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Namens het BIM Loket
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Huishoudelijk
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Kennismaking
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Wat speelt er anno 2020 rondom dit onderwerp?

Een ILS?



Welk probleem lost een ILS op? 
• "Welke projectpartner moet wanneer welke informatie leveren om andere 

projectpartners in staat te stellen hun werk goed te doen?“

• Projectpartners hebben verschillende ‘views’ op hetzelfde gebouw
• Ontwerper: “Hoe maak ik een gebouw 

dat optimaal de gebruiksfuncties kan faciliteren?”
• Bouwer: “Hoe zet ik het zo goed 

en efficiënt mogelijk in elkaar?”
• Beheerder: “Hoe kan ik het gebouw 

optimaal gebruiken, beheren 
en onderhouden?”

• Bij iedere ‘view’ hoort een andere 
set gegevens

• Die overlappen, maar zijn niet hetzelfde 
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Ontwerper

Bouwer

Beheerder



Waarom worden ILS’en steeds belangrijker? 
• BIM: Bouwwerk Informatie Management

• NEN EN ISO 19650-serie: dé internationale “bijbel” 
voor informatiemanagement in BIM-ondersteunde 
ontwerp-, bouw- en beheerprocessen

• ILS (EIR) speelt sleutelrol in het informatiemanagement

• ILS’en zijn/worden contractstukken

• Wijze waarop opdrachtnemer aan ILS zegt te zullen 
voldoen, is/wordt gunningscriterium

• Beschrijven in pre-contractueel BIM Uitvoeringsplan
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Verschillende ILS initiatieven 
• Het begint allemaal met de informatie-eisen van de 

opdrachtgever (A)
• Informatie-eisen op basis van (o.a.) 

informatiebehoeften vanuit asset management
• Vb: Rijksvastgoed BIM Specificatie (RBS), ILS Schiphol, 

ILS Ontwerp & Engineering, Aedes ILS, UVIP ILS
• Hoofdopdrachtnemer (B) kan eigen informatie-eisen 

toevoegen
• Vb: BIM Basis ILS, BIM Basis Infra

• Opdrachtnemers (C) stellen op hun beurt eisen aan start-
informatie van hoofdopdrachtnemer (B)

• Vb: ILS kalkzandsteenwanden, prefab betonwanden, 
prefab betonvloeren, ….

• Evenzo: hoofdopdrachtnemer (B) kan eisen stellen 
aan startinformatie opdrachtgever (A)

• In termen van ISO 19650: “Aanvullingen en/of 
amendementen op de project informatiestandaard”

• Specificatie van informatie die (hoofd)opdrachtnemer 
“standaard” levert

• Vb: Handreiking ILS BNA, Pieters ILS
• “Information Delivery Specification” (IDS)
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Wat is het en hoe werkt het?

De ILS Configurator



Welk probleem lost de ILS Configurator op?
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• De huidige ILS richtlijnen zijn 
niet simpel om project specifiek 
te maken en kost veel tijd in het 
opstellen.

• Er is nu een overlap tussen 
verschillende ILS richtlijnen en 
bij elk project moet je daar 
opnieuw naar kijken.

• Verschillende formats maken 
het lastig om een uniforme, 
project specifieke ILS te maken.

Gevolg
• OG krijgt niet overgedragen wat 

zijn behoefte is en krijgt dus niet 
wat hij wil.

• ON begrijpt de uitvraag niet goed 
en levert dus niet wat er van hem 
verwacht wordt.

Opdrachtnemer (ON) (de; m; meervoud: opdrachtnemers)

Dit is de informatie leverende partij. 

wat wij 
verstaan 
onder 
opdrachtnemer

Opdrachtgever (OG) (de; m; meervoud: opdrachtgevers)

Dit is de informatie vragende partij. 

wat wij 
verstaan 
onder 
opdrachtgever



Het doel van 
de ILS 
Configurator
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“Met de ILS 
Configurator is het 
supereenvoudig om een 
eenduidige en project 
specifieke ILS te maken 
die direct bruikbaar is 
voor elke partij die 
informatie moet 
aanleveren.”

Kickstart meeting
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Wat kenmerkt de ILS Configurator?
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Heldere
uitvraag, 
heldere
levering

Super
eenvoudig

te
gebruiken

Op basis van 
richtlijnen en 
standaarden

Volledig
digitaal

Inzetbaar
voor

de hele 
keten

Voor ons,
Door ons

Beschikbaar voor 
iedereen Slim en lerend
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Bespreken/ aanpassen van 
concept n.a.v. aan-/ 

opmerkingen ON

Opmaken en exporteren naar 
PDF voor contractvorming

Bouwkundig

ConstructiefInstallaties

Organisatie 
template 
geschikt 

maken voor 
project

Project 
karakteris-

tieken
ophalen en 
verwerken

Bespreken
/ delen 
met ON

ON 
beoordeelt 

concept 
en bereidt 

reactie 
voor

Project 
specifieke 

ILS

Als OG de voorbereiding doen 
voor een concept project 

specifieke ILS

Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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inschatting op basis van een gemiddelde project uitvraag naar 3 disciplines (bouwkundig, constructief en installaties) (ILS Ontwerp & Engineering als referentie)

Tijdsbesteding meegenomen van zowel OG en ON

Huidige situatieEfficiëntie

= 78 uur
≈ €8.060

= 16 uur
≈ €1.620

= 2 uur
≈ €200

Intern project inrichten 
op basis van de project 

specifieke ILS

Bouwkundig

Constructief installaties

= +++ uur
≈ €….



Project aanmaken, configuratie 
concept, project specifiek 
aanpassen en afstemming 

tussen OG en ON

Vaststelling ILS en waar nodig 
exporteren naar gewenst format

Project incl. 
karakteri-

stieken
Keuze 

gewenste 
template

Overzicht 
betrokken 

ON

Gewenste 
standaard
/ richtlijnen

Project 
specifieke 

ILS

Input bepalen voor de 
configuratie 

Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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inschatting op basis van een gemiddelde project uitvraag naar 3 disciplines (bouwkundig, constructief en installaties) (ILS Ontwerp & Engineering als referentie)

Tijdsbesteding meegenomen van zowel OG en ON

Situatie met ILS ConfiguratorEfficiëntie

Intern project inrichten 
op basis van de project 

specifieke ILS

Bouwkundig

constructief installaties

= 2 uur
≈ €200

= 47 uur
≈ €4.700

= 1 uur
≈ €100

= + uur
≈ €….



Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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Huidige situatie Situatie met ILS Configurator

Efficiëntie 

= 96 uur
≈ €9.880

= 50 uur
≈ €5.000

= + uur
≈ €….

= +++ uur
≈ €….



Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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Geen gezeur meer - risicobeheersing



Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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ILS richtlijnen juist toegepast



Wat is het voordeel van de ILS Configurator? 
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Leren door gebruik



Wat is de scope van de ILS Configurator?

Roadmap
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Scope
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• Geometrische informatie
• Alfanumerieke informatie
• Documentatie
• Prestatiespecificaties
• Productspecificaties

Wat voor soort informatie?

• Gebruikersniveau

• Projectniveau

• Organisatieniveau

• Sectorniveau

Functionaliteiten binnen de tool?

Op welke vlakken is de scope van wezenlijk belang?

Verwijzingen naar standaarden/ 
richtlijnen/ structuren/ systematiek? Uitkomsten van de tool?

• Object/ element georiënteerd

• ISO 19650

• IFC

• NL-SfB

• Document

• Export formaten

• API

• BIM basis ILS

• ILS O&E

• Aedes/ UVIP ILS

• EN 17412-1/ LOIN

• Opdrachtgever

• Opdrachtnemer

• Beheerder tool

• Beheerder richtlijn/ standaard



Uitgezet in prioritering en tijd
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co
m

p
le

et
he

id

tijd

MVP



Van initiatief tot praktisch inzetbare tool

Hoe gaan we dit organiseren?
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Projectorganisatie

26-11-2020Kickstart meeting 26

Projectorganisatie

Projectmanager
Edrith Eduarda

Product Owner (ad-interim)Scrum Master Ontwikkelteam

Reviewteam

Communicatie & 
Marketing

Product Owners 
Team

scrumteam

projectteam

Vertegenwoordiging 
initiatiefnemers 

Jeffrey Truijens & Niels Groot

Stakeholders

Financiers Versnellings-
project



Scrum aanpak

26-11-2020Kickstart meeting 27



Minimal Viable Product
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Waar willen we ons allereerst op concentreren?



Minimal Viable Product
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• Functioneel:
• Aanmaken account en project, configureren, specifiek maken, delen en exporteren

• Standaarden/ richtlijnen:
• IFC, NL-SfB, BIM basis ILS, ILS O&E, Aedes ILS, UVIP ILS

• Exportmogelijkheden: 
• PDF
• mogelijk ook IDS, MVD-XML

• Geen verwerking standaarden en richtlijnen ín de tool, maar ophalen uit 
de database van de standaarden en richtlijnen zelf

• Beheer blijft bij de standaarden en richtlijnen zelf.

De ingrediënten

Waar willen we ons allereerst op concentreren?



Werkpakketten
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Werkpakket 
A-I

Algemene 
voorbereiding

Werkpakket 
A-II

Helder krijgen 
doelstelling, scope, 
concept & design

Werkpakket 
B

Scrumsessies om 
tot MVP te komen

Werkpakket 
C-I

Schaal- en 
doorontwikkeling 

functionaliteiten ILS 
Configurator

Werkpakket 
C-II

Onderhoud en 
beheer ILS 

Configurator



Wat hebben we nodig?
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Draagvlak

26-11-2020Kickstart meeting 32



Draagvlak
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“De informatiebehoefte van vastgoedbeheerders is niet exact hetzelfde als 
die van bouwers. Zo hebben we binnen de corporatiebranche een ILS voor 

het gestructureerd vastleggen van vastgoeddata in BIM modellen bij 
planmatig onderhoud. Om niet per project met alle partijen het wiel 
opnieuw uit te vinden wat er aan informatiebehoefte moet worden 
meegenomen in het BIM model, zou de configurator een uitkomst 

bieden.”



Financiering
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Wat moet er gefinancierd worden?

Projectorganisatie

Projectmanager
Edrith Eduarda

Product Owner (ad-interim)Scrum Master Ontwikkelteam

Reviewteam

Communicatie & 
Marketing

Product Owners 
Team

scrumteam

projectteam

Vertegenwoordiging 
initiatiefnemers 

Jeffrey Truijens & Niels Groot
In kind

In kind

In kind



Financiering. 
Altijd een kip-
en-ei discussie

• Werkpakket 1 is voorgefinancierd 
door digiGO, Bouwend 
Nederland en BIM Loket

• … en met heel veel onbetaalde 
uren van de initiatiefnemers!

• De markt is nu aan zet

Wie draagt als eerste bij?
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Financiering
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“Als branchevereniging willen 
wij graag investeren in 

initiatieven die onze leden in de 
volle breedte verder gaan 

helpen. Daarbij is concrete 
commitment van onze leden 

wel voorwaardelijk.”



Van breed enthousiasme…
…naar daadwerkelijke financiering

Vraag aan de markt
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Word vriend…

€250/jaar
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Word vriend en…

…Steun de ILS-ontwikkelingen

…Zet ILS-beweging op de kaart

…Versterk beheer en ontwikkeling

…Versterk positie bij financiers

…Pak je eigen rol!



… en word partner!
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Meepraten ontwikkeling tool

Eerder toegang (beta-versies)

Geen mogelijke toekomstige 
entreefee wanneer tool volledig 
operationeel is

Bijdrage naar grootte/ draagkracht

Kickstart partner

€1.000 €4.000 €10.000 €…………….

Meepraten ontwikkeling tool

Perfecte aansluiting met eigen 
tools

Voor de gebruiker extra 
meerwaarde creëren 

Bijdrage

Solution partner

€2.000



Hoe ziet het vervolg eruit?

Tijdspad en middelen
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Tijdspad en middelen

26-11-2020Kickstart meeting 41

We zijn blij met jullie deelname en….

Opname 
kickstart sessie

e-mail met link Word vriend -
pamflet

Word partner -
pamflet



Zie je ook de noodzaak van de ILS Configurator en 
wil je een bijdrage leveren?

Wil je meehelpen?
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Ga naar menti.com
en gebruik 32 99 01 4 
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