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Contextuele Intelligentie:   
De Basis voor Predictive Maintenance
Organisaties die veel assets beheren handelen vooral reactief: 
herstellingen vinden enkel plaats als iets stuk gaat. Het is een lastig 
patroon om te breken, ondanks het feit dat asset beheerders weten 
dat iets herstellen als het stuk gaat drie tot vier keer duurder is dan een 
preventief onderhoudsbeleid te voeren.

Vaak zijn verouderde systemen een groot obstakel om deze veranderingen 
teweeg te brengen. De huidige status van een asset inzichtelijk maken is 
veelal complex en vraagt informatie uit verschillende informatiebronnen 
die niet op elkaar zijn afgestemd. Deze informatie is geïsoleerd, 
ontoegankelijk of zweeft rond in een spreadsheet. 

Location intelligence of ruimtelijk inzicht snijdt door deze complexiteit 
heen en biedt een gemeenschappelijke basis om asset informatie 
visueel weer te geven. Deze visuele weergave brengt verschillende lagen 
informatie samen op één overzichtelijk beeld: de kaart. En die kaart, die 
biedt context. 

Informatie die voorheen geïsoleerd was, kan nu gevisualiseerd en 
geanalyseerd worden in verhouding tot elkaar, wat zorgt voor een dieper 
inzicht en besluitvorming in real-time. 

Een slimme kaart beperkt zich niet tot tweedimensionele assets, maar kan 
ook 3D-informatie bevatten zoals gebouwen, tunnels, kabels of leidingen. 
Met al deze informatie bouwen asset beheerders eigenlijk een digital twin: 
een virtuele voorstelling van de werkelijkheid.

Een voorbeeld van deze digital twin zit in het asset management systeem 
van de MTA: de openbaar vervoersbeheerder van New York City. Hun 
systeem ontdekt de kern van vele onderhoudsproblemen. Het herkent, 
bijvoorbeeld, de duizenden signalen in de ondergrondse metro en helpt 
treinen automatisch de correcte afstand te houden.

Informatie over verschillende routes en sporen biedt iedereen binnen de 
MTA de mogelijkheid om hun eigen werk te relateren aan dat van anderen. 
Het stimuleert verschillende afdelingen om binnen hun eigen expertise 
data te verzamelen, analyseren en delen. Deze data zorgt voor een betere 
besluitvorming wat de efficiëntie, veiligheid en planning van de MTA 
bevordert.

Organisaties die met ruimtelijk inzicht aan de slag gaan, krijgen inzicht in 
waarom iets op een bepaalde plek gebeurt. Dankzij location intelligence 
kunnen ze problemen identificeren en voorspellingen maken.
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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.

Nemen we terug het voorbeeld van de openbaar vervoersbeheerder MTA. 
Hun GIS-gebaseerde netwerkkaart is veel meer dan een manier om de routes 
van een individuele lijn te bekijken. Deze kaarten zijn eigenlijk een digital twin 
en visualiseren verschillende soorten operationele informatie van storingen tot 
signalering. Door bijvoorbeeld GIS te integreren met INFOR, krijgt MTA volledig 
inzicht in hun spoornetwerk, over alle afdelingen heen, en kunnen ze real-time 
onderhoudsacties bijhouden. De combinatie van werk- en asset-informatie 
zorgt ervoor dat medewerkers de locatie van het onderhoudswerk in context tot 
alle andere werkzaamheden en assets kunnen plaatsen. Medewerkers kunnen 
verschillende soorten informatie toevoegen aan de kaart, zoals bijvoorbeeld de 
locatie van sporen, signalen, switches, ventilatie of stroompunten. GIS biedt een 
gecentraliseerde vastlegging van de staat van alle assets.

Een digitale openbaar vervoerskaart schaalt mee naar het beeld wat een 
gebruiker nodig heeft, of dit nu een volledige lijn is, een deel van het spoor of 
de individuele signaalschakelaars. 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 die nodig zijn 
voor een goed en veilig openbaar vervoer.
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Integratie met Asset Management

De Esri technology integreert met alle belangrijke Enterprise Asset 
Management providers, waaronder INFOR, Bentley, RedHat, Microsoft 
Azure en Amazon Web Services. Het resultaat van deze integraties is een 
allesomvattend platform voor ruimtelijk inzicht dat vragen kan stellen aan 
uw data en inzicht kan bieden in complexe problemen. 

GIS is ontworpen om te integreren met andere grote systemen om zo extra 
detail toe te voegen, zoals bijvoorbeeld real-time bus en trein-locaties. 
Het toevoegen van deze details verbetert klantcommunicatie. Het zorgt 
ervoor dat de actuele status van routes, netwerken of projectsites snel 
kunnen weergegeven worden. Daarnaast kan GIS ook real-time informatie 
ophalen uit bronnen zoals sensoren die energieconsumptie monitoren of 
waarschuwingen versturen wanneer iets onderhoud nodig heeft.

Dit soort informatie kan opgeslagen worden in de geodatabase en later 
gebruikt worden voor geavanceerde analyses, binnen dezelfde GIS 
omgeving, om de efficiëntie en het goed functioneren van het volledige 
systeem te verbeteren.

Ook indoor-kaarten bieden een vereenvoudiging van het werkproces. 
Onderhoudsbeheerders ontvangen een verzoek van een medewerker of 
een signaal van een sensor en zien deze verschijnen als een stip op de 
kaart. De beheerder kan dit eenvoudig aanklikken, ziet het probleem en de 
locatie en kan vervolgens een technicus inzetten om het onderhoud uit te 
voeren.

De technicus ontvangt het werkverzoek op zijn mobiele apparaat en ziet 
de omschrijving van het probleem. Om het verzoek te aanvaarden, tikt 
de technicus gewoon een icoon aan. Op kantoor wordt de status van het 
verzoek automatisch aangepast, ook op de kaart. Wanneer de technicus 
op locatie aankomt, opent de wayfinding app waarmee de route naar het 
probleem kan gevolgd worden. Voordat de technicus begint onderhoud 
of herstel uit te voeren, worden foto’s en notities genomen met het 
mobiele apparaat. Ook deze gegevens, en het uiteindelijke resultaat 
van het onderhoud, worden meteen teruggestuurd naar kantoor en 
opgeslagen in de geodatabase. 
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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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GIS ondersteunt AEC-workflows

Meer en meer wordt door overheden en AEC-organisaties 
gewerkt aan het digitaal verbinden van slimme assets, 
gebouwen en infrastructuur. Steeds meer wordt hiervoor 
gekeken naar twee belangrijke technologiën die altijd 
afzonderlijk hebben bestaan, maar nu samenkomen: GIS 
en BIM.

GIS technologie ondersteunt AEC-professionals al jaren bij 
het mappen van assets en het visualiseren van de relatie 
tussen de gebouwde en de natuurlijke omgeving. BIM 
software helpt diezelfde professionals bij het plannen en 
modelleren van de constructie en het onderhoud van 
gebouwen en infrastructuur. Het integreren van de data 
uit beide systemen zorgt voor snellere uitvoering van 
projecten, beperken van faalkosten en het verbeteren van 
de veiligheid.

Wanneer digitale systemen zoals GIS en BIM geïntegreerd 
zijn met elkaar, dan vloeit data sneller naar de juiste 
stakeholders. Als, bijvoorbeeld, een gasleiding scheurt dan 
hoeft eerste hulp zich niet bezig te houden met papieren 
kaarten of verouderde informatie, maar kunnen ze meteen 
aan de slag met de meest up-to-date data.

Met deze digitale intelligentie kunnen AEC-leiders, 
projectmanagers en stedelijke planners bouw- en 
infrawerken efficiënter beheren en kunnen ze effectiever 
ingrijpen bij geval van nood. 

Professionals in verschillende grootsteden wereldwijd 
gebruiken nu al deze nieuwe tools om ervoor te zorgen 
dat ze slimme infrastructuur en bouwprojecten ontwerpen 
die klaar zijn voor de toekomst.
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CASESTUDY

Havenbedrijf Rotterdam maakt een einde 
aan individuele informatiesilo’s
In 2013 zette Havenbedrijf Rotterdam (HBR) een doel om te groeien van 400 miljoen ton cargo per 
jaar naar 750 miljoen ton cargo tegen 2030. Om dit ambitieuze doel te bereiken, was de haven 
genoodzaakt om een grondige analyse te maken van hun manier van werken, inclusief sterktes 
en zwaktes. 

De haven is een complex organisme dat 365 dagen per jaar actief is. Gemiddeld verzorgt 
de haven per jaar zo’n 35,000 cargoschepen die 400 miljoen ton cargo vervoeren, 80,000 
binnenschepen, 7.5 miljoen vrachtwagens en 80,000 werknemers. 

Vanuit een business en processen-standpunt, was HBR vooral een kluwen aan 
verschillende legacy systemen, die zowel informatie, werknemers als assets in 
individuele silo’s duwde. De directie van de haven besloot dat onderzocht 
moest worden om hier verandering in te brengen. “We moesten alles 
loslaten,” vertelt Erwin Rademaker, havenbeheerder. “We gingen terug naar 
het begin en vroegen onszelf de basisvragen. Wat zijn we? Wat is een 
haven?”

Uiteindelijk was de oplossing duidelijk. “De enige keuze die 
we hebben is om de verbeteren of te optimaliseren wat we 
al hebben,” legt Rademaker uit. Maar de hamvraag is dan 
natuurlijk: hoe?

In 2013 maakte elke groep werknemers beslissingen 
op basis van hun eigen systemen, data en vaak zelfs 
definities die in de haven gebruikt werden.
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De haven besefte dat ze nood hadden aan een gecentraliseerd, 
autoritatief systeem dat alle informatie voor alle gebruikers en assets bevat. 
Een “single source of truth” dat iedereen in staat stelt om overal, op elk 
moment data op te vragen die nodig is om beslissingen te nemen en werk 
efficiënt uit te voeren.

“We hadden nood aan een andere modaliteit binnen de haven, en dat 
is informatie. Want in de haven beweegt niets zonder informatie. Alles in 
de haven, van de grootste ligplaats tot het kleinste slot is verbonden met 
informatie,” aldus Rademaker.

Na het onderzoeken van de best beschikbare informatiesystemen, koos de 
Port of Rotterdam voor een oplossing gebaseerd op GIS technologie. In 
de kern, is deze oplossing een mooie en eenvoudige kaart van de haven. 
Onder de motorkap van deze kaart verschuilen terabytes aan big data, 
allemaal toegankelijk met drie muisklikken en alles geïntegreerd met SAP, 
Microsoft Office en een documentenbeheersysteem.

HBR herkent dat er drie afzonderlijke ruimtelijke componenten zijn 
voor de haven en hun gebruikers en dat elk van deze componenten 
omzet genereert op een andere manier: het land component omvat alle 
terminals en infrastructuur, het water component omvat alles wat voor 
transport gebruikt wordt en de interface tussen water en land wordt 
gebruikt voor het aanmeren van schepen. Met die verdeling was het 
eenvoudig om datalagen toe te voegen aan de belangrijkste objecten van 
het nieuwe havensysteem.

Havenbedrijf Rotterdam (vervolg)

Tijdens de implementatie van de GIS technologie, was het mogelijk 
om maar liefst 49 andere systemen uit te faseren met slechts beperkte 
disrupties of onderbrekingen. Werknemers van de haven werkten mee 
aan de data-migratie, wat het proces van actief leren en trainen versnelde. 
Tieners van de havenmedewerkers testten het systeem om zeker te zijn dat 
het gebruiksvriendelijk is. 

Op het moment van schrijven, worden bij de haven elke dag meer 
dan 1000 digitale kaarten aangemaakt om operationele beslissingen 
te ondersteunen. Alle data van HBR wordt visueel weergegeven. Elke 
werknemer kan op elk moment, vanop elk apparaat navigeren naar een 
bepaald deel van de haven en daarvan meer informatie opvragen. Klikken 
op een scheepswerf, bijvoorbeeld, toont informatie over onderhoud, 
huidige contracten, locaties van schepen en meer.

Sinds de implementatie van het nieuwe systeem heeft de haven een 
verwerkingsoutput van 461 miljoen ton cargo per jaar geregistreerd. Een 
belangrijke stap richting het doel van 2030.

Naast financiële doelstellingen, ziet de haven de GIS-aanpak als een 
manier om een haven te worden van wereldniveau. “In plaats van de 
grootste haven ter wereld te zijn,” vertel Rademaker, “willen we de beste 
haven ter wereld worden. Dat betekent dat we een haven worden die het 
beste inspeelt op de behoeftes van onze klanten.”
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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.
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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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