindigt met een advies 

welke digitale systemen er aanvullend bij V&OR benodigd zijn  om deze 

optimalisatie te realiseren. Ook worden landelijke ontwikkelingen gevolgd voor 
praktische data-uitwisselings- en overdrachtssystemen.  

Op basis van de inventarisatie wordt een voorstel voor architectuur en de tooling 

voor de inrichting van een informatiestraat vervaardigd en beproefd. 

 

Doel 

Om informatieverlies te beperken en om verbeterde digitale data-verbindingen 

tot stand te brengen, wordt een voorstel voor de inrichting van een datapipeline 

geleverd voor aansluiting op een in ontwikkeling zijnde gemeentelijke en 

stedelijke datahub. Via een groeipad worden optimalisatie-werkzaamheden 

voorgesteld en uitgevoerd tussen het V&OR-project en de Beheerssystemen (o.a. 

GISIB en DMS). Dit zal door een digitaal platform of een samenstel van tools 

en/of plug-ins worden gefaciliteerd. Ook de controle van de via de projecten 

binnenkomende data moet aan de hand van tooling  worden gefaciliteerd.  

 

Resultaten/producten 2021 
1. Plan van aanpak / PSA architectuur opgesteld, gericht op de 

totstandkoming van een datapipeline voor informatieleveringen openbare 

ruimte ter verwerking in achterliggende beheersystemen. Actiehouder: 

Ronald Bergs 

2. Benodigde tooling voor POC gespecificeerd en deels getoetst op 

toepasbaar- en bruikbaarheid voor ontvangst, verificatie en verwerking 

van data voor opname als datamutaties in achterliggende 
beheersystemen (met focus op GISIB) . Actiehouder: Ronald Bergs 

3. Informatiestraat  in het kader van de POC ingericht en getest. D.w.z. 

aantonen dat het werkt. Actiehouder: Ronald Bergs 

4. Adviesrapport toepasbaarheid digitale informatieleveringen in relatie tot 
benodigde tooling in samenhang met een OTL t.b.v. de inrichting van een 

informatiestraat. Actiehouder: Ronald Bergs  

5. Beheerplan opgesteld. Actiehouder: projectleider IV  

6. Productowner verworven en operationeel. Actiehouder: projectleider IV 

7. Beheeroverdracht ICT-voorziening. Actiehouder: n.t.b 
8. Opleidingen tooling gebruikers. Actiehouder: n.t.b. 

9. Nieuwe componenten tooling / platform ontwikkeld en in gebruik 

genomen. Actiehouder: n.t.b.  

Werkwijze/aanpak 

 De stapsgewijze aanpak die wordt gekozen om tot verbetering van de data-

uitwisseling tussen project en beheer te komen, bestaat uit: 

1. Een inventarisatie en advies hoe te verbeteren, o.b.v. gap analyse tussen de 

beschikbare functionaliteit in de bij Amsterdam in gebruik zijnde systemen en 
de voor de BIM-werkwijze benodigde functionaliteiten  
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2. Aansluiting zoeken/afstemmen/gebruiken toepasbare data-

overdrachtssystemen / platformen bij andere 

opdrachtgevers/opdrachtnemers  

3. Proof of concept benodigde tooling / platform, met een BIM-model (uit een 
bestaand project van het IB?) of dummy informatielevering, waarbij het 

model / de levering bekeken, gevalideerd en getoetst kan worden in de 

context zoals die in GISIB is vastgelegd  

4. De(door-) ontwikkeling van de uit de gap-analyse resulterende ontbrekende 
functionaliteiten en de toepassing ervan in de projecten bij het IB  

5. De inkoop van ontbrekende tooling benodigd voor de realisatie van een 

functionerende datapipeline  

6. (Begeleiding) van de inrichting van de datapipeline o.b.v. configuratie / 
ontwikkeling van tooling 

7. Ingebruikname van tooling voor het functioneren van een datapipeline in 

samenhang tot een OTL 

8. Opstellen beheerplan, benoemen product owner en overdracht van (het 

beheer van) de gerealiseerde voorziening (-en) naar staande organisatie. 
Informeren en opleiden van de gebruikers.  

9. Het op basis van de gebruikservaringen eventueel door-ontwikkelen van de 

gerealiseerde verbindingen / platform / tooling 

De inventarisatie beperkt zich niet tot de Gemeente Amsterdam, maar er wordt 
ook bij Opdrachtnemers en andere publieke opdrachtgevers en de landelijke 

ontwikkelingen (DigidealGO en Digitaal stelsel Omgevingswet, DISGeo) 

gekeken. Ook de landelijke ontwikkeling van COINS (en de internationale ICDD 

) wordt gevolgd. Omdat ook andere overheden met vergelijkbare opgaven te 
maken hebben wordt ook verkend of en in hoeverre ook op landelijk niveau kan 

worden samengewerkt met bijvoorbeeld andere gemeenten, provincies, RWS, 

ProRail, CROW enz.   

Toepassing en kennisdeling 

De concept-rapportage van de inventarisatie en het advies wordt in de 

stuurgroep besproken en aangevuld. De eindversie van de rapportage en 

verbindingen worden na vaststelling in de stuurgroep ook nationaal gedeeld. 

Planning: duur, kosten en personele inzet 2021 

Planning: 
• Werving tooling: Q1 2021 (start wervingsproces)  

• Begeleiding configuratie / ontwikkeling tooling: start maart 2021 t/m 

oktober 2021  

• Beheerplan: juli  2021 (concept) /oktober  2021 (definitief) 
• Productowner: oktober  2021 (verworven) / december 2021 

(operationeel) 

• Opleidingen: augustus2021 (materiaal) / december 2021 (gebruikers 

opgeleid) 

• Beheeroverdracht ICT-voorziening:  december 2021 

• Optimalisaties / uitbreidingen tooling: december 2021 (gerealiseerd) 

Kostenraming / Personele inzet:  

• Platform  / tooling licenties en configuratie: Softwareleverancier: raming 

140 kEuro  

• Projecteider: 45 Keuro 

• Informatiemanager: 45 kEuro 
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3.5          Deelproject 5: In beheer name ILS/OTL 

Korte beschrijving 
Dit werkpakket bevat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de beide 
BIM-instrumenten in beheer te nemen bij de gemeente. Er zal gekozen dienen te 

worden waar de instrumenten beheert worden en wie in de lijnorganisatie die 

taken krijgt toegewezen. Daar het programma dit jaar eindigt dient hiervoor de 

kennis gezocht en deze ook geborgd te worden in de lijnorganisatie van de 
gemeente. 

 

Doel 

De ontwikkelde BIM-instrumenten ILS en OTL dienen in beheer te worden 

genomen, zodat ze standaard beschikbaar komen voor alle projectleiders, die 

informatie opvragen na de uitvoering van een project. De projectleider is 

verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer van deze 

instrumenten. Ook mogelijke ontwikkelingen noodzakelijk om het gebruik te 

faciliteren of uit te breiden dienen op aanvraag mogelijk te zijn. 

Mijlpalen in 2021 per kwartaal 

Q1 
• Discussie memo OTL beheer 

• Plan van aanpak ILS, OTL en tooling beheer BIM programma 

• Aanstelling IV-deelprojectleider 

Q2 
• Voorstel samenstelling beheerteam 

• Memo scenario’s beheer IV-instrumenten 

Q3 
• Besluit stuurgroep beheer IV-instrumenten 

• Inrichting beheer IV-team 

Q4 

• Beheerplan IV-instrumenten vastgesteld 

• In beheer name IV-instrumenten 

 

Werkwijze/aanpak 

Voor het uitwerken van de beheeromgeving van de ILS/OTL zal een klein 

projectteam opgericht worden. Zij krijgen de opdracht mee om een een 

afgestemde werkmethode “beheer en onderhoud ILS/OTL” uit te werken én in te 

richten.  

Het projectteam rapporteert geregeld in het programmaoverleg over voortgang 

en knelpunten.  

 

 

Toepassing en kennisdeling 

Na discussienotities en memo’s met scenario’s wordt het definitieve beheerplan 

IV-instrumenten voor goedkeuring aan het programmateam voorgelegd en 

vastgesteld in de stuurgroep. Daarna wordt de rapportage breed gedeeld en 

behandeld in diverse gremia binnen de gemeente. 

Planning: duur, kosten en personele inzet in 2021 
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Voor de uitvoering van dit werkpakket is de inzet van een part-time projectleider 

IV benodigd met geschatte kosten gedurende 10 maanden van k€80. Dit werk 

wordt ingeschat op totaal 600 uur inzet. Daarnaast is dit jaar voor allerlei tooling 

en beheersinstrumenten k€25 benodigd. Totaal in 2021 aan kosten k€105 

benodigd.  

 

 

 

 

3.6          Deelproject 6: Communicatie, Opleiding en Borging BIM kennis 

Korte beschrijving 
Dit werkpakket bevat alle werkzaamheden die te maken hebben met opleiding 

en communicatie. Van de realisatie van opleidings- en communicatiemateriaal 

tot en met het organiseren van een jaarlijkse BIM-bijeenkomst en alles wat daar 
tussen zit. Daar het programma dit jaar eindigt dient de kennis ook geborgd te 

worden in de lijnorganisatie van de gemeente. 

 

Doel 

BIM is voor velen in de gemeente in meer of mindere mate nieuw. Het is 

belangrijk dat iedereen ten aanzien van BIM dezelfde taal spreekt en een 

gedeeld referentiekader heeft. Voor het slagen van het programma is het 

essentieel dat betrokkenen de toegevoegde waarde van BIM (h) erkennen en dat 

de nieuwe instrumenten en werkwijze begrepen en toegepast kunnen worden. 

Hieraan wordt dit jaar ook de borging van BIM-kennis aan dit deelproject 

toegevoegd.  

 

Mijlpalen in 2021 per kwartaal 

Q1 
• Vier BIM animaties i.s.m. BIM Loket/CROW 

• Animatie BIM invloed op processen en rolhouders in gem Amsterdam 

• 3 BIM nieuwsberichten op TamTam 

• 2 digitale data video interviews V&OR-IB 

• Opleiden BIM ambassadeurs 

Q2 
• 3 BIM nieuwberichten op TamTam 

• BIM e-learningmodules Amsterdamse school m.m.v. ambassadeurs 

• Animatie OTL-toepassingen in gem Amsterdam 

• Gemeentelijk clubhuis bij BIM Loket ingericht 

Q3 
• 3 BIM nieuwberichten op TamTam 

• Animatie informatiestraat data validatie in gem Amsterdam 

• Animatie beperking informatieverlies met BIM in gem Amsterdam 

• Overzichtsschema en begeleiding borging BIM-kennis 

Q4 

• 3 BIM nieuwsberichten op TamTam 

• BIM symposium Amsterdam 

• BIM loket kennisdag 
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Werkwijze/aanpak 

In de communicatie en opleiding worden ten minste drie doelgroepen 

onderscheiden: 

- De direct bij projecten waarbij BIM wordt toegepast betrokken 

medewerkers V&OR en IB (incl. programmateamleden) 

- Management, stuurgroepleden en directie van betrokken 

organisatieonderdelen 

- Overige belangstellenden 

Voor ieder van deze doelgroepen wordt afgestemde begeleiding, opleiding, 

voorlichting en communicatie georganiseerd. De frequentie  / intensiteit en aard 

wordt afgestemd op het niveau van betrokkenheid. Bijvoorbeeld een 

aankondiging op Intranet en een bijbehorend Tam-Tam-bericht voor de groep 

‘overige belangstellenden’ tot een periodiek projectoverleg met deskundige 

ondersteuning voor bij uitvoeringsprojecten betrokken medewerkers. 

Door middel van periodieke evaluatie zal steeds worden geborgd dat 

aangeboden materiaal blijft passen bij de behoeften van de betrokken 

medewerkers. Voorop staat dat geleerd wordt door te doen, waar nodig onder 

professionele begeleiding.  

Inmiddels is samen met CROW een BIM-elearning ontwikkeld die dit jaar via de 

Amsterdamse school beschikbaar komt. Er zijn ook films en podcasts in 

ontwikkeling over dit thema en bijbehorende processen. Ook zijn er een vijftal 

animaties ontwikkeld die de verschillende instrumenten, rollen en activiteiten 

toelicht. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting BIM Loket en CROW om 

voor publieke opdrachtgevers deze kennis landelijk beschikbaar te maken. 

Tenslotte is ook veel kennis bij de IB-kennisbank te bereiken rondom BIM en 

BIM-modellering. 

In samenwerking met Stichting BIM Loket en CROW worden er BIM 

kennisbijeenkomsten georganiseerd. Eind 2021 wil Amsterdam een symposium 

organiseren als afsluiting van haar programma om de resultaten breed te 

verspreiden. 

Dit thema pakt de BIM borging dit jaar ook op. Momenteel is veel ingehuurd 

extern personeel de begeleiding van dit programma aan het uitvoeren, maar 

deze kennis dient eind 2021 verankerd te zijn in de lijnorganisatie van IB en 

V&OR. Contactpersonen en ambassadeurs zullen hierbij een belangrijke rol gaan 

vervullen. 

 

Toepassing en kennisdeling 
Communicatie- en opleidingsmateriaal  zal variëren van online, open ter 

beschikking gestelde e-learning modules, beeldmateriaal, podcasts tot 

persoonlijk begeleide opleidingen voor de direct betrokken medewerkers. 

 

Planning: duur, kosten en personele inzet in 2021 

Voor de uitvoering van dit werkpakket is de part-time inzet van een 

communicatiemedewerker van V&OR/IB benodigd gedurende het jaar. Dit werk 

wordt ingeschat op totaal 400 uur interne inzet. Daarnaast is dit jaar voor allerlei 

advieskosten en opleidingsmateriaal en bijdragen k€85 benodigd.  
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3.7  Deelproject 7: Programmasturing, ondersteuning en advies   

Korte beschrijving 
Voor de uitvoering van de deelprojecten is een BIM-team bij V&OR gevormd. Dit 

team staat onder leiding van de Programmamanager, die verantwoordelijk is 

voor de tijdige realisatie van het uit te voeren takenpakket in het jaarplan. 

Hij/Zij organiseert, stuurt de BIM-teamleden aan en informeert over de 

voortgang en bewaakt de middelen en beheerst de risico’s. 

 

Doel 

De programmaleiding heeft tot doel het BIM-team te leiden en de afspraken 

beheerst vorm te geven en binnen de randvoorwaarden gegeven door de 

stuurgroep e.e.a. te realiseren. Dit dient op zodanige wijze te worden 

uitgevoerd, naar tevredenheid van de stuurgroep en de BIM-teamleden.  

 

Mijlpalen in 2021 per kwartaal 

Q1 
• Voortgangsrapport 1 

• Definitief uitgewerkt Jaarplan 2021 

• Evaluatie resultaten 2020 

• Stuurgroep- en programmateamverslagen 

Q2 
• Voortgangsrapport 2 

• Voortgang kosten/baten business case 

• Memo financiering BIM borging 

• Stuurgroep- en programmateamverslagen 

Q3 
• Voortgangsrapport 3 

• Stuurgroep- en programmateamverslagen 

• BIM-formatieplan V&OR-IB-IV 

Q4 
• Voortgangsrapport 4 

• Uitbestedingsplan evaluatie BIM programma 

• Stuurgroep- en programmateamverslagen 

 

Werkwijze/aanpak 
Hieronder staan de taken van de BIM-programmaleiding omschreven.  
Om het beschreven BIM-programma in te vullen dienen de eerder genoemde zes 

deelprojecten te worden uitgevoerd. Dit zal plaatsvinden met een BIM-team 

bestaande uit interne en externe medewerkers. Dit BIM-team bestaande uit 

V&OR-/IB-/IV-leden wordt bij V&OR / IB gehuisvest en met een projectsecretaris  
ondersteund. Het team komt onder leiding te staan van Joseph Steenbergen, de 

programmamanager BIM. Zijn taak is om de interne en externe capaciteit te 

werven en de taakverdeling op zich te nemen. De programmaleiding is 

verantwoordelijk om alle taken binnen de beschikbare randvoorwaarden tijdig te 

realiseren. Hiervoor worden jaarplannen, voortgangsrapportages en presentaties 
voor o.a. de stuurgroep en andere overleggremia vervaardigd en behandeld.  
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De eerder vervaardigde business case met kosten en baten voor het gehele 

programma wordt 6-maandelijks gemonitored. Dit betekent dat de huidige en 

toekomstige baten worden geregistreerd.  

Het BIM-team heeft samen met de stuurgroep een risico-dossier opgesteld en 
bewaakt hierbij bijbehorende beheersingsmaatregelen. Periodiek wordt dit 

dossier besproken en geoptimaliseerd. De BIM programmamanager ondertekent 

de afspraken en wijst indien noodzakelijk BIM-deelprojectleiders aan voor de 

diverse werkzaamheden en zorgt voor een goede ondersteuning/begeleiding in 
de projecten waar de BIM-instrumenten worden getoetst / toegepast.  

Jaarlijks wordt de voortgang van het programma geëvalueerd en wordt een 

nieuw geactualiseerd jaarplan voor het opvolgende jaar vervaardigd. 

De programmamanager wordt ondersteund door een senior adviseur BIM; met 
de programmamanager vormen ze het eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep 

en de managementteams bij V&OR. IB heeft een eigen programmamanager, die 

de implementatie van BIM begeleidt.  

 

Toepassing en kennisdeling 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot alle toegepaste en ontwikkelde 

kennis ligt bij het programmamanagement. De resultaten, ervaringen en BIM-

kennis van dit (deel)programma worden via het deelprogramma communicatie 

en via de reguliere overleggremia breed toegankelijk gemaakt (ook via de 

kennisbasis IB). 

 

Planning: duur, kosten en personele inzet in 2021 
De BIM-leiding wordt met externe inzet ondersteund door adviseurs en een 

projectsecretaris (beide parttime). Daarnaast is er een beperkt budget 

gereserveerd voor zaalhuur, lunches en publicatiekosten ter grootte van K€45. 

Voor de strategische ondersteuning van de BIM-programmamanager van 0,25 
fte wordt een budget gevraagd van k€60.  Voor de Projectsecretaris wordt 0,8 

fte inzet en bijbehorend budget gevraagd van k€80. De jaarlijkse bijdrage aan 

Stichting BIM loket wordt vanuit IB betaald ter grootte van k€30. 

Totale kosten gedurende 12 maanden: k€215. 
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4 Sturingsmodel en Planning 
 

4.1 Sturing 

Voor de uitvoering van het programma is een klein BIM-team samengesteld met de 

voor de uitvoering benodigde experts. De teamleden bestaan uit veelal ingehuurde 

medewerkers van V&OR en IB, projectleiders en externe medewerkers/experts. Het 

BIM-team legt via de programmamanager, Joseph Steenbergen verantwoording af 

aan de stuurgroep (zie Figuur 4).  

 

 

 
Figuur 4: Governance BIM Programma 

Voorzitter van de stuurgroep is Anthonie Bauer, teamleider Openbare Ruimte van de 

afdeling Stedelijk Beheer. Overige leden van de stuurgroep zijn vooralsnog Wilma 

van Leeuwen (IV Ruimte en Economie) en Paul van Rossum (Ingenieursbureau). 

Hanneke Schrage neemt als trekker vanuit IB deel en Herman Winkels neemt als 

senior adviseur namens V&OR deel. De secretaris van de stuurgroep is Jerusha 

Steur.  

 

Opdrachtgever voor het programma namens de directie van V&OR is het Hoofd 

Stedelijk Beheer Jean-Paul Rocour. De stuurgroep komt 2-maandelijks bijeen. In de 

vergadering zullen relevante resultaten en risico’s worden gepresenteerd, de 

voortgang en de mijlpalenplanning worden besproken. 

 

In de stuurgroep wordt besloten over richting van het programma, de inzet en het 

budget. De programmamanager rapporteert over de voortgang van de individuele 

projecten, risico’s, kwaliteit en het programma als geheel. De stuurgroep stuurt 

zowel op de realisatie van de benodigde BIM instrumenten (b.v. ILS, OTL) als op (de 

voortgang van) de toepassing van de BIM-instrumenten in de gekozen projecten (zie 

hieronder). 
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4.2 Mijlpalen planning  

De resultaten van de zeven deelprojecten uit het vorige hoofdstuk zijn in de vorm 

van mijlpalen in een gedetailleerde kwartaal planning van het programma in 2021 

opgenomen in onderstaande 3 tabellen. De planning start op 1 januari 2021 en 

eindigt eind 2021. De hoeveelheid mijlpalen verschillen per deelproject en per 

kwartaal.  

In de kwartaalrapportages wordt aanvullend ook het aantal projecten waarin BIM-

instrumenten worden toegepast en het aantal gemuteerde mutaties in GISIB en 

DMS-systemen geregistreerd. 
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Er zijn nu nog weinig mijlpalen opgenomen voor deelproject 5 daar de 

deelprojectleider nu nog aangesteld dient te worden en zijn planning er dus nu nog 

niet is.  
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5 Organisatorische Randvoorwaarden 
 

Om het BIM-programma V&OR/IB te kunnen uitvoeren is de inzet van voldoende 

gekwalificeerd personeel en budget noodzakelijk. De personele inzet bestaat 

enerzijds uit intern (voor zover beschikbaar) en extern personeel voor het BIM-team 

en anderzijds uit betrokken projectmedewerkers, teamleiders Assetmanagement 

betrokken bij de gekozen BIM-projecten. Daarnaast zijn er out of pocket kosten voor 

ontwikkeling van instrumentarium, software, communicatiemateriaal, opleiding enz. 

 

Om een totaaloverzicht van de kosten van het programma te geven zijn in 

onderstaande tabel is de benodigde capaciteit en overige kosten2 vertaald naar 

benodigd budget in K€ (excl. BTW) voor 2021 verdeeld over V&OR en IB.  

   

 

TABEL ONTBREEKT!!!! 

 

 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de volgende inzet geen onderdeel is van deze 

raming: 
• De bij de assets / team gegevensbeheer benodigde inzet t.b.v. de aanlevering 

van hun informatiebehoefte en de data-stewards; 

• De bemensing van de projecten waarbij BIM wordt toegepast vanuit 

Assetmanagement en projectleiding bij IB (capaciteit voor ondersteuning van 

deze projecten is wel geraamd) 

• De inzet van de programmamanager BIM bij V&OR en IB en de 

communicatieadviseur is niet opgenomen in deze raming  

6 Business case 

De benodigde investeringen voor dit BIM-programma in 3 jaar zijn afgezet tegen de 

verwachte kwantitatieve en kwalitatieve baten. Om de investeringen in 2019-2021 

te verantwoorden is deze business case als bijlage bij dit rapport gevoegd. Deze 

baten worden elk half jaar gevolgd en gerapporteerd.  

 

7 Risicoparagraaf 
 

BIM ontwikkelen en invoeren vraagt veel van de organisatie. Het vraagt om 

integrale sturing (veel IV-raakvlakken en invloed op het werkprocessen). Daarnaast 

vraagt BIM bij invoering en effectief benutten om een (cultuur)omslag in denken en 

doen.  

De haalbaarheid van BIM in het programma is afgewogen naar risico’s en hun 

beheersbaarheid. En dus de mate van fasering (mee te nemen groeistappen, 

openbare ruimte, objecttypen), afbakening, realiseerbaarheid in genoemd tempo. 

 
2 De gehanteerde uurtarieven variëren van 85 tot maximaal 125 euro/uur voor externe 

medewerkers voor het te vormen BIM-team. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 
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Ook spelen de overtuigingskracht van het ‘lonkend perspectief’ dat uitgaat van een 

behaald positief resultaat, de mate van representativiteit en de voorbeeldfunctie een 

rol.  

 

De belangrijkste onderkende risico’s voor het BIM programma en de te treffen 

beheersmaatregelen zijn hieronder weergegeven:  

 

8 Raakvlakken  
De in dit jaarplan beschreven ontwikkeling kennen een aantal raakvlakken met al 

lopende ontwikkelingen bij zowel het Ingenieursbureau als Verkeer & Openbare 

Ruimte. Deze raakvlakken moeten door het programmateam gemanaged worden. 

Een aantal bekende raakvlakken zijn: 

◼ Programma Assetmanagement 

◼ Programma BIM bij IB 

◼ Programma Bruggen en Kades 

◼ Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) 

◼ Programma eisenspecificaties Beheer Acceptatie Proces (BAP) en SE bij IB 

◼ Programma BIM Vastgoed (FB) 

◼ Programma BIM bij Waternet/Rioned/Gem Rotterdam 

◼ DigiDeal programma en BIM Loket Jaarplan 

◼ BIM voor Gemeenten ism BIM Loket 

◼ BIM-Pro bij Provincies/CROW 

 

Het managen van de raakvlakken wordt onderdeel van de werkzaamheden van het 

programmateam.  

                             
                             

 

                                    
                               

                                       

                         

                                                              
                   

                                                         

                                                       
          

                                                             

                                  

             

 

                                        
                                         

                                  

                                   
                     

                                                              
               

                                                        

         
                                                        

                                                

                                                   
                  

              

 

                              
                                       

                                          

              

                                                     
                                           

                                                              

                                       

             

 

                                       
                                       

                                        

                                   
               

                                                             
                                         

                                                    

                                                             
                                                 

                   

             

 

                            
                                   

                                   

                                      
                       

                                                        
                                                      

                                                               

                                         
                                                               

                                              

                                                             
                                  

             

            


