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Een Visuele Bouw Inventaris
voor Onderhoud en Efficiëntie
De 80/20 regel in gebouwonderhoud stelt dat 20 procent van de 
problemen 80 procent van de beschikbare middelen gebruikt. Zien waar 
en wanneer elk probleem zich voordoet, en daar snel op reageren, kan dit 
ratio sterk beïnvloeden.

Zonder een visuale inventaris - een digital twin - van de assets en 
problemen van een project, wordt het moeilijker om taken te coördineren 
en uit te voeren. Denk vooral aan taken die dringend zijn, zoals het 
optimaliseren van warmtesystemen, het herstellen van lekken, het 
onderhouden van liften en het bestrijden van ongedierte.

Wanneer elk appartement of gebouw gevisualiseerd is op een gedeelde 
kaart en verbonden wordt met een asset management systeem, ontstaat 
een dieper inzicht in onderhoudsopdrachten. Dankzij het visueel 
weergeven en delen van locaties van problemen, kunnen medewerkers en 
aannemers eenvoudiger aangestuurd worden.

Een slimme kaart van een gebouw is niet beperkt tot 2D. De 3D scenes 
bevatten weergaves van meerdere gebouwen en onderhoudsproblemen 
op alle verdiepingen. 3D visualisatie helpt ook om beter inzicht te krijgen 
in eventuele gezamelijke factoren die problemen veroorzaken.

De kaart biedt eigenlijk een blik op de database. Klikken op een aspect 
van de kaart roept informatie op over een bepaald asset. De kaart stelt ons 
in staat om elk asset, elke onderhoudsopdracht, elk project op te roepen 
en te bekijken per gebouw, per campus of per buurt. 

Deze slimme kaart kan nog veel meer dan enkel data bijhouden. Met 
geavanceerde analyses, bijvoorbeeld, kunnen we inzicht krijgen in de 
snelheid van onderhoudswerken, de locatie met hoogtse concentratie 
aan problemen of de reden waarom onderhoudskosten zo hoog zijn. 
Met een kaart kunnen beheerders buffer zones creeëren rondom 
onderhoudsproblemen om de impact op andere gebouwen in te schatten  
en tijdig bewoners of huurders op de hoogte te stellen.

Moderne kaarten zijn intelligent. Ze ondersteunen een waaier aan 
gebruiksvriendelijke en gespecialiseerde apps die helpen bouwen aan 
een visuele inventaris en data funnelen naar een big-picture overzicht van 
problemen en voortgang van onderhoudswerken.
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De Kracht van Maintenance Intelligence

Facility managers vertrouwen vaak op computer-aided design (CAD) 
tekeningen om de binnenkant van gebouwen in beeld te brengen 
en onderhoudspersoneel naar de juiste locatie te brengen. Deze 
statistische tekeningen zijn echter niet altijd representatief voor de 
realiteit. Door het gebruik van een geografisch informatie-systeem 
(GIS), kunnen beheerders data toevoegen aan hun tekeningen en 
kaarten om zo altijd de meeste up-to-date versie van de werkelijkheid 
weer te geven, zelfs middenin grote bouw- of renovatiewerken. 

Niet alleen CAD-tekeningen zijn waardevol binnen GIS. Ook oudere 
schematische kaarten en andere facilitaire documentatie kan 
gescand en toegevoegd worden aan de database. GIS functioneert 
als een modern facility management tool en kan dus omgaan met 
verschillende soorten informatie.

Een op GIS-gebaseerd systeem is meer dan enkel een 2D overzicht. 
De kaart is eigenlijk een digital twin waarop verschillende soorten 
operationale informatie gevisualiseerd en geanalyseerd kunnen 
worden. Door de integratie van GIS met, bijvoorbeeld, IBM’s Maximo 
asset management systeem, toont de kaart verschillende delen van 
een gebouw en de onderhoudswerken die daar worden uitgevoerd. 
Door het samenvoegen van werkinformatie en facilitaire informatie 
zien gebruikers de locatie van werkzaamheden in de context van het 
gebouw, de campus of de omgeving. 

Een digitale kaart schaalt mee naar het beeld wat een gebruiker 
nodig heeft, of dit nu het volledige complex is, één verdieping of 
een individuele kamer. Inzoomen op een CAD-tekening vergroot 
simpelweg het beeld. Kaarten, aan de andere kant, reageren 
op een simpele muisscroll en passen de zichtbare informatie 
automatisch aan. Zo wordt het onder andere eenvoudiger om lokale 
veranderingen te analyseren.

Door het centraliseren van data én het visualiseren van deze data, 
zitten alle stakeholders op dezelfde pagina, of ze nu op kantoor of 
in het veld werken. Medewerkers hebben een gedeeld begrip en 
inzicht in alle assets.



5

Ruimtelijk Inzicht, Beheer & Onderhoud

Overheden en grote organisaties beheren een 
geografisch verspreid portfolio aan vastgoed en 
assets. Een universiteit, bijvoorbeeld, heeft tientallen 
academische gebouwen, studenten-faciliteiten, 
onderhoudsgebouwen en kantoren. Het portfolio 
van een luchthaven bevat terminals, indoor transport, 
vliegtuighangars en controletorens. De assets 
van een openbaar vervoerder, zoals bijvoorbeeld 
ProRail, zijn mogelijk nog complexer: duizenden en 
duizenden assets die vaak met elkaar verbonden zijn 
en 24/7 operationeel zijn. Assets die actief zijn in vaak 
druk bevolkte of gebouwde gebieden én die zich 
bovendien in drie dimensies bevinden, waaronder ook 
ondergronds.

Overzicht behouden binnen een portfolio van deze 
grootte vereist een krachtig en volledig systeem dat 
gigantische hoeveelheden data kan beheren. Vastgoed 
alleen al bevat informatie over contract, eigendom, 
plattegrond, leidingen, energiegebruik, bestemming, 
onderhoudsgeschiedenis en nog veel meer.

Het in kaart brengen van assets en vastgoed op grote 
schaal onthult hoe en waar faciliteiten in lijn liggen met 
operationele doelen. Indoors en ondergrondse kaarten 
tonen waar problemen ontstaan en waar actie vereist is. 
Operations managers kunnen simpelweg op de kaart 
klikken om essentiële informatie over assets, voertuigen 
en gebouwen weer te geven, ongeacht waar ter wereld 
ze zijn. Kaarten schalen trouwens mee, wat ervoor 
zorgt dat  beheerders op elk niveau de belangrijkste 
informatie en KPI’s kunnen weergeven en relaties 
kunnen visualiseren die hen helpen problemen op te 
lossen. 
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Verbeterde Communicatie & Samenwerking

Grote organisaties met tal van assets gebruiken al langere tijd GIS 
technologie om de locatie van hun assets in kaart te brengen en de relatie 
met de fysieke en natuurlijke omgeving te visualiseren. GIS brengt een 
real-time inzicht in hun assets, of die nu in beweging zijn of niet. Daarnaast 
heeft Building Information Modeling (BIM) software diezelfde organisaties 
geholpen bij het efficiënter plannen en modelleren van de constructie en 
het onderhoud van gebouwen en andere assets. 

Door GIS en BIM te integeren, worden de volledige scope van een project 
en de onderlinge afhankelijkheden in beeld gebracht. Tegelijkertijd 
zorgt dit voor inzicht dat helpt faalkosten te vermijden en veiligheid te 
verbeteren. Op directie-niveau zorgt een GIS-BIM geïntegreerd asset 
voor een visualisatie van grootschalige projecten zowel in de tijd als in de 
ruimte.

Op project-niveau helpt deze integratie om complexe taken eenvoudiger 
en veiliger te maken. GIS en BIM ondersteunt ingenieurs om informatie te 
verzamelen over bestaande en ondergrondse infrastructuur.

Mobiele applicaties voorzien een handige, gecentraliseerde tool voor 
samenwerking: gebruikers kunnen informatie en inzicht delen vanop elke 
locatie, met elk apparaat. Toegespitste applicaties verbreden het bereik 
van ingenieurs en beheerders door het inzichtelijk maken van de locatie 
van technici en waar ze aan werken. Dit zorgt ervoor dat werkzaamheden 
in real-time kunnen bijgestuurd worden waar nodig.

Bij complexere assets worden vaak sensoren gebruikt die informatie 
verzamelen over mensen en objecten. Deze informatie wordt 
doorgestuurd naar een tracking service en individuele aannemers 
kunnen zich aanmelden bij deze service en zo hun locatie in een gebouw 
eenvoudig delen met anderen. 

De gecombineerde omgevingen van GIS, BIM en asset management 
software, zowel in apps, desktop software als in de cloud, zorgen 
voor geïntegreerde en transparante workflows. Hierdoor kunnen silos 
verdwijnen en worden projecten beter beheerd binnen hun ruimtelijke 
context. 
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Esri en Autodesk

Computer-aided design (CAD) technologie heeft van 
oorsprong een focus gehad op het automatiseren van 
handmatige ontwerptaken. De laatste jaren heeft Building 
Information Modelling (BIM) een grote invloed op deze 
technologie. Langzaam wordt de focus verlegd van enkel 
tekeningen naar digitale modellen van assets zoals die in de 
fysieke leefomgeving bestaan. Modellen die gebouwd worden 
in BIM-processen zijn geavanceerd genoeg om ook het 
bouwproces te simuleren. Hierdoor is het mogelijk om fouten 
in het ontwerp vroeg te onthullen, wat de faalkosten van een 
project drastisch verminderd. 

Ook GIS heeft zich door de jaren heen verder ontwikkeld. 
Moderne GIS technologie kan omgaan met data van miljarden 
events uit verschillende sensoren. Het kan petabytes aan 
3D-data visualiseren op elk apparaat én het kan complexe 
voorspellende analyses uitvoeren in de cloud. De kaart, wat 
begon als een papieren analyse tool, is nu getransformeerd 
naar een dashboard of een communicatieportaal om complexe 
analyses op weer te geven.

In november 2017 kondigden Esri en Autodesk een 
samenwerking aan om nieuwe workflows tussen producten van 
beide organisaties te onderzoeken. Het doel was om klanten te 
helpen met een betere integratie tussen BIM en GIS. 

Esri’s werk met Autodesk omvat onder meer het transformeren 
van de projectcyclus door continu context toe toe voegen aan het 
plan, ontwerp, bouw, beheer en onderhoudsproces. GIS werkt nu 
onder andere met AutoCad, Civil3D en Revit om modellen meteen 
beschikbaar te maken op de kaart.

Het combineren van geografische informatie, data capture 
workflows en gedetailleerde ontwerp-informatie zorgt ervoor dat alle 
stakeholders een volledig overzicht behouden op al hun projecten.
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CASESTUDY

VolkerWessels integreert BIM en GIS in alle
infrastructurele projecten

Voor VolkerWessels, bekend van infrastructurele projecten als SAAOne 
(wegverbreding A1-A6 met het aquaduct in de A1 en de bekende grote 
spoorbrug), de N18 en de Amstelveenlijn, is BIM al een decennium lang 
een begrip. In 2010 verving het bouwbedrijf haar 2D-tekeningen door 
een 3D-Bouwwerk Informatie Model (BIM) als basis voor het ontwerp. 
Sindsdien maakte ze grote stappen, waaronder de integratie van BIM 
met een geografisch informatiesysteem (GIS). Aanleiding hiertoe was 
dat projectmedewerkers individueel losse informatie downloadden en 
implementeerden in een eigen omgeving. 

Communicatie over deze informatie bleek schaars, waardoor er vaak 
dubbel werk werd verricht en er van verschillende bronnen gebruik werd 
gemaakt. Er werd een GIS-loket in het leven geroepen wat alle projecten 
van gestandaardiseerde kaartlagen voorziet. 

Jeroen Tishauser, informatiemanager bij VolkerWessels Infra Competence 
Center: “Op die manier hoeven we niet elke keer het wiel opnieuw uit te 
vinden, maar hebben we één locatie waar ondergronden en topografieën 
als kadastergegevens, kabels en leidingen samenkomen. Alles gaat via dit 
centrale loket. Dat is voor ons de grootste winst.”

GIS is een belangrijke speler geworden voor VolkerWessels’ 
basisinformatie en het bedrijf maakte daarom het GIS-loket leidend voor al 
haar projecten. Tishauser: “Als je gaat bouwen heb je immers veel vragen. 
Waar liggen de (bestaande) objecten? Hoe zit het met grenzen? Waar zijn 
boringen en onderzoeken uitgevoerd? GIS kan een heel groot gebied 
inzichtelijk maken, wat voor projecten rondom infrastructuur ideaal is. 
Denk aan transportroutes, logistiek, bereikbaarheid en omleidingen tijdens 
de bouwperiodes.”



9

De integratie tussen BIM en GIS verliep geheel organisch. “Er was geen 
aha-erlebnis,” zegt Tishauser. “We werden niet getriggerd door een fout, 
alleen door inefficiëntie en informatie-verantwoordelijkheid. We zagen 
de meerwaarde van het systeem direct. Er waren geen enorme faalkosten 
waardoor we dachten dat we hierin moesten investeren. We hebben juist 
faalkosten ontweken door de interactie op te zoeken.”

Infra is bij voorbaat al een langgerekt project. Het bestrijkt meerdere 
soms zelfs tientallen kilometers. Een project van VolkerWessels kan een 
nieuwe weg van 2 kilometer, maar ook een snelweg van 50 kilometer 
omvatten. Een wegverbreding bijvoorbeeld maak je volgens Tishauser 
niet inzichtelijk met een ‘simpel BIM-modelletje’. Je hebt meerdere 
kaarten nodig die tonen hoe omleidingsroutes lopen en hoe het verkeer 
gaat. De toegevoegde waarde van GIS aan BIM is volgens Tishauser 
meer dan een feestje voor alleen grote lineaire infraprojecten. “Voor de 
omgevingssituatie heb je veel aan GIS. Als je alleen naar een 3D-model 
kijkt en niet naar de omgeving, is het alsof je met oogkleppen op door je 
eigen project loopt.”

VolkerWessels (vervolg)
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CASESTUDY

Digital Twin helpt Schiphol 
bij het optimaliseren van 
hun activiteiten
Schiphol Airport in Amsterdam is de wereld’s tweede grootste 
luchthaven op het gebied van hub connecties en de 11de 
grootste op gebied van drukte. Het dient als poort naar Europa 
voor zowel passagiers als cargo.

In 2017 begon Schiphol Airport met een meerjarig, grootschalig 
verbeteringsprogramma, waaronder de renovatie van bestaande 
faciliteiten en de constructie van nieuwe projecten. Om maximaal 
voordeel te halen uit de verschillende digitale assets die voor dit 
programma nodig zijn, bouwde de luchthaven een digital twin. 

“De luchthaven’s digital asset twin biedt de kans om simulaties 
uit te voeren op potentiële operationele storingen doorheen het 
volledige complex, wat ons tijd en geld bespaart,” vertelt Kees 
van ‘t Hoog, hoofd van het Development Operations team bij 
Schiphol Airport.

Deze digital twin, bekend bij de luchthaven als de Common 
Data Environment (CDE), organiseert data uit verschillende 
bronnen: BIM, GIS en data verzameld in real-time over voortgang, 
incidenten, maar ook financiële informatie, documenten en 
project portfolios.

De data uit remote sensors voeden de CDE om te voorzien in 
predictive maintenance. Binnen het 2800 hectares grote complex, 
trackt en beheert de luchthaven meer dan 80,000 assets, zowel  
binnen als buiten. 

De aannemers van de luchthaven voorzien het systeem van bouw- 
en planinformatie via BIM softwrare. Elk detail van een gebouw 
wordt verzameld in het model. Dit informatierijke model wordt 
gebruikt om ontwerpbeslissingen te nemen en visualisaties te 
maken.



11

De 3D Schiphol Urban View is een web scene die managers, technici, 
aannemers en andere stakeholders een gedetailleerd beeld biedt van 
de huidige status. Deze web scene is ook een dashboard voor het asset 
management proces. Als onderdeel van Schiphol’s CDE, kan het data 
uit andere systemen gebruiken en in real-time informatie over veldwerk 
inspecties weergeven.

Automatische passagiers- en cargo vervoerssystemen zoals roltrappen en 
transportbanden, worden gemonitord door een asset control signaling 
& monitoring (ACSM) systeem geïmplementeerd in de luchthaven’s 
supervisory control and data acquisition (SCADA) software.

Samen monitoren deze systemen continue de status van verschillende 
servomotoren, printplaten en mechanische apparatuur. Schiphol maakt 
gebruik van IBM Maximo asset management software voor asset registratie 
en onderhoudsrecords.

Schiphol Airport (vervolg)

“Het ACSM stelt ons in staat om in real-time assets te monitoren en 
beheren op een dashboard,” aldus van ‘t Hoog. “Dus, als één van de 
componenten uit deze systemen - zoals een band of motor - niet correct 
functioneert, dan kunnen we deze apparatuur uitschakelen, automatisch 
een werkorder aanmaken en onmiddelijk een onderhoudscrew toewijzen.”

Schiphol introduceerde Veovo’s BlipTrack technologie als indoor verkeer 
monitoring systeem. BlipTrack sensoren detecteren het draadloze 
apparaat van passagiers. Het unieke ID wordt getime-stamped en encrypt. 
Wanneer het apparaat door verschillende sensoren heen gaat, berekent 
het systeem de reistijd en bewegingspatronen. Het voorziet een real-
time én een historisch beeld over wachttijden, drukte en traffic flow aan 
de luchthavenbeheerders, wat bijdraagt aan een veiligere en efficiëntere 
omgeving. 
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Meer weten

Esri, de wereldwijde leider in geografische informatie 
systeem (GIS) software, location intelligence en mapping 
biedt de meest krachtige geospatial cloud beschikbaar.

Sinds 1969 helpt Esri haar klanten bij het optimaal benutten 
van hun data om operationele en bedrijfsresultaten te 
verbeteren. De software van Esri wordt gebruikt door meer 
dan 350,000 organisaties, inclusief grootsteden, de meeste 
overheden, en 75 procent van de Fortune 500 bedrijven. 
In Nederland zijn maar liefst 1,800 organisaties en 65,000 
professionals elke dag in de weer met GIS.

Ga vandaag nog aan de slag met GIS voor uw organisatie. 

Ontdek het op esri.nl/aec.

https://www.esri.nl/aec
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