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Voorstel Versnellingsproject - ILS Configurator 
Projectgegevens 

Projecttitel: ILS Configurator 

Sluit aan op DigidealGo doelstelling 

1. Informatie digitaal toegankelijk maken; 

2. Integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van 

het algehele kennisniveau. 

Naam aanvrager (organisatie): MDT - ILS Ontwerp & Engineering 

Projectleider: MDT Blauw - ILS Ontwerp Engineering 

Looptijd van het project: Van september 2019 tot maart 2019 

 

Managementsamenvatting  
Het project omvat het ter beschikking stellen van een digitale webomgeving van de ILS 
Ontwerp & Engineering voor projectteams en daarmee stimuleert dit project enerzijds het 
eenduidig gebruik van de ILS en anderzijds geeft het inzicht in het gebruik van BIM(-
standaarden) op projecten. Het is daarmee een opmaat om ILS’en te kunnen configureren 
op een eenvoudige, overzichtelijke en toepasbare manier. Allereerst zal gefocust worden 
om de scope van Ontwerp & Engineering te faciliteren, maar in de opzet wordt rekening 
gehouden met het mogelijk faciliteren van andere scopes. Essentiele uitgangspunten zijn 
het hanteren van de momenteel heersende standaarden/ toepassingsrichtlijnen (IFC, NL-
SfB, BIM basis ILS) en het direct toepasbaar zijn in de huidige praktijk als opstap naar 
verdere BIM volwassenheid in de markt. 

 
Context van het project  
 

“Ik krijg niet wat ik nodig heb”en “heb mijn best gedaan, maar voldoe niet aan de 
verwachting” zijn twee uitspraken die ten grondslag hebben gelegen aan de 
totstandkoming van de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E).  
 
ILS O&E is een kaartensysteem. Op elke kaart staat per onderdeel omschreven welke 
informatie, in welke fase wordt verwacht en waar deze informatie te vinden moet zijn. Voor 
de opbouw van de kaarten is gebruik gemaakt van bestaande standaarden, als NL-SfB 
codering, IFC en de BIM Basis ILS. Dit maakt implementatie eenvoudig en zorgt dat andere 
ILS-initiatieven kunnen aansluiten/verrijken. 
 
Deze kaarten zijn tot stand gekomen middels input van ruim 150 bedrijven uit de 
bouwbranche. De input is door een MDT (multi disciplinair team) geanalyseerd en 
dealbreakers  zijn in een pressure cooker sessie voorgelegd aan ruim 100 
vertegenwoordigers van verschillende bouwdisciplines.  
 
Een van de dealbreakers was de verwerkbaarheid van de ILS O&E. Binnen onze huidige 
middelen zijn de kaarten gemaakt in Excel. Excel is vanwege zijn aanpasbaarheid niet 
duurzaam werkbaar/houdbaar. Het risico is dat elke opdrachtgever zijn eigen ILS gaat 
maken en het onderling vergelijken met elkaar wordt bemoeilijkt. Om de wildgroei aan ILS-
versies tegen te gaan en het gebruik van de ILS O&E te vergroten is een configurator 
noodzakelijk. 
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De volgende stap in digitalisering start hier, bij de ILS Configurator en wel om de volgende 
redenen: 

• Een lage instapdrempel vergroot de kans op adoptie en gebruik 

• Uitvraag en toelevering van informatie gebeurt eenduidig 

• Duidelijkheid over gemaakte afspraken verbetert de samenwerking 

• Volledig digitaal te delen 

• Inzetbaarheid over de hele keten 

In eerste instantie ligt de focus van de ILS O&E op de woningbouw en utiliteitsbouw, maar 
een uitbreiding naar weg- en waterbouw behoort tot de mogelijkheden. De ILS 
Configurator kan dit onder andere mogelijk maken. Doordat de ILS O&E is gebouwd op 
bestaande standaarden en aansluit op de ‘Basis ILS’ is uitbreiding/samenvoeging/verrijking 
met andere ILS-initiatieven middels de configurator mogelijk. 
 
 
Doel van het project  
 

Het toepassen van een ILS moet laagdrempelig worden, in de eenvoud ligt de grootste 
kracht. Het visuele kaartensysteem dat de ILS O&E is, heeft veel lof gekregen omdat 
moeilijke materie is opgedeeld en eenvoudig gepresenteerd. Het opstellen van de ILS O&E 
met de huidige Excel is echter tijdrovend en niet visueel eenvoudig, maar juist complex. Dit 
komt mede doordat men in Excel als gebruiker alle data gelijktijdig beschikbaar en in beeld 
heeft. Daarnaast is de Excel heel gemakkelijk aan te passen, waardoor de basisinhoud en 
opzet niet te waarborgen zijn. Voor de ontvanger is het vervolgens niet eenvoudig om na te 
gaan welke wijzigingen t.o.v. de basis zijn doorgevoerd waardoor het doel van 
eenduidigheid verloren gaat. 
 
De ILS Configurator moet het opstellen van een project ILS versnellen en vereenvoudigen. 
Doordat het gebruiksgemak verhoogt (stap voor stap, per onderdeel door de ILS 
onderwerpen navigeert) zal de ILS adoptie vergroten en daarmee de BIM informatie van 
modellen vergroten. 
 
Nadat een project ILS is opgesteld vanuit de ILS Configurator, is het digitaal vastleggen van 
de afspraken en delen een logisch vervolg. Dit ten opzichte van de huidige Excelvariant die 
in XML of PDF formaat via DMS systemen, mail en overige wijzen wordt gedeeld en waar 
versie beheer een hele klus is. Ook gemaakte wijzigingen t.o.v. de basis kunnen eenvoudig 
worden weergegeven, waardoor de basis eenduidig blijft en voor de gebruikers de ILS 
betrouwbaar. 
 
De ILS O&E heeft net als vele andere ILS-en ten doel dat de verschillende partijen in een 
projectteam elkaar begrijpen als het om “vraag” en “aanbod” gaat van informatie. Dezelfde 
taal spreken is daarvoor cruciaal. De verschillende ILS-initiatieven die momenteel in de 
Nederlandse bouw gaande zijn hebben daarin een gemeenschappelijk doel.  
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De ILS Configurator moet softwareonafhankelijk worden zodat er in de toekomst legio aan 
extra toepassingen kunnen ontstaan. Naast het samenbrengen van verschillende ILS-
initiatieven, kunnen er ook softwarekoppelingen worden gemaakt naar de configurator 
door deze open source te bouwen. De ILS Configurator moet de ILS O&E voor iedereen 
beschikbaar, maakbaar en leesbaar maken. Dan kan de branche zich focussen op de inhoud 
van het werk, omdat de vraag en de vorm van de output al bekend is. 
 
Aanpak van het project  
Scrum- versus watervalmethodiek  
Om dit project tot een succes te maken is het momentum van wezenlijk belang. Voor de 
release van de ILS Ontwerp & Engineering zal gebruik gemaakt worden van een 
suboptimaal middel (het beste wat er op moment van lancering mogelijk is). Echter kan het 
gebrek aan eenvoud en eventueel eenduidigheid de adoptie in de weg staan. Daarom is het 
van belang om in een relatief korte periode een ILS Configurator ter beschikking te stellen. 
De ambitie past dan ook perfect bij de scrummethodiek in tegenstelling tot de waterval-
methodiek. De scrummethodiek focust zich op de MVP (Minimal Viable Product) en bouwt 
de functionaliteiten van daaruit verder. Dit bevordert de ‘time to market’ en het verbeteren/ 
uitbreiden van functionaliteit door daadwerkelijk gebruik. Dit in tegenstelling tot de 
watervalmethodiek waarbij eerst het gehele product wordt bedacht en gemaakt voordat 
het gebruikt kan worden. 
 
Het voordeel van Scrum is dat snel kan worden bijgestuurd en nieuwe inzichten snel 
verwerkt kunnen  worden. Door te starten met de onderdelen die het meeste waarde 
toevoegen en tussentijdse opleveringen van de software continue te toetsen bij de 
eindgebruikers, ontstaat veel sneller een product dat direct waarde toevoegt. Bovendien 
wordt op deze manier draagvlak gecreëerd voor het product. Scrum is momenteel de meest 
gebruikte ontwikkelmethode binnen softwareontwikkeling. 
 
Scrum heeft naast een voorgeschreven proces, een 
aantal rollen voorgeschreven die in een bepaalde 
verhouding staan. In de afbeelding hiernaast is te zien 
welke rollen er nodig zijn. Zoals te zien is speelt de 
Product Owner hierin een centrale en cruciale rol. De 
Product Owner is bij voorkeur iemand vanuit de 
gebruikersgroep, die verder in staat is om een stuk visie 
te communiceren over de ILS Configurator en aan de 
hand van de visie de verschillende userstories kan 
prioriteren. Gezien de inzet van de Product Owner, is het 
niet reëel om dit in-kind te verwachten, dus is deze in het 
plan meegenomen in de aan te vragen investering. 
Aanvullend op de afbeelding is nog de scrummaster 
belangrijk om te benoemen. De scrummaster zal onder 
andere de sprintreviews begeleiden.  
Om het project behapbaar te maken zijn deze ondergebracht in verschillende 
werkpakketten. Per werkpakket zal een korte toelichting volgen om zodoende te duiden 
waarom het een belangrijk onderdeel is en wat het resultaat is. 
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Werkpakket A: Concept & Design 
Voordat van start wordt gegaan met de ontwikkelcyclus van scrum (sprintplanning, sprint, 
sprintreview, retrospective) is het van belang om met alle betrokkenen een duidelijk beeld 
te vormen van de doelstellingen en wensen. Daarbij is het tevens goed om te herkennen 
waar de kansen en risico’s liggen.  Dit kan in de vorm van workshops. 
 
Als resultaat hiervan kan de scope en het concept in beeld worden gebracht en de 
haalbaarheid getoetst worden. Vervolgens kan de designstap genomen worden waarin: 

Stap 1. Functielijst en flows 
➢ Functionele samenvatting van alle functionaliteiten in het systeem en een 

overzicht van de stappen die de gebruiker doorloopt als hij het systeem gebruikt. 
Stap 2. Visual designs en prototype 
➢ Na het doorvoeren van de feedback, wordt een interactiondesign voor alle 

schermen gemaakt. Deze wordt verwerkt tot een klikbaar prototype. 
Stap 3. Technisch advies en next steps 
➢ De architectuur en de infrastructuur voor het platform wordt bepaald. Door 

middel van een technisch diagram, waarbij er rekening wordt gehouden met alle 
afhankelijkheden en externe API’s. Ook zaken zoals het aantal (potentiële) 
gebruikers en de gewenste snelheid van oplevering hebben hier invloed op. In 
het technische ontwerp volgt  advies over de technieken, talen, 
ontwikkelmethodes en veiligheidsmaatregelen. 

 
De Product Owner zal tijdens dit werkpakket druk zijn de visie op de ILS Configurator goed 
verwerkt zien te krijgen in de output van werkpakket A. Daarnaast zal een aanzet worden 
gedaan in het beschrijven van de userstories, zodat werkpakket B goed kan beginnen.  
 
Werkpakket B: Minimal Valuable Product (MVP) ILS Configurator 
Met de uitkomsten van werkpakket A, kan een selectie gemaakt worden waarmee bepaald 
wordt wat het Minimal Valuable Product zal zijn. Volgens het proces van scrum zal er tot 
een MVP gewerkt worden. Zie voor de verschillende onderdelen de onderstaande 
afbeelding. 
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De verwachting is dat er 5 tot 8 sprints nodig zullen zijn.  
 
De rol van de Product Owner zal daarin cruciaal zijn. De Product Owner prioriteert de 
gewenste functionaliteiten en voert overleg met het ontwikkelteam. Daarnaast wordt er na 
elke sprint een sprintreview gehouden met gebruikers om te toetsen of het juiste gebouwd 
is. De uitkomsten worden meegenomen in de opvolgende sprints.  
 
Werkpakket C-I: Schaal- & Doorontwikkeling 
Met het MVP kan de release gedaan worden, waarna vele partijen ermee gaan werken. Het 
feit dat er al keuzes zijn gemaakt over de functionaliteiten binnen de MVP, betekent dat er 
meer op de plank ligt om op door te ontwikkelen. Daarnaast kan het gebruik in de praktijk 
ervoor zorgen dat er nieuwe inzichten en wenselijke functionaliteiten worden geopperd.  
 
Naast uitbreidingen op functionaliteit, kan er ook gedacht worden aan uitbreidingen op het 
gebied van scope. Voor de eerste release zal de scope van Ontwerp & Engineering worden 
meegenomen, maar er kan ook gekeken worden naar uitbreidingen op andere gebieden 
(denk aan Planmatig Onderhoud of Facility Management).  
 
Op basis van beschikbaar budget en prioritering vanuit de Product Owner kan een nieuwe 
cyclus van sprints worden opgestart. Deze sprints zullen leiden tot nieuwe releases van de 
ILS Configurator.  
 
Werkpakket C-II: Onderhoud 
Naast het doorontwikkelen zal er nagedacht moeten worden over het beheer en 
onderhoud. Dit bevat onder andere alle zaken rondom het hosten, bugfixes en security. 
Het heeft voorkeur  dat onderhoud en doorontwikkeling niet als 2 aparte onderdelen gezien 
wordt, vanwege de consequenties over en weer. 
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Eindresultaat  
Het eindresultaat is een Minimum Viable Product (MVP). Het MVP is het product dat de 
minimale eisen bevat om gelanceerd te worden waarvan we weten dat nog niet alles erin zit 
dat de gebruikers zouden willen. Een werkend product dat direct waarde toevoegt en op de 
lange termijn uiteraard functioneel kan worden uitgebreid. Uit ervaring komt naar voren dat 
gebruikers pas echt goed loskomen met ideeën als de eerste versie staat. Om iedereen 
enthousiast te houden is het van belang de ILS Configurator continu te blijven ontwikkelen 
en verbeteren. Meer hierover is hieronder te lezen onder 'scrum'. De ILS Configurator moet 
iedereen vanuit een aantal leidende principes op basis van de ILS O&E de mogelijkheid 
bieden snel en eenvoudig een ILS te generen. Deze eenvoud zorgt ervoor dat projectteams 
ermee willen werken, zoals eerder benoemd ‘in eenvoud ligt de grootste kracht’. Het 
gemakkelijker maken om volgens 'de standaarden' te werken stimuleert de wil om digitaal 
te gaan werken.  
 
Verificatie en validatie van het resultaat - Scrum 
Toetsing van deel- en projectresultaat gebeurt door de gebruikers zelf. Dit is in de basis het 
gedachtegoed van scrum. De reviewsessies en de retrospectieve sessies zijn ervoor bedoeld 
om te toetsen of het (tussen)resultaat naar verwachting is en of het project nog op schema 
ligt. Hierbij is het van belang dat de sessies worden ingericht voor een brede diversiteit aan 
gebruikers.  
 
De resultaten van de reviewsessies zullen tevens gedocumenteerd worden en feedback kan 
direct meegenomen worden in de opvolgende sprints. Hierdoor ontstaat een kortcyclische 
feedbackloop die enerzijds helpen om het product snel te verbeteren en anderzijds de 
gebruiker direct te laten zien hoe de feedback verwerkt wordt waardoor betrokkenheid en 
adoptie worden gestimuleerd. 
 
Organisaties  
Betrokken bij de uitvoering en financiering van het versnellingsproject: 

• MDT (Multi Disciplinair Team) ILS O&E 

• BIM Loket 
 

Welke verbindingen worden gemaakt met aanpalende ontwikkelingen? Zoals:  
Vanzelfsprekend heeft de ILS Configurator een directe lijn met de ontwikkeling van de ILS 
O&E. De ILS O&E heeft verbindingen met bestaande standaarden en nieuwe 
ontwikkelingen.  

• IFC  

• BIM Basis ILS  

• NL-SfB 

• Nationaal BIM-protocol 

• Nationaal BIM Uitvoeringsplan 

• DNR STB 2014 

• Normering (Bouwbesluit, NEN, SKG)  
Daarnaast is de ILS O&E softwareonafhankelijk opgezet. Ook de ILS Configurator zal in een 
opensource omgeving opgebouwd moeten worden. Door met de ILS Configurator de vraag 
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helder en duidelijk te kunnen stellen zal kwaliteit van de Digital Twin en van een 
bouwproject alsmaar verbeteren.  
 
ILS Configurator vervult de wens van diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers. Waar de 
ILS O&E zich voornamelijk richt op het prestatiemodel, is AEDES samen met UVIP ook 
bezig met een ILS gericht op de Beheer/MJOP fase. De raakvlakken zijn dusdanig groot dat 
AEDES & UVIP hebben besloten te onderzoeken of er aansluiting mogelijk is bij en met de 
ILS Configurator. 
 
Door de vraag en levering van data (informatie) structuren, zal de vraag naar meer data 
groeien, denk hierbij aan: 

• Circulariteit 

• Prijs per eenheid 

• Verwerkingsnorm 

• Milieubelasting 

• Onderhoudcyclus 

De ILS Configurator kan bijdragen aan dit soort toekomstige ontwikkelingen door vanuit 
een opensource de vorm te ontsluiten, maar de data beschikbaar te stellen. 
 
Aanpak  

Fasering Omschrijving activiteiten Resultaat 

Werkpakket 
A 

Helder krijgen van 
doelstellingen, scope, 
concept en design. 

Concept & 
Design 

Werkpakket 
B 

Doorlopen van 8 sprints om 
te komen tot eindresultaat. 

MVP ILS 
Configurator 

Werkpakket 
C-I 

Acties ten behoeve van 
Schaal- & Doorontwikkeling 
van functionaliteiten ILS 
Configurator 

Opvolgende 
releases van 
ILS 
Configurator 

Werkpakket 
C-II 

Acties ten behoeve van 
onderhoud van ILS 
Configurator, zoals bug 
fixes, hosten, security, etc. 

Garantie op 
functioneren 
van de ILS 
Configurator 

 

Waarom dit voorstel honorering verdient? Hoe draagt dit voorstel bij aan de 
doelstellingen van DigiDeal? Hoe gaat dit de Digideal verder versnellen?  
 

De ILS Configurator is een logische en noodzakelijke slag in de professionalisering van het 
gebruik en beheer van de ILS O&E. De configurator zal namelijk drempelverlagend werken 
om op projectniveau afspraken te kunnen maken over hoe opdrachtgevers, adviseurs en 
opdrachtnemers t.b.v. de samenwerking in de ontwerp- en engineeringsfase hun 
informatiebehoefte aan elkaar kenbaar kunnen maken.  
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Het initiatief ILS O&E is tot op heden enkel uitgewerkt op basis van In-Kind bijdragen en is 
inmiddels toonaangevend in hoe de verschillende stakeholders in de bouwsector zich 
kunnen verenigen. Er is duidelijk behoefte aan structuur in het informatie- en 
digitaliseringslandschap van de bouw. Het huidige initiatief is echter tot stand gekomen 
met behulp van de middelen die tot op heden beschikbaar waren, namelijk Mircosoft Excel, 
PowerPoint en Publisher. Het met behulp van deze softwarepakketten komen tot een 
projectspecifieke ILS O&E is onpraktisch en duurt onnodig lang.  
 
Een niet gewenste situatie, die het verdere succes in de weg staat. De ILS Configurator zal 
dit wegnemen, omdat bij de ontwikkeling van deze tool de gebruiker centraal zal staan en 
er met funding vanuit de DigiDeal op het pad van onafhankelijkheid en belangeloosheid 
wordt voortgeborduurd.  Waar we met de huidige set-up merendeels de opdrachtnemer 
bedienen in het op een overzichtelijke manier kunnen begrijpen (Een pdf met 
kaartoverzichten) van de informatiebehoefte van de opdrachtgever, zal de ILS Configurator 
ook de opdrachtgever bedienen om op een KISS (keep It Simple Stupid) manier zijn 
informatiebehoefte kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. De eenvoud van de ILS 
Configurator kan een belangrijke accelerator zijn voor het nog niet gedigitaliseerde deel van 
de bouwsector om een goede start te maken met BIM. 
 
Het feit dat er inmiddels een landschap aan ILS-en ontstaat en de ILS Configurator een 
medium kan zijn om, door te sturen op gebruiksvriendelijkheid en het format, deze 
verschillende ILS-en bij elkaar te brengen. Er worden nu verschillende succesvolle 
gesprekken gevoerd met andere ILS-initiatieven om te zoeken naar overeenkomstigheden 
op het gebied van het format en inhoud. In de gesprekken komt naar voren  dat er bij velen 
behoefte is aan deze ILS Configurator.  
 
Een configurator die ons morgen helpt met de problematiek van vandaag, maar in lijn is 
met de stip op de horizon van de DigiDeal, namelijk de digitalisering van de gebouwde 
omgeving. En de digitalisering van die gebouwgerelateerde informatie begint door 
eenduidig te communiceren over integrale informatiebehoefte! 
 


