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Voorwoord 
Dit rapport is de verslaglegging van het afstudeerproject dat opgesteld is door Daan Kuijsten studerende aan de 
faculteit Bouwkunde op de leerstoel Uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit rapport is 
bestemd voor geïnteresseerden in gegevensstromen in de bouwketen tussen verschillende partijen en voor hen 
die te maken hebben met gegevens over ruimtes, binnenwanden of afwerkingen. Dit rapport zou een beter beeld 
kunnen geven over de globale gegevens-opbouw die binnen de bouwketen plaatsvindt. 
 
Graag bedank ik mijn hoofdbegeleider van de Technische Universiteit Eindhoven de heer dr.ir. P.A.J. van Hoof, 
mijn medebegeleider van de Technische Universiteit Eindhoven de heer dr.Dipl.-Ing. J. Beetz en mijn 
bedrijfsbegeleider de heer ir. W.F. van Woudenberg voor hun sturing, ondersteuning en daarmee voor de 
totstandkoming van dit rapport.  
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit document. 
 
Daan Kuijsten 
Eindhoven, donderdag 23 augustus 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Information is a source of learning. But unless it is organized, processed, and available to the right people in a 
format for decision making, it is a burden, not a benefit.” – William Pollard (1911 – 1989) 
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Samenvatting 
In dit rapport staat het afstudeerproject beschreven naar gegevens in de bouw dat verricht is door Daan Kuijsten 
voor de mastertrack Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Er is onderzoek gedaan 
naar het overdragen van gegevens tussen verschillende partijen in de bouw. Vanuit BAM Utiliteitsbouw is het 
project Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam aangewezen waar interviews zijn afgenomen en een 
participerende observatie is gehouden om een aantal knelpunten te constateren waar nader onderzoek naar 
verricht is. Alle documenten omtrent ruimtes, binnenwanden en afwerkingen zijn geanalyseerd bij de 
verschillende partijen (opdrachtgever, architect, bestekschrijver, calculator, werkvoorbereider, leverancier, 
uitvoerder). Deze informatie is vervolgens vastgelegd in een documenten stroom schema, waarin inzichtelijk 
gemaakt is hoe alle gegevens door de bouwketen stromen. Naar aanleiding van het documenten stroom schema 
en de interviews die gehouden zijn, zijn er een aantal knelpunten opgesteld die opgelost kunnen worden. Deze 
zijn met behulp van een analyse stroom diagram in causaal verband geplaatst.  

 
Vanuit de knelpunten is bepaald wat de doelstelling moet zijn voor het onderzoek: 
“Het ontwerpen van een gegevenssysteem dat voor meerdere partijen bruikbaar is, waaruit eenduidige 
informatie gehaald kan worden met betrekking tot binnenwanden” 
 
Om de doelstelling te halen zijn er ter ondersteuning een aantal taakstellingen opgesteld. Wanneer de 
taakstellingen uitgevoerd zijn dan kan er gezegd worden dat de doelstelling behaald is.  
Taakstelling 1: Het analyseren van de gegevens 
Taakstelling 2: Het opstellen van de eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen 
Taakstelling 3: Het uitwerken van een ontwerp van het gegevenssysteem  
 

Om duidelijk te weten te komen wanneer informatie eenduidig is, is er in dit onderzoek uitgebreid gekeken naar 
gegevens, interpretatie, kennis en informatie. Gegevens zijn rauwe feiten. Voorbeelden hiervan zijn documenten, 
woorden, letters, zinnen, spraak en aanduiding. Interpretatie is het halen van betekenis uit gegevens. Dit gebeurd 
op basis van de kennis die mensen opgebouwd hebben door te leren. De betekenis die gehaald kan worden uit 
gegevens is informatie. Wanneer over eenduidige informatie gesproken wordt zoals in de doelstelling, wordt er 
bedoeld dat uit de gegevens informatie gehaald kan worden met slechts één uitkomst. Wanneer de gegevens 
onderling niet consistent zijn en er informatie uit gehaald kan worden die tegenstrijdig is (bijvoorbeeld wanneer er 
in een 2D tekening de dikte van de wand als 50mm getekend is en in het bestek staat dat dezelfde wand 
100mm is), wordt niet aan de doelstelling voldaan. Dit moet voorkomen worden. 
 
Om deze reden is er gekeken naar wat voor typen gegevens er zijn. De twee belangrijkste typen gegevens zijn 
grafische gegevens (bijvoorbeeld 3D modellen en 2D tekeningen) en tekstuele gegevens (bijvoorbeeld 
geschreven woorden, zinnen en een aantal symbolen). Er is uit het onderzoek gebleken dat het communiceren 
via een 3D model van grote toegevoegde waarde is. In dit onderzoek is er voor gekozen om partijen in het 
gegevenssysteem met een 3D model te laten werken. Het 3D model moet in het gegevenssysteem ingeladen 
kunnen worden. Het 3D model kan met behulp van een IFC (Industry Foundation Classes) (ISO/PAS 16739, 
2005) bestand ingeladen worden. Er is voor IFC gekozen omdat dit het meest gebruikte bestandsformaat is, er 
grafische gegevens in opgeslagen kunnen worden, deze is vastgelegd in een ISO standaard en de grafische 
gegevens op een object georiënteerde manier opgeslagen zijn. Alle partijen werken naast de grafische gegevens 
ook met tekstuele gegevens voor het opstellen van een bestekken, hoeveelhedenstaten, afwerkstaten en 
calculaties. 



   Pagina v 

 
Bij het invoeren van de gegevens door verschillende partijen, is het mogelijk dat gegevens onderling niet 
consistent zijn. Wanneer dit het geval is, kan er tegenstrijdige informatie uit de gegevens gehaald worden. Een 
eis aan het gegevenssysteem is dan ook dat de gegevens onderling consistent gehouden worden.  
 
Er is uit de participerende observatie 
naar voren gekomen dat er 
verschillende namen gebruikt worden 
door de verschillende partijen om een 
concept aan te duiden (linkerzijde 
Figuur 1). Een concept kan alles zijn, 
een bouwdeel, een bouwcomponent, 
een eigenschap, een waarde of een 
eenheid. Om gegevens overdraagbaar 
te maken tussen partijen is er 
eenduidige definitie nodig van deze 
concepten en moet er duidelijkheid 
komen in naamgeving. Daarnaast 
levert de verschillende interpretatie 
door verschillende personen ook een probleem op wanneer de gegevens in een gegevenssysteem opgeslagen 
dienen te worden (rechterzijde Figuur 1). Er kan op meerdere manieren bepaald worden hoe gegevens 
opgeslagen worden en wanneer dit niet op eenzelfde manier gebeurd, dan kunnen er doublures voorkomen in de 
concepten of inconsistentie ontstaan tussen de 
concepten onderling. Daarom moet er gekozen worden 
voor een vooraf gedefinieerde structuur.  
 
Voor de definitie en naamgeving van de concepten is er 
gekozen voor het gebruik van een open standaard 
genaamd IFD (International Framework for Dictionaries) 
(ISO 12006-2, 2001) (ISO 12006-3, 2007). Dit is een ISO 
standaard waarin een raamwerk volgens bepaalde regels 
opgesteld kan worden waarbinnen concepten gelinkt zijn 
aan elkaar (via bijvoorbeeld decompositie, specialisatie of een eigenschap-object relatie) (Figuur 2). Wanneer 
vervolgens dit raamwerk gevuld wordt, spreken we over de bSDD (buildingSMART Data Dictionary). De bSDD 
kan gezien worden als een verzameling van unieke concepten in een vooraf (op basis van de regels van IFD) 
gedefinieerd raamwerk. In de bSDD is in meerdere talen vastgelegd wat de naam is van het concept met de 
bijbehorende definitie. Wanneer iedereen zou refereren naar de concepten uit de bibliotheek kunnen de 
gegevens internationaal uitgewisseld worden en is er duidelijkheid over de betekenis van de concepten. In het 
onderzoek is er gekozen om gebruik te maken van de bSDD. De concepten die hierin vastgelegd zijn dienen 
overeen te komen met de concepten in het gegevenssysteem.  
 
Tot slot is er op basis van de resultaten van het onderzoek een ontwerp gemaakt waarin gegevens beheerd 
kunnen worden. Dit is een mogelijke uitwerking op basis van de eisen die uit het onderzoek bepaald zijn. 

FIGUUR 1: DE PROBLEMEN BIJ VERSCHILLENDE INTERPRETATIES VAN GEGEVENS 
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2. Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Binnen de huidige bouwpraktijk worden steeds vaker gebouw informatie modellen ingezet om gegevens te 
beheersen en daarmee het bouwproces te optimaliseren. Het werken met gebouw informatie modellen en de 
nieuwe processen die ontstaan door het werken met gebouw informatie modellen worden vaak aangegeven met 
de term BIM (Building Information Modeling). Gebouw informatie modellen kunnen gegevens bevatten over de 
grafische representatie van een gebouw en in tekst beschreven gegevens.  
 
Een bouwproces kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan betrokken partijen die samen een bouwwerk 
tot stand brengen. Voor de start van het onderzoek was er het vermoeden dat gegevens momenteel niet efficiënt 
overgedragen worden tussen verschillende partijen in de bouw. Er is een grote verscheidenheid aan 
documenten, 2D tekeningen, bestekken, 3D modellen en schetsen die gebruikt worden om informatie in vast te 
leggen. De interoperabiliteit tussen partijen is de mate waarin partijen gegevens onderling kunnen uitwisselen. 
Momenteel moet bij de uitwisseling tussen twee partijen telkens weer tijd besteed worden aan het structureren en 
begrijpen van deze gegevens. Hierdoor is de interoperabiliteit van de gegevens niet optimaal. Bovendien is elk 
bouwproces onderhevig aan wijzigingen en vanwege de grote mate van verscheidenheid aan documenten en het 
ontbreken van een koppeling tussen deze documenten kost het wijzigen van gegevens relatief veel tijd en 
energie. 
 
Vanuit dit vermoeden is een onderzoek gestart naar gegevensoverdracht en gegevensbeheersing in de bouw. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven en BAM Utiliteitsbouw. Er is 
een geschikt project gekozen waar verschillende partijen en processen geobserveerd konden worden en waar 
gegevensoverdracht geanalyseerd kon worden. BAM Utiliteitsbouw heeft hiervoor het project Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam, dat ten tijde van dit onderzoek in aanbouw was, ter beschikking gesteld. 
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2.2 Doelstelling 

Vanuit de huidige bouwpraktijk en de vraag die daar steeds meer begint te spelen is een onderzoek opgesteld. 
Eerst is er onderzoek en observatie verricht bij een lopend bouwproject waar een aantal knelpunten gevonden 
zijn. Vanuit de knelpunten is bepaald wat de doelstelling moet zijn voor het onderzoek. De doelstelling is als volgt 
omschreven:  
 
“Het ontwerpen van een gegevenssysteem dat voor meerdere partijen bruikbaar is, waaruit eenduidige 
informatie gehaald kan worden met betrekking tot binnenwanden” 
 
In het onderzoek is gesteld dat uit gegevens informatie gehaald kan worden. Met eenduidige informatie wordt 
bedoelt dat uit de gegevens die in het gegevenssysteem zitten, informatie gehaald kan worden die slechts één 
uitkomst heeft en dat de informatie dus niet tegenstrijdig is. Een foutief voorbeeld zou zijn dat er gegevens in het 
gegevenssysteem zitten waar informatie over de dikte van een wand uit gehaald kan worden, maar twee 
verschillende gegevens geven een andere dikte aan. Hierdoor kan men tegenstrijdige informatie uit de gegevens 
halen. Het gegevenssysteem moet ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld niet eenzelfde eigenschap voorkomt met 
tweemaal een andere waarde.  
 

2.3 Taakstellingen 

Om het gestelde doel te halen zijn een aantal taakstellingen opgesteld. Met de uitvoering van deze stellingen kan 
er een gegevenssysteem ontworpen worden dat voldoet aan de doelstelling. 
 
Het traject is in twee fasen verdeeld. Voor de onderzoeksfase zijn twee taakstellingen geformuleerd. De eerste 
taakstelling is opgesteld om te analyseren welke gegevens er in de huidige situatie aanwezig zijn. De gegevens 
die verzameld zijn bij de participerende observatie van het project Erasmus Medisch Centrum worden hier 
geanalyseerd. De gegevens zitten momenteel in een dusdanige vorm dat deze niet door een computer te 
interpreteren zijn. Door het uitsplitsen van de gegevens, kunnen de gegevens in een gegevenssysteem 
opgenomen worden en kan er geanalyseerd worden welke gegevens overeenkomen met elkaar. Daarna wordt 
gekeken welke informatie uit welk type gegeven gehaald kan worden. Na het uitvoeren van taakstelling twee zijn 
de eisen bekend waaraan het gegevenssysteem moet voldoen. Hiervoor wordt gekeken naar de opslag van de 
gegevens aan de achterkant met behulp van een database en het opslagformaat. Ook wordt onderzocht hoe het 
gegevenssysteem kan waarborgen dat de gegevens consistent zijn en er dus eenduidige informatie uit gehaald 
kan worden en welke maatregelen er getroffen moeten worden om te zorgen dat de gegevens op eenzelfde 
manier ingevoerd worden. 
 
Voor de ontwerpfase wordt er op basis van de geformuleerde eisen in taakstelling 2, een ontwerp gemaakt met 
een mogelijke invulling van hoe zo’n gegevenssysteem er uit zou kunnen zien. Het moet mogelijk zijn voor de 
gebruikers van het gegevenssysteem om de gegevens te creëren, te gebruiken, te zoeken en te beheersen. Ook 
moeten er keuzes gemaakt worden met betrekking tot de gebruikersinterface. 
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Onderzoek 
Taakstelling 1: Het analyseren van de gegevens  
- Bepaal welke typen gegevens er zijn; 
- Bepaal welke bouwdelen en bouwcomponenten met de bijbehorende eigenschappen, waardes en eenheden er 
te halen zijn uit de gevonden gegevens; 
 
 
Taakstelling 2: Het opstellen van de eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen 
- Bepaal hoe de gegevens opgeslagen worden; 
- Bepaal hoe gewaarborgd wordt dat gegevens op dezelfde manier toegevoegd worden; 
- Bepaal hoe gewaarborgd wordt dat gegevens consistent gehouden kunnen worden; 
- Bepaal hoe de gegevens weergegeven worden; 
 
Ontwerp 
Taakstelling 3: Het uitwerken van een ontwerp van het gegevenssysteem  
- Bepaal op welke manier gegevens gecreëerd worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gewijzigd worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gebruikt worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gevonden kunnen worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal hoe de interface van het gegevenssysteem er uit kan zien; 
 

2.4 Wetenschappelijke relevantie en praktijkaansluiting onderzoek 

Momenteel worden steeds meer bouwbedrijven zich er bewust van dat wanneer ze gegevens gezamenlijk 
opbouwen en aan elkaar overdragen ze de faalkosten kunnen terugdringen (Rijksgebouwendienst, 2011) 
(Gallaher, O'Connor, Dettbarn, & Gilday, 2004). De faalkosten in de bouw- en installatiesector zijn hoger dan in 
diverse andere sectoren en worden geschat op zo’n 11 procent van de omzet (USP Marketing Consultancy, 
2010).  
 
De vraag die bij veel bouwbedrijven speelt is de volgende: “Hoe kan er voor gezorgd worden dat alle partijen 
dezelfde begrippen en definities gebruiken?”. Er is een grote mate aan verscheidenheid in het gebruik van 
begrippen en definities. Het stroomlijnen van de gegevens tussen de verschillende partijen moet bijdragen aan 
een efficiënter bouwproces. Dat deze vraag beantwoord dient te worden wordt ook door meerdere partijen 
onderkent (Bouw Informatie Raad, 2009) (Cheobs) (Grant & Ceton, 2008).  
 
Er is door de Rijsgebouwendienst een BIM-norm opgesteld om te formaliseren welke gegevens er aan het eind 
van het bouwtraject overgedragen dienen te worden. Een gestructureerde en gestandaardiseerde manier van 
werken is hiervoor nodig (Rijksgebouwendienst). Ook dit onderstreept het belang naar gegevens overdracht 
tussen partijen in de bouw. Mede in dit onderzoek worden bestaande opslagstructuren en standaarden 
onderzocht om te kijken in welke mate deze gebruikt kunnen worden voor een efficiënter bouwproces.  
 
Daarnaast vinden er op aansturen van de Bouw Informatie Raad gesprekken plaats tussen de grootste 
aannemers en opdrachtgevers van Nederland om tot een beter begrip van objectenbibliotheken te komen en 
uiteindelijk tot afspraken over gegevensuitwisseling. Hier zijn immers alle partijen in de bouw gebaad bij.  
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3. Praktijkonderzoek Erasmus Medisch Centrum 
Vanuit BAM Utiliteitsbouw is een project aangewezen dat gebruikt is om gegevens over te verzamelen. Het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is een ziekenhuis dat bij het schrijven van dit rapport in aanbouw was 
en waar drie maanden gegevens verzameld zijn, interviews afgenomen zijn en waar observatie verricht is. Dit 
project is voor dit onderzoek interessant gebleken, omdat het relatief groot is (bouwkosten van 450 miljoen euro) 
en het heeft daarmee een grote verscheidenheid aan betrokken partijen (bijlage A). Het doel van deze fase van 
het onderzoek was om de gegevensopbouw tussen verschillende partijen in kaart te brengen. Hiervoor zijn drie 
concepten genomen die bestudeerd zijn te weten: ruimtes, binnenwanden en afwerkingen. De keuze van deze 
concepten is bewust gedaan zodat inzichtelijk zou worden wanneer men van ruimtes (geen fysieke objecten) 
overgaat tot het bedenken van bouwdelen (fysieke objecten). 
 

3.1 Onderzoeksmethode 

De onderzoeker is als volgt te werk gegaan. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels die bestaan voor het 
uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is kwalitatief, omdat het niet gaat om de hoeveelheid 
data, zoals bij een kwantitatief onderzoek, maar om de interpretatie van een relatief kleine hoeveelheid data 
(Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). 
 
Er zijn op een drietal wijzen gegevens verzameld. De eerste wijze van gegevensverzameling is gedaan door 
middel van een literatuuronderzoek. In de literatuur zijn onder meer gegevens gevonden over het opslaan van 
gegevens, het structureren van gegevens, het classificeren van gegevens, 3D-modeleren en Building Information 
Modeling (BIM). De informatie uit deze gegevens is gebruikt om het onderwerp eigen te maken en meer te weten 
te komen over de reeds beschikbare kennis. De tweede wijze van gegevensverzameling is gedaan door middel 
van interviews. Er zijn meerdere deskundigen die verschillende disciplines uitoefenen geïnterviewd. Zij zijn 
gevraagd aan te geven en te laten zien welke documenten en gegevens ze binnen kregen, welke bewerking ze 
zelf op deze documenten verricht hebben en waar de gegevens vervolgens weer heen gestuurd zijn (bijlage B). 
De topiclijst en de resultaten per interview zijn terug te vinden in bijlage C en D. De derde wijze van onderzoek is 
gedaan door te observeren. Er zijn een aantal werkwijzen van partijen geobserveerd en in de uitvoering is 
gekeken hoe binnenwanden opgebouwd worden.  
 

3.2 Documenten stroom schema 

Wanneer alle documenten tussen de verschillende partijen aan elkaar gekoppeld worden, ontstaat er een 
gegevensstroom schema (bijlage F). Dit schema is het totaal overzicht van alle documenten die betrekking 
hebben op ruimtes, binnenwanden en afwerkingen, tussen welke partijen ze uitgewisseld zijn en welke partijen 
hier bewerkingen op gedaan hebben. Alle resultaten zijn alleen een weergave van de situatie op het project 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en moeten ook als zodanig geïnterpreteerd worden. 
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3.3 Knelpunten bepalen 

Na het in kaart brengen van de documenten zijn deze nader onderzocht. Met het houden van interviews is 
geprobeerd de kennis die geborgd zit in het brein van de betrokkenen van het bouwproces vast te leggen en te 
analyseren. Het doel hiervan is om knelpunten te bepalen die als basis kunnen dienen voor een onderzoek.  
 
In Tabel 1 zijn de knelpunten weergegeven die uit de analyse geconstateerd zijn. Een uitgebreide argumentatie 
voor de naamgeving en de keuze van de knelpunten is terug te vinden in bijlage G. 

1 Geen communicatie over welke gegevens reeds bestaan
2 Het is niet bekend of de gegevens reeds bestaan
3 Bestaande gegevens zijn opgeslagen in meerdere gegevensdragers bij meerdere partijen
4 Verschillende gegevens waar dezelfde informatie uit gehaald wordt zijn niet gekoppeld
5 Niet vastgelegd welke keuzes er ten grondslag liggen aan een gekozen oplossing
6 Bestaande gegevens worden niet gedeeld
7 Bestaande gegevens opzoeken, ophalen en selecteren kost relatief veel tijd en energie
8 Gegevens bestaan, maar zijn niet toegankelijk
9 Er worden meerdere gegevens gecreëerd waar dezelfde informatie uit gehaald wordt

10 Geen  vertrouwen in verantwoordelijke persoon die de gegevens gecreëerd heeft
11 De gegevens zijn dusdanig opgeslagen dat een partij hier geen gebruik van kan maken
12 De gegevens bestaan maar ze worden niet gebruikt
13 Wijzigen van de verschillende gegevens kost relatief veel tijd en energie
14 Bestaande gegevens worden verkeerd gewijzigd
15 Er ontstaan fouten in de gegevens bij wijzigingen  

TABEL 1: DE GEVONDEN KNELPUNTEN UIT DE ANALYSE 
 
Er is gebruik gemaakt van een stroom diagram analyse om inzichtelijk te krijgen welke knelpunten oorzaak en 
welke knelpunten gevolg zijn van elkaar. Deze methode dwingt men om na te denken over eventuele oorzaken 
en gevolgen van knelpunten en op deze manier kan de lijst met knelpunten aangevuld worden met knelpunten 
die anders niet boven water gekomen waren. Het analyse stroom diagram is terug te vinden in Figuur 3.  
 
In Figuur 3 zijn de oorzaak-gevolg relaties te zien tussen de 15 gevonden knelpunten. Een uitgebreide motivatie 
per knelpunt en op basis waarvan deze tot stand gekomen is, is terug te vinden in bijlage G. Bovenaan de 
knelpunten staat aangegeven in welke categorie deze vallen. Er is afgeweken van de originele vierdeling in 
categorieën van J.I. Porras (Porras, 1987), welke bestaan uit technologie, sociale factoren, formele organisatie 
en fysieke omgeving, omdat er geen knelpunten geconstateerd waren in de vierde categorie fysieke omgeving. 
Om die reden is de analyse opgedeeld in alleen technologie, sociale factoren en formele organisatie.  
 
In het analyse stroom diagram zijn op de onderste laag de zogeheten symptomen te vinden. Dit zijn knelpunten 
die goed zichtbaar zijn in een organisatie en die vaak veroorzaakt worden door een aantal andere problemen. 
Het oplossen van enkel de symptomen heeft dan ook geen zin. Voor het oplossen van de symptomen, moeten 
de uiterste oorzaken opgelost worden. De uiterste oorzaken zijn de knelpunten die het hoogste in het analyse 
stroom diagram staan. Er kan geconstateerd worden dat de sociale factoren buiten de scope van het onderzoek 
vallen en niet opgelost worden. De knelpunten die met de formele organisatie te maken hebben worden deels of 
niet opgelost en alle knelpunten die technologisch van aard zijn kunnen wel worden opgelost. De argumentatie 
voor het al dan niet oplossen of deels oplossen van de knelpunten is terug te vinden in bijlage G. 
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SOCIALE FACTOR FORMELE ORGANISATIE SOCIALE FACTOR TECHNOLOGISCHE 
FACTOR

SOCIALE FACTOR / 
FORMELE ORGANISATIE

TECHNOLOGISCHE 
FACTOR

TECHNOLOGISCHE 
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Knelpunten die volledig opgelost worden binnen de scope van het onderzoek

Knelpunten die deels opgelost worden binnen de scope van het onderzoek

Knelpunten die niet opgelost worden binnen de scope van het onderzoek

 
 

FIGUUR 3: HET STROOM DIAGRAM WAARIN AANGEGEVEN IS WELKE KNELPUNTEN OPGELOST WORDEN, DEELS OPGELOST WORDEN EN NIET OPGELOST WORDEN  
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3.4 Scenario 

Er is op basis van het geobserveerde proces een scenario opgesteld om aan te tonen hoe het werken met de 
bestaande gegevens momenteel gaat en wat de knelpunten daarbij zijn. Om genoeg diepgang te krijgen in het 
scenario is er voor gekozen om aan de hand van het toevoegen van gegevens over versterkingsstijlen in 
brandwerende wanden, elke partij langs te gaan en aan te tonen wat deze doet met betrekking tot die gegevens. 
Dit scenario heeft de titel “Het traditionele bouwproces: Het beheersen van gegevens over versterkte stijlen in 
brandwerende wanden” en is bijgevoegd bij dit rapport.  
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4. Analyse van gegevens, structuur en naamgeving 

4.1 Gegevens, interpretatie, informatie en kennis 

Bij de start van het onderzoek was het nodig enkele begrippen te definiëren en hier meer studie naar te 
verrichten voor een beter begrip van de materie. Deze kennis heeft later geholpen bij het uitvoeren van een 
aantal taakstellingen en de doelstelling. 
 
4.1.1 Definitie van gegevens, interpretatie, informatie en kennis 

Gegevens zijn rauwe feiten. Gegevens kunnen allerlei vormen aannemen, het kunnen geschreven teksten zijn, 
het kunnen afbeeldingen zijn en wanneer het in een bredere context gezien wordt zijn ook spraak en aanduiding 
gegevens. Informatie is de betekenis die gehaald kan worden uit gegevens. Informatie is niet tastbaar. Het 
proces van het halen van informatie uit gegevens wordt “interpreteren” genoemd. Niet iedereen haalt dezelfde 
informatie uit dezelfde gegevens. De reden hiervoor is de kennis die ieder individu heeft opgebouwd. Deze 
kennis is een verzameling concepten in ons brein die gebruikt worden om gegevens te interpreteren. Concepten 
zijn denkbeelden die verkregen zijn door te leren. Deze concepten relateren mensen aan de gegevens en 
hierdoor kan men informatie uit gegevens halen. De interpretatieregels van een individu worden gebaseerd op de 
kennis die deze heeft opgebouwd in de jaren. (Ogden & Richards, 1923). 
 
Voorbeeld 
Een werkvoorbereider heeft een 2D detail van een gebouw. Het detail zelf is een gegeven. Een persoon zonder 
bouwkundige achtergrond zou geen betekenis uit dit gegeven kunnen halen. Een werkvoorbereider echter, heeft 
een bouwkundige achtergrond en heeft daarom de nodige kennis opgebouwd om dit soort gegevens te 
interpreteren. Aan de indeling, de stempel en het schaalniveau bijvoorbeeld, herkent hij een “2D detail”. Op basis 
hiervan gaat de werkvoorbereider de tekening interpreteren en gaat hij informatie uit de tekening halen. 
Informatie kan zijn dat “het profiel dat tegen het kozijn geplaatst moet worden de vorm van een C heeft” of dat 
“de positie van het C-profiel naast het kozijn is” of dat “de wand is afgewerkt met een dubbele laag gipsplaten”  
Figuur 4). Deze informatie kan hij weer proberen onder te brengen in gegevens. Echter is het maar de vraag of 
ieder individu dezelfde informatie haalt uit de gegevens die door de werkvoorbereider weer gecreëerd zijn. De 
bedoeling van de werkvoorbereider kan zijn om de informatie vast te leggen in tekstuele gegevens en hij kan 
letterlijk de bovengenoemde zinnen gebruiken om het 2D detail te omschrijven. De vraag is of de informatie die 
hij in deze tekstuele gegevens heeft proberen te stoppen ook daadwerkelijk zo aankomt bij een volgende 
persoon.  
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FIGUUR 4: GEGEVENS ZIJN BETEKENISLOZE DINGEN WAAR EEN BETEKENIS AAN TOEGEKEND KAN WORDEN ZODAT ER INFORMATIE UIT GEHAALD WORD 

Informatie 
(= boodschap)

Gegevens 
(= het medium om de boodschap te communiceren)

“versterkingsstijlen aanbrengen naast in de wand opgenomen kozijnen” 

“Op deze positie moet dit profiel 
geplaatst worden”

Medium is tekening

Interpreteren 
(= betekenis geven)

“Deze gegevens zijn gerelateerd 
aan deze gegevens”

Relateren van gegevens in database

Met behulp van kennis een 
betekenis geven aan gegevens

Medium is tekst

Medium is database
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Het is niet mogelijk om erachter te komen of informatie zo aangekomen is zoals deze bedoeld is. Informatie is 
niet tastbaar en moeilijk te meten. Wel kan er op basis van de kennis die een bouwkundige geacht hoort te 
hebben een globale koppeling gemaakt worden tussen de gegevens en de informatie die hier uit gehaald kan 
worden door een bouwkundige. 
 
4.1.2 Relatie tussen gegevens en informatie  

Het probleem met gegevens en informatie dat geconstateerd is tijdens de analyse van de knelpunten is dat 
gegevens en informatie overlap hebben en er dus processen dubbel uitgevoerd worden. Dit probleem is in detail 
uitgelegd in bijlage K. In Figuur 5 is weergegeven hoe verschillende gegevens zich tot elkaar en tot informatie 
verhouden. In de bovenste afbeelding is te zien dat wanneer er meerdere gegevens zijn waaruit dezelfde 
informatie gehaald wordt er geen probleem is. In de middelste afbeelding is te zien dat wanneer er verschillende 
gegevens zijn waaruit verschillende informatie gehaald wordt er wel een probleem is, mits de informatie 
tegenstrijdig is. Wanneer de relatie tussen gegeven en informatie hetzelfde blijft, moet de relatie tussen de 
gegevens ook hetzelfde blijven. In de onderste afbeelding is dit weergegeven. Wanneer uit gegevens dezelfde 
informatie gehaald kan worden, moet de relatie tussen deze gegevens consistent blijven. 
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Wanneer er uit gegevens... ...dezelfde  informatie gehaald wordt...
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consistent gehouden worden...

1. Uit de gegevens mag alleen 
eenduidige informatie gehaald worden. 
Hiervoor moet met zorg gekozen 
worden welke gegevens aanwezig 
mogen zijn in het gegevenssysteem

2. Bij wijzigingen moeten de gegevens 
consistent blijven

Informatie
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(2D Detail)
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(Bestek)

Informatie
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Gegevens
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FIGUUR 5: DE RELATIE TUSSEN GEGEVENS, INFORMATIE EN DE MANIER OM HIERUIT EENDUIDIGE INFORMATIE TE HALEN 
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4.2 Typen gegevens 

De belangrijkste typen gegevens die onderscheiden worden in dit onderzoek zijn grafische gegevens en tekstuele 
gegevens. Een totaal overzicht van de verschillende typen gegevens is terug te vinden in bijlage L.  
 
4.2.1 Grafische gegevens 

Om een goed beeld te krijgen van hoe een bouwobject gebouwd moet worden, is men vroeger begonnen met 
het gebruiken van orthogonale weergaves. De basis van het orthogonale stelsel is ruim 200 jaar geleden gelegd 
door Gaspard Monge. Hieruit is het technische tekenen ontstaan wat later overgegaan is in de wetenschap die 
de beschrijvende meetkunde genoemd wordt (Belofsky, 1991). Een orthogonale weergave is een weergave van 
een driedimensionaal object in twee dimensies. Een voorbeeld hiervan is een doorsnede van een object. Deze 
weergaves die op tekeningen zichtbaar gecommuniceerd kunnen worden spelen vandaag de dag nog een grote 
rol in de bouw. De nieuwste ontwikkeling in deze sector is het gebruik van 3D modellen waar het gebouw eerst 
virtueel gebouwd kan worden. De voordelen van zo’n grafische weergave (2D en 3D) zijn dat de vormen en 
relaties tussen de te bouwen onderdelen op deze manier inzichtelijk gemaakt worden. Een alternatieve oplossing 
zou zijn om deze relaties tussen bouwdelen in tekst te beschrijven, maar een voorstelling van het te bouwen 
onderdeel is sneller en efficiënter gecommuniceerd wanneer deze grafisch weergegeven is.  
 
4.2.1.1 De voordelen van grafische gegevens 

Er zijn in totaal drie voordelen te noemen waar informatie vastleggen in grafische gegevens efficiënter is dan 
deze vast te leggen in tekstuele gegevens. De informatie die gecommuniceerd moet worden gaat dan over: 

1. De posities van bouwdelen  
2. De ruimtelijke relaties van bouwdelen ten opzichte van elkaar 
3. De vormen van bouwdelen (vooral bij bijvoorbeeld complexe kozijn profielen) 

Wanneer een partij één van deze voordelen wil benutten, kan deze ervoor kiezen om de gegevens grafisch weer 
te geven in plaats van tekstueel. Sinds het ontstaan van het technisch tekenen heeft de grafische weergave van 
een gebouw altijd centraal gestaan en daaromheen worden tekstuele gegevens gebruikt (Henderson, 1999). Bij 
grafische gegevens is de mate van gedetailleerdheid afhankelijk van het doel. Wanneer de posities van de 
bouwdelen in kaart gebracht moeten worden, kunnen objecten globaal met een lage mate van uitwerking 
getekend worden. Is het belangrijk om de vorm van een object in kaart te brengen dan moet er met een hogere 
mate van gedetailleerdheid getekend worden. Deze constatering heeft effect op de mate van detail waarin 
gegevens ingevoerd worden zowel grafisch als tekstueel. Hierover meer in paragraaf  
4.2.6 Knelpunten bij het relateren van grafische en tekstuele gegevens. 
 
4.2.1.2 Het doel om een 3D grafische weergave te gebruiken 

Elke partij die onderzocht is heeft er baat bij wanneer ze de posities van bouwdelen weten en heeft dus voordeel 
bij een 3D grafische weergave. Er is gesteld dat alle partijen grafische weergaves nodig hebben, maar elk op 
een eigen manier. Door de onderzoeker zijn er 3 functies bepaald van een 3D grafische weergave: om 
tekeningen te genereren, om selecties te maken en om een totaal overzicht te krijgen van wat er gebouwd moet 
worden.  
Vanuit een 3D grafische weergave kunnen tekeningen gegenereerd worden. Er kunnen van een 3D object 
doorsnedes gemaakt worden en hieruit kunnen 2D tekeningen en details afgeleid worden. Een discipline zoals 
bijvoorbeeld de calculator zou de 3D grafische weergave kunnen gebruiken om onderdelen in te selecteren, 
waaraan deze dan bijvoorbeeld prijzen koppelt. Er wordt ook wel gezegd dat bepaalde selecties uit het 3D model 
verrijkt moeten worden met tekstuele gegevens. In een enkel geval wordt de 3D grafische weergave gebruikt 
voor marketing doeleinden of om een goed beeld te krijgen van het totaal overzicht van het te bouwen gebouw.  
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Wanneer het nodig is om uiteindelijk 2D grafische weergaves aan bijvoorbeeld de uitvoering te leveren, dan dient 
de keuze gemaakt te worden om het gebouw in 3D te modelleren. Wanneer de output een tekstueel document is 
dan wordt het 3D model wellicht als handigheid gebruikt voor het selecteren van een bouwdeel om daar 
vervolgens tekstuele gegevens aan te koppelen. In Tabel 2 is per partij aangegeven hoe ze een 3D grafische 
weergave gebruiken.  
 

Het gebruik van 3D grafische weergaves  
 Tekeningen genereren Selecties maken in 3D Totaal overzicht 
Opdrachtgever   X 
Architect X X  
Bestekschrijver  X  
Calculator  X  
Leverancier X X  
Werkorganisator X X  
Uitvoerder  X  
Installateur X X  
TABEL 2: HET GEBRUIK VAN EEN 3D GRAFISCHE WEERGAVE DOOR DE VERSCHILLENDE PARTIJEN 
 
De partijen die tekeningen moeten genereren uit een 3D model, moeten ook het 3D model kunnen bewerken. De 
partijen die selecties willen maken in 3D zouden het model niet mogen aanpassen. Het is een voordeel wanneer 
niet elke partij de kennis van 3D modeleersoftware nodig heeft.  
 
Het gegevenssysteem dient voor elke partij een grafische weergave te hebben. Het is nodig om voor elke partij 
(behalve de opdrachtgever) selecties grafisch te kunnen maken om hier vervolgens tekstueel gegevens aan te 
koppelen. Het is niet de bedoeling dat in het gegevenssysteem de mogelijkheid zit om de grafische gegevens te 
bewerken of te modelleren, daarvoor is specifieke software nodig die niet het doel van dit onderzoek dient. Ook 
het maken van 3D afbeeldingen of films valt buiten de scope van dit onderzoek en is geen eis aan het 
gegevenssysteem. 
 
4.2.2 Tekstuele gegevens 

Onder tekstuele gegevens worden in dit onderzoek bedoeld alle karakters die opgenomen zijn in de UCS 
(Universal Character Set) (ISO/IEC 10646, 2003). Er zijn ongeveer 100.000 karakters uniek vastgelegd in de 
UCS. Het bevat de karakters van de geschreven taal van alle landen, maar ook wiskundige symbolen. De 
symbolen die gebruikt worden bij een calculatie (m2, €) vallen hier bijvoorbeeld ook onder. Het symbool voor een 
brandwerende deur in een tekening is bijvoorbeeld niet opgenomen in de UCS en valt daarom niet onder 
tekstuele gegevens, maar onder grafische gegevens.  
 
Het woord tekstueel wordt in de informatietechnologie vaak gebruikt om een type gegeven aan te duiden. Naast 
tekstueel bestaan er ook booleans, integers, karakters enz. In het onderzoek is geen verder onderscheid 
gemaakt tussen deze typen gegevens, omdat de focus op een hoger abstractieniveau ligt. Echter zou het van 
toegevoegde waarde kunnen zijn als in vervolgonderzoek deze typen gegevens nader onderzocht worden en 
geïmplementeerd zouden kunnen worden in het gegevenssysteem.  
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Van de gevonden documenten uit de participerende observatie zijn de bestekteksten en de hoeveelhedenstaten 
voorbeelden van tekstuele gegevens. Ook kan het werken in een database gezien worden als het werken met 
tekstuele gegevens. Wanneer een document een 2D plattegrond bevat, schetsen of het een 3D model betreft, 
wordt er niet meer gesproken over tekstuele gegevens, maar over grafische gegevens.  
 
4.2.2.1 De voordelen van tekstuele gegevens 

Er zijn een aantal voordelen te noemen van tekstuele gegevens ten opzichte van grafische gegevens. Hieronder 
staan deze genoemd: 

1. Tekstuele gegevens zijn goed door mensen te begrijpen. Het werken met woorden en zinnen ligt ten 
grondslag aan de menselijke taal en zijn daarom door mensen eenvoudig te interpreteren. Voor 
grafische gegevens is vaak ruimtelijk inzicht en specifieke kennis nodig. 

2. Het werken met tekstuele gegevens kan met veel computer software. 
3. Alle gegevens kunnen tekstueel beschreven worden.  

 
4.2.3 Uitgangspunten voor het ontwerp van de oplossing 

Na het uiteenzetten van de voordelen van grafische en tekstuele gegevens, is er een uitgangspunt gekozen voor 
het ontwerp van de oplossing. Er is zojuist aangetoond dat het een groot voordeel is wanneer 3D grafische 
gegevens centraal staan in een bouwproject. Vele partijen kunnen voordeel halen uit de 3D grafische gegevens 
en daarom is er gekozen voor het ontwerp van de oplossing om gebruik te maken van een 3D grafische 
weergave (3D model). Het hebben van gegevens die bekeken kunnen worden in een 3D grafische weergave 
alsmede in tekstuele vorm brengt een aantal knelpunten met zich mee wanneer er volgens de doelstelling 
eenduidige informatie uit de gegevens gehaald moet worden. Het genereren van 2D tekeningen is iets wat 
gelinkt moet zijn aan het 3D model. Omdat het bewerken van een 3D model in allerlei modeleersoftware gedaan 
moet worden en niet in het gegevenssysteem, zal het genereren van 2D tekeningen ook buiten de scope van het 
onderzoek vallen.  
 
4.2.4 Alternatieve oplossing 

Om consistentie in gegevens te houden zou er gekozen kunnen worden om alle gegevens in één type gegeven 
op te slaan. Alle gegevens zouden bijvoorbeeld tekstueel opgeslagen kunnen worden. Het probleem dat uit een 
2D detail informatie gehaald wordt en uit een bestek informatie gehaald wordt die niet eenduidig zijn, wordt 
hiermee omzeild. Hier is niet voor gekozen omdat een 3D model juist een handig hulpmiddel kan bieden voor 
vele partijen en de grafische weergave juist centraal staat in een bouwproces. Alle disciplines zijn er gebaat bij 
wanneer ze grafische gegevens hebben, de één om hier gegevens in te modelleren de ander om te weten waar 
bepaalde bouwdelen zich bevinden ten opzichte van elkaar. Bovendien kan er niet voor gekozen worden om de 
tekstuele gegevens allemaal op te slaan in 3D grafische weergaves, omdat er niet van alle gegevens 3D 
representaties zijn (algemene bouwkosten, activiteiten, manuren). Alleen van te bouwen bouwdelen en ruimtes 
zijn grafische weergaves te creëren.  
 
4.2.5 Relatie tussen grafische gegevens en tekstuele gegevens 

Hieronder wordt aan de hand van de calculator een voorbeeld uitgewerkt om aan te tonen welke relatie er 
bestaat tussen tekstuele en grafische gegevens en hoe de koppeling hiertussen er uit ziet. 
 
Tijdens de participerende observatie is naar voren gekomen dat een calculator werkt met 2D plattegronden om te 
bepalen wat de oppervlakte van een ruimte is, hoeveel versterkingsstijlen er in een binnenwand zitten of wat het 
aantal vierkante meters afwerking is van een bepaald type. De calculator wil deze basisgegevens hebben, om 
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hier een prijs en hoeveelheid aan te koppelen en zo een totaalprijs te berekenen. Echter voegt de calculator hier 
nog een aantal kosten bepalende onderdelen aan toe die geen betrekking op bouwdelen hebben.  
 
Een calculator werkt dus vooral met tekstuele gegevens en zijn eindproduct (begroting) is ook een tekstueel 
gegeven. Echter is de grafische weergave voor een calculator een goed hulpmiddel om de volgende redenen: 

1. De grafische weergave kan gebruikt worden om te kijken waar bouwdelen zitten (wat de relatie is met 
andere bouwdelen). Dit versnelt de prijsbepaling van een bouwdeel. 

2. De grafische weergave kan gebruikt worden om hoeveelheden te genereren die vervolgens tekstueel 
beschikbaar komen voor de calculator. Voorheen konden in 2D tekensoftware de oppervlaktes berekend 
worden en tegenwoordig kan met 3D modeleersoftware uitgelezen worden wat oppervlakte, volume, 
lengte breedte en hoogte is, maar ook welke relaties er tussen de wanden in een ruimte zitten of welke 
afwerking er tegen welke wand zit. Er is een onderzoek verricht naar het halen van hoeveelheden uit 
een IFC bestand met behulp van bestaande software (bijlage N). In de toekomst is er in het 
gegevenssysteem een algoritme nodig dat op basis van een grafisch model hoeveelheden kan 
berekenen. Op deze manier kunnen de hoeveelheden uit het grafische model als leidend worden 
beschouwd en mogen ze niet tekstueel aangepast worden. De andere mogelijkheid is om de grafische 
waarde parametrisch af te leiden van de tekstuele waardes. Dit betekend dat de tekstuele waardes 
variabele parameters vormen voor de geometrische waarden van het gebouw. Worden de parameters 
aangepast dan wordt ook de geometrie aangepast. Hiermee wordt het probleem opgelost dat de 
grafische en tekstuele gegevens niet meer consistent zouden kunnen zijn, omdat ze of grafisch of 
tekstueel afgeleid worden. Voor nu wordt er vanuit gegaan dat er een extra handmatige controle nodig is 
om te kijken of de grafische gegevens nog overeenkomen met de tekstuele gegevens. Ook is uit dit 
onderzoek naar hoeveelheden naar voren gekomen dat het praktisch nuttig kan zijn om een minimale en 
maximale waarde te hebben bij alle hoeveelheden. De reden hiervoor is dat een scheve wand twee 
hoogtes heeft en meestal zijn beide waardes nodig voor berekening van de hoeveelheden. Bij de 
eigenschap oppervlakte is ook een bruto en netto waarde gewenst. Dit is meegenomen in het opstellen 
van alle eigenschappen in paragraaf 4.5.3 Synoniemen en eigenschappen. 

3. Het selecteren van een bouwdeel in de 3D grafische weergave zou mogelijk moeten zijn. Uit een IFC 
bestand kan afgeleid worden wat voor soort object het is (bijv. wand, deur, vloer) en deze kunnen 
aangevuld zijn met gegevens die in modelleersoftware is toegevoegd. Deze semantiek zou overgehaald 
kunnen worden naar de tekstuele kant waar een andere partij er mee zou kunnen werken (Figuur 6).  
 

 

 

- Wand 
  + oppervlakte: 400m2 

  + dikte: 300mm 
  + hoogte: 12m 
  + breedte: 6m 
  - Selectie A:  
    + oppervlakte: 72m2 

 

FIGUUR 6: EEN SELECTIE MAKEN IN DE GRAFISCHE WEERGAVE EN DAAR 

TEKSTUEEL MEE VERDER WERKEN 
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Het moet voor een calculator mogelijk zijn om calculatierecepten te kunnen koppelen aan concepten. Zo 
moet het mogelijk zijn om in de toekomst materiaal, materieel en arbeid te koppelen aan bijvoorbeeld 
een bouwdeel. In het voorbeeld van de Metalstud-wand wordt er alleen nog een prijs aan gekoppeld. 
Bovendien moet ook de 3D grafische weergave weer gekoppeld zitten aan de tekstuele weergave zodat 
grafische en tekstuele gegevens consistent zijn. 

 
De relatie tussen tekstuele gegevens en grafische gegevens is dus van belang voor een calculator zodat deze 
zijn calculatieproces kan versnellen. In de praktijk zijn er een aantal knelpunten bij het werken met grafische 
weergaves, tekstuele gegevens en om de relatie tussen deze twee consistent te houden. 
 

4.2.6 Knelpunten bij het relateren van grafische en tekstuele gegevens 

Een aantal problemen ontstaan wanneer er twee representaties zijn van de gegevens, namelijk de grafische en 
de tekstuele.  

1. Scheiding van disciplines 
Het eerste probleem is de scheiding van disciplines en partijen. Het scheiden van grafische gegevens 
en tekstuele gegevens is gelijk een scheiding van partijen en disciplines. Niet elke partij wordt geacht 
om te kunnen werken met grafische software. In het voorbeeld van de calculator is het van belang om 
vooral de calculator te laten doen waar deze goed in is, calculeren. Het onderhouden van een grafisch 
gegeven als een 2D tekening of een 3D model is werk voor een tekenaar of modelleur. Andere partijen 
dienen niet de vaardigheden te bezitten om een grafisch model aan te passen en willen enkel en alleen 
tekstueel werken met de gegevens. 

 
2. Opknippen grafische model 

Een calculator wil bepaalde selecties op een bouwdeel kunnen maken waar deze een prijs aan wil 
kunnen koppelen. Wanneer deze een 3D model aangeleverd krijgt van een modelleur is deze afhankelijk 
van de onderdelen waarin de modelleur het model opgeknipt heeft.  
 
Het opbouwen van het 3D model kan op verschillende manieren zoals in Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 
getekend is. Voor elke partij zou de wand anders opgeknipt moeten worden. Zo wil een modelleur de 
wand zo snel mogelijk in één maal tekenen, een opdrachtgever, een werkvoorbereider en een calculator 
willen de wand per ruimte getekend hebben en een uitvoerder zou de wand in af te sluiten onderdelen 
willen zien volgens het sluitplan. 
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FIGUUR 7: DE WAND IN ZWART AANGEGEVEN EN  IN ÉÉN MAAL 

GETEKEND (3D MODELLEUR) 

 
FIGUUR 8: DE WAND IN ZWART AANGEGEVEN OPGESPLITST PER 

RUIMTE (CALCULATOR, OPDRACHTGEVER, WERKVOORBEREIDER) 

 
FIGUUR 9: DE WAND IN ZWART EN GRIJS OPGEDEELD IN AF TE 

SLUITEN ONDERDELEN (UITVOERDER) 
 

 
FIGUUR 10: DE WAND IN ZO KLEIN MOGELIJKE ONDERDELEN 

OPGESPLITST (COMBINATIE VAN DE DRIE MOGELIJKHEDEN) 

 
Een mogelijke oplossing op dit probleem zou zijn om de wand op te delen in zo klein mogelijke 
onderdelen (Figuur 10). Wanneer de wand wordt uitgesplitst in zo klein mogelijke onderdelen, is de 
wand voor geen één partij in één maal goed getekend en moet elke partij altijd eerst meerdere selecties 
maken voordat deze hun onderdelen kunnen selecteren. Bovendien komt het veel voor dat er 
wijzigingen zijn en als daardoor elke keer de 3D modelleur de wand opnieuw moet opknippen, gaat hier 
veel tijd verloren. Dit leidt tot veel extra werk in situaties waar dit niet nodig is. 
 
De oplossing moet niet gezocht worden in het juist opknippen van het 3D model. Er bestaat namelijk 
geen juiste manier om het 3D model op te knippen. Elke partij en elke discipline kijkt weer op zijn eigen 
manier naar een 3D model met hun eigen specifieke eisen en dit wisselt telkens per project.  
 
De oplossing die bedacht is door de onderzoeker is de volgende. Het 3D model moet door elke partij 
opgeknipt kunnen worden naar eigen wens. Het doel van de modelleur bij het maken van een 3D model 
is om de bouwdelen zo snel mogelijk te modelleren waarbij het niet relevant is in welke onderdelen ze 
uitgesplitst zijn. Het uitsplitsen van onderdelen zou per partij moeten gebeuren met behulp van selecties 
op een 3D model. Het maken van selecties zou met eenvoudige boxen moeten gaan die over het 3D 
model heen geplaatst kunnen worden. Er is nader onderzoek verricht naar het maken van selecties in 
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een 3D model. Met behulp van eerder verricht onderzoek naar het opknippen van modellen (Tulke, 
2010) is hier een eigen vervolgonderzoek naar gestart. Dit onderzoek is terug te vinden in bijlage O.    

 
3. Volgorde van het creëren van grafische gegevens en 

tekstuele gegevens 
Wat een calculator uit een 3D model zou willen halen zijn 
bijvoorbeeld de hoeveelheden van bouwdelen. Wanneer deze 
een 3D model aangeleverd krijgt zouden hier relatief 
eenvoudig de hoeveelheden uit gegenereerd kunnen worden. 
Het probleem dat hier zou kunnen voorkomen is het creëren 
van gegevens in een 3D model en daarna het creëren van 
dezelfde gegevens tekstueel. Het moet mogelijk zijn om eerst 
tekstueel gegevens in te kunnen voeren en deze vervolgens 
pas later grafisch uit te laten werken. Er kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een wand die verwijdert dient te worden 
en op een andere plaats weer toegevoegd dient te worden. 
Hiervoor zou het object tekstueel al aangemaakt kunnen 
worden met bepaalde eigenschappen voordat er een grafische 
representatie is. In het gegevenssysteem dient het niet uit te 
maken of gegevens eerst grafisch of tekstueel gecreëerd 
worden, het is van belang dat ze uiteindelijk consistent zijn. Een eis aan het gegevenssysteem is dat 
deze de mogelijkheid moet bieden om het inzichtelijk te maken of gegevens een grafische en/of 
tekstuele koppeling hebben. 
 

4. Het detailniveau van grafische gegevens 
Het kan voorkomen dat in de vroege ontwerpfase een architect weet dat er een Metalstudwand moet 
komen, maar dat deze nog niet de exacte opbouw weet. De opbouw van de wand wordt immers 
bepaald door een leverancier van de Metalstudwand en deze genereert ook de werktekeningen. In deze 
situatie kan de architect de wand alvast als één solide object in 3D modeleren. Aan de wand kan dan 
tekstueel een merk gekoppeld worden. 

 
Wanneer er verder in het bouwtraject een leverancier bij betrokken wordt, moet deze op basis van de 
bestaande gegevens zijn eigen gegevens gaan toevoegen. Het detailniveau van de wanden die 
uiteindelijk nodig zijn voor de uitvoering, bepaalt in hoeverre de leverancier het 3D model gaat 
aanpassen. Wanneer op de werktekeningen C-profielen te zien moeten zijn, moet de leverancier in het 
3D model de wand gaan aanpassen. Het is in deze situatie mogelijk dat er al gegevens aan de wand 
gekoppeld zijn. Zo heeft de architect er de eigenschap “merk” met waarde “metalstud” aan gekoppeld. 
Ook een calculator kan aan het wand-object van de architect een prijs gekoppeld hebben. Wanneer de 
leverancier het detailniveau van de wand gaat verhogen dient deze de gegevens die aan de wand 
gekoppeld zijn van de overige partijen te koppelen wanneer ze nog geldig zijn. Op deze manier wordt 
het model verrijkt met grafische gegevens van de leverancier. Een andere optie is om de bestaande 
gegevens van de architect en de calculator te verwijderen, omdat deze niet meer van toepassing zijn. 
Door het verwijderen van de gegevens van de architect en de calculator door de leverancier kloppen de 

Voorbeeld 
De modelleur heeft een wand 

gemodelleerd en de calculator wil op 
hetzelfde moment een wand gaan 

beschrijven in tekst. In het 
gegevenssysteem mogen geen gegevens 

voorkomen waaruit geen eenduidige 
informatie gehaald kan worden. Wanneer 

de modelleur de wand gemodelleerd 
heeft, moet de calculator deze gebruiken 
en koppelen met alle gegevens die over 

deze wand beschikbaar zijn. De koppeling 
tussen het gemodelleerde object en de 

tekst moet gemaakt worden. 
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lokale gegevens van de architect en de calculator niet meer. Daarom is er vanuit deze partijen 
bevestiging nodig om te verifiëren dat de gegevens inderdaad verwijderd kunnen worden of deze 
partijen moeten andere gegevens opnieuw gaan invoeren. Het gegevenssysteem moet een hulpmiddel 
bieden zodat verschillende partijen gegevens van elkaar op een veilige manier kunnen verwijderen of 
terugdraaien. Dit is een eis aan het gegevenssysteem. 
 
Bij het creëren van een wand in een 3D modelleerpakket kan een wand gemodelleerd worden als: 
1. een enkel object exclusief afwerking (Figuur 11); 
2. een enkel object inclusief afwerking (Figuur 11); 
3. als meerdere objecten die samen de wand vormen (de isolatie, de stijlen en regels en de beplating) 

(Figuur 12); 
 

 
 

FIGUUR 11: DE WAND GEMODELLEERD IN EENMAAL 
 

FIGUUR 12: DE WAND GEMODELLEERD IN VERSCHILLENDE 

BOUWCOMPONENTEN  
 
 Omdat de regel gehanteerd wordt dat grafische en tekstuele gegevens consistent gehouden moeten 

worden, zal bij variant 1 (Figuur 11) het grafisch gemodelleerd object “wand” gelijk moeten zijn aan de 
tekstuele gegevens van het object wand. Als er tekstueel een hoogte benoemd is, dient deze in 
overeenstemming te zijn met de grafisch zichtbare hoogte van de wand. Tekstueel kan het wenselijk zijn 
dat er nog meer gegevens gekoppeld worden aan het bouwdeel wand, zoals de bouwcomponenten 
isolatie, stijlen, regels en de beplating. Zo’n situatie komt voor wanneer er op tekening of in een 3D 
model (grafisch) enkel een solide lijn/wand object nodig is voor een bepaalde partij, maar dat een 
volgende partij die met de gegevens gaat werken een uitgebreid overzicht nodig heeft van alle 
eigenschappen van die wand. Tekstueel moet het mogelijk zijn om er nog meer gegevens aan toe te 
voegen.  
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Bij variant 2 (ook Figuur 11) is de wand in eenmaal gemodelleerd met de bedoeling dat de afwerking 
hier ook al in meegenomen is. De dikte van de wand moet in dat geval bestaan uit de dikte van de 
afwerking inclusief de dikte van de wand zelf. In 3D wordt dit als een enkel object gemodelleerd en zal 
dan ook in IFC opgeslagen worden als een IfcWall of IfcWallStandardcase. Wanneer het IFC bestand 
ingelezen wordt in het gegevenssysteem dan kan nergens gecontroleerd worden welk deel uitgesplitst 
moeten worden als zijnde afwerking op de wand. In het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de 
contouren van de wand altijd gemodelleerd dienen te worden en dat de afwerking een apart bouwdeel is 
en daarom ook apart gemodelleerd dient te worden. Wanneer een wand toch gemodelleerd wordt als 
wand inclusief de afwerking, dient deze terug te gaan naar de modelleur die ze vervolgens als twee 
losse objecten dient te modelleren. 

 
Wanneer de wand als één object gemodelleerd is dan moet het altijd mogelijk zijn deze wand verder te 
decomponeren aan de tekstuele kant. Er moet een link gelegd worden tussen elk gemodelleerd object 
en het corresponderende object aan de tekstuele kant in het gegevenssysteem (Figuur 13). 

 

 
FIGUUR 13: WANNEER DE WAND GRAFISCH ALS 1 OBJECT GEMODELLEERD IS, DIENT DEZE GEKOPPELD TE WORDEN MET HET 

TEKSTUELE GEGEVEN IN HET GEGEVENSSYSTEEM EN DIENT DE VERDERE DECOMPOSITIE TEKSTUEEL GEDAAN TE WORDEN 
 

Variant 3 (Figuur 12) zou eventueel door een leverancier van de Metalstud-wanden gebruikt kunnen 
worden, omdat deze op gedetailleerd niveau wil weten waar profielen zitten en hoe aansluitingen eruit 
zien. In dat geval is het nodig om met een groter detailniveau het model te maken en dat wil zeggen dat 
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alle bouwcomponenten gemodelleerd zijn waaruit het bouwdeel wand bestaat. Hierbij dienen alle 
gemodelleerde objecten uiteindelijk ook consistent te zijn met de tekstuele gegevens van deze objecten.  
Het dient niet uit te maken of er getekend is in variant 1, 2 of 3, in het gegevenssysteem dient altijd de 
mogelijkheid te zijn om de bouwdelen en bouwdeelcomponenten tekstueel te specificeren. Wanneer er 
een wand volgens variant 3 gemodelleerd is dan kan het door de beperkte semantiek van IFC zo zijn 
dat ze als “IfcColumn”, “IfcWallStandardCase” en “IfcProxy” gemodelleerd zijn (Figuur 14). Deze dienen 
gekoppeld te worden met de tekstuele juiste definitie van de gemodelleerde bouwdeelcomponenten 
zodat de gegevens waaruit dezelfde informatie gehaald kan worden consistent zijn. De koppeling zorgt 
ervoor dat wanneer er wijzigingen zijn deze consistent doorgevoerd kunnen worden. 

 

 
FIGUUR 14: WANNEER DE WAND GRAFISCH GEDECOMPONEERD IS, DIENEN DEZE GEKOPPELD TE WORDEN MET DE TEKSTUELE 

GEGEVENS IN HET GEGEVENSSYSTEEM 
 

5.   Eigenschappen die zowel grafisch als tekstueel af te leiden zijn 
Uit een grafische weergave kunnen bepaalde eigenschappen van bouwdelen en bouwcomponenten 
afgeleid worden. Zo kan er grafisch een bepaalde hoogte van een bouwelement gemodelleerd zijn. 
Deze hoogte zou ook tekstueel beschreven kunnen worden met een eigenschap en een waarde. Het is 
van belang dat deze consistent zijn en dat hier eenduidige informatie uit gehaald kan worden. Een 
oplossing voor dit probleem zou zijn om de één van de ander te laten afleiden. Dit betekent dat of de 
grafische gegevens of de tekstuele gegevens leidend zijn.   



Pagina 29 

4.2.7 Conclusie typen gegevens 

In taakstelling 1 (Analyse van de gevonden gegevens) is de volgende stelling geformuleerd: “Bepaal welke typen 
gegevens er zijn”. De belangrijkste typen zijn grafische en tekstuele gegevens en zijn in dit hoofdstuk uitvoerig 
besproken. In taakstelling 2 (De eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen) is de volgende stelling 
geformuleerd: “Bepaal hoe gewaarborgd wordt dat gegevens consistent gehouden kunnen worden”. De eisen 
aan het gegevenssysteem om de grafische en tekstuele gegevens consistent te houden zijn hieronder 
beschreven.  
 
Vanuit bovenstaand onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gegevens op twee manieren bekeken kunnen 
worden. Er is een grafische representatie van de gegevens en er is een tekstuele representatie van de 
gegevens. Wanneer een partij een representatie wil toevoegen, moet deze zorgen dat de gegevens gekoppeld 
worden met de (indien van toepassing) bestaande representaties. 
  
Momenteel is er geen software die voldoet aan de eis dat grafische gegevens toegevoegd kunnen worden en 
gekoppeld kunnen worden aan tekstuele gegevens en waarin de tekstuele gegevens op een gestructureerde 
manier opgeslagen kunnen worden. Dit moet onderdeel worden van het gegevenssysteem. 
 
Het opknippen van een 3D model is nodig om in de toekomst met alle partijen te kunnen werken in het 
gegevenssysteem. Echter is de complexiteit van het probleem en de hoeveelheid onderzoek voor de juiste 
implementatie hiervan erg groot en vergt nog meer onderzoek dan al verricht is (bijlage O). Daarom is ervoor 
gekozen deze eis buiten het onderzoek te laten en het uitgangspunt te nemen dat een 3D grafische weergave 
aangeleverd dient te worden met één bepaalde wijze waarop de onderdelen opgeknipt zijn.  
 
Het maken van selecties op de gemodelleerde onderdelen moet mogelijk zijn. Het gemodelleerde object dient 
semantiek te kunnen krijgen aan de tekstuele kant. 
 
Het gegevenssysteem moet ervoor zorgen dat het kan voldoen aan elk detailniveau in welke de grafische 
objecten gemodelleerd zijn. Onafhankelijk van of de wand als een solide object in eenmaal gemodelleerd is of de 
wand in losse onderdelen gemodelleerd is, moeten deze beide te koppelen zijn aan de tekstuele gegevens. De 
complexiteit van deze eis wordt verhoogd, omdat er zowel eigenschappen aan bouwdelen als aan 
bouwcomponenten gekoppeld dienen te worden. Deze eigenschappen kunnen soms zowel grafisch afgeleid 
worden als tekstueel toegevoegd worden. Er is een lijst van alle eigenschappen met de bijbehorende grafische of 
tekstuele gevolgen gespecificeerd in bijlage P. 
 
  



Pagina 30 

4.3 Interpretatie    

Wanneer er met meerdere mensen en partijen aan dezelfde gegevens gewerkt wordt, kunnen er verschillende 
interpretaties zijn van de gegevens. Wanneer aan meerdere mensen gevraagd wordt of ze bijvoorbeeld aan 
willen geven dat een object een versterkte stijl is, zullen er termen verzonnen worden zoals: “versterkingsstijl”, 
“verstijvingsprofiel”, “verzwaarde stijl”, “Metal-stud R75”, “C-profiel” is gebleken uit het onderzoek (links Figuur 
15). Dit zorgt voor een onduidelijke definitie van begrippen en de kans op een foutieve interpretatie wordt 
hierdoor groter. Wanneer er geen definitie van begrippen is dan kunnen begrippen ook niet met elkaar 
vergeleken worden. Het moet duidelijk zijn dat wanneer men “versterkingsstijl” of “verzwaarde stijl” als begrippen 
gebruikt, ze beide hetzelfde bedoelen. Dit zijn synoniemen van elkaar. Ze duiden hier op exact hetzelfde concept. 
Soms wordt er echter een woord gebruikt dat een verzameling van verwante specifiekere woorden samenvat. 
Deze woorden worden hyperoniemen genoemd. De term “Metal-stud R75” geeft aan dat de stijl “versterkt” is, van 
het merk “Metalstud” is en dat de leverancierscode “R75” is. De tegenovergestelden van hyperoniemen zijn 
hyponiemen, deze woorden behoren tot een verzameling van vergelijkbare woorden die met een algemenere 
term wordt aangeduid. Zo is de term “versterkte stijl” een hyponiem van “stijl”. Het is nodig om te weten welke 
gegevens uit een woord gehaald kunnen worden. De exacte relatie tussen woorden of deze hyperoniem of 
hyponiem zijn dient niet benoemd te worden, maar het is van belang te weten welke gegevens er uit de woorden 
gehaald kan worden. Dit is nodig om in het gegevenssysteem een koppeling te maken tussen het gebruiken van 
zoektermen en het toevoegen van semantisch correcte gegevens. Per zoekterm is een definitie nodig. Wanneer 
een zoekterm exact dezelfde betekenis heeft zijn de woorden synoniem van elkaar en dienen ze ook als 
dusdanig in het gegevenssysteem ingevoerd te worden. In paragraaf 4.5.3 Synoniemen en eigenschappen is er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aan deze eis te voldoen.  
 
Voor het structureren en de opslag van de gegevens is eenzelfde probleem geconstateerd (rechts Figuur 15). 
Wanneer men gevraagd wordt om gegevens te relateren aan elkaar, zal men bij het voorbeeld van de stijl op 
vele manieren de gegevens kunnen structureren. Echter wanneer deze structuren door elkaar gebruikt zouden 
worden, is de kans op gegevens die inconsistent zijn groter. In het voorbeeld (bovenaan rechts Figuur 15) is te 
zien dat de stijl een onderdeel kan zijn van de wand (volgens een decompositie relatie) en dat de stijl een 
eigenschap “functie” heeft met de waarde “versterken”. Een volgende partij zou misschien stellen dat de stijl een 
eigenschap van de wand kan zijn met als waarde “versterkingsstijl”. Wanneer er gezocht moet worden door zulke 
verschillende structuren en men wil weten of er een versterkte stijl aanwezig is in de wand, moet van te voren 
duidelijk zijn hoe die versterkte stijl gerelateerd is aan de wand en in wat voor structuur deze zit. In vorig 
voorbeeld is dit een probleem. De oplossing is om van te voren een structuur te ontwikkelen waarin gegevens 
vastgelegd worden. Er is in paragraaf 4.4 Structuur om gegevens in op te slaan onderzocht welke structuren 
gebruikt kunnen worden voor het gegevenssysteem. 
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Versterkingsstijl

Metalstud R75

C-profiel

Verzwaarde stijl

Verstijvingsprofiel

Kans op foutieve interpretatie bij verschillende namen is groter.
Het moet te achterhalen zijn wat er nu precies bedoelt wordt met 
een begrip (definitie, synoniemen, hyperoniemen en hyponiemen)

Meerdere mensen zorgen voor verschillende structuren van hoe 
gegevens opgeslagen zouden moeten worden. Kies er één zodat de 
gegevens op één manier opgeslagen worden.

Versterkte stijl
“Is onderdeel van”

Wand

Versterkte stijl
“Is eigenschap van”

Wand

Versterkte stijl
“is gerelateerd aan”

Kozijn

Versterkte stijl
“is een type”

Stijl

Wand (object)
↳ Stijl (decompositie)
  ↳ Functie: Versterken (eigenschap)

Wand (object)
↳ Stijl: Versterkingsstijl (eigenschap)

Kozijn                ßà  Stijl
(bouwcomponent)         (bouwcomponent)         

Stijl (bouwcomponent)
↳ Versterkte stijl (subtype)

Naamgeving Structuur

Stijl met de functie 
versterken 

 
FIGUUR 15: DE PROBLEMEN BIJ VERSCHILLENDE INTERPRETATIES VAN GEGEVENS 

 

4.4 Structuur om gegevens in op te slaan 

Het opslaan van de gegevens moet via een vooraf gedefinieerde structuur gebeuren. Deze structuur dient in het 
gegevenssysteem door een partij of persoon aangemaakt te worden. Het zou in de toekomst mogelijk moeten 
zijn dat deze structuur internationaal vastgelegd wordt, zodat voor alle partijen bekend is dat een bouwdeel kan 
bestaan uit vooraf bepaalde bouwcomponenten en welke eigenschappen deze mag bezitten. Voor de korte 
termijn kan per bedrijf een bepaalde structuur aangemaakt worden. De ervaring die hieruit ontstaat bij het werken 
met de gegevens in het gegevenssysteem in de bouwpraktijk zouden als input kunnen dienen voor de opzet van 
een internationale structuur. 
 
Er zijn een aantal bestaande structuren waarin gegevens opgeslagen zouden kunnen worden. Een aantal van 
deze zijn nader onderzocht om te controleren of deze ingezet kunnen worden voor de doeleinden van dit 
onderzoek.  

1. IFC (ISO/PAS 16739, 2005) 
IFC is een opslagformaat voor bouwdeelgegevens en heeft een bepaalde structuur waarin objecten 
gerelateerd zijn met elkaar. Of deze structuur genoeg handvaten biedt om uiteindelijke 
bouwdeelgegevens tot op het diepste niveau in op te nemen wordt onderzocht. 

2. IFD (ISO 12006-2, 2001) (ISO 12006-3, 2007) 
IFD (International Framework for Dictionaries) is een raamwerk om gegevens gestructureerd in vast te 
leggen. IFD werkt met unieke concepten die gerelateerd aan elkaar kunnen worden op basis van 
specialisatie en decompositie (4.4.3.5 Specialisatie en generalisatie en 4.4.3.6 Decompositie en 
Aggregatie). 
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3. NL/SfB, STABU en de NEN 2634 (BNA, 2005) (Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem (1)) 
(NEN 2634, 2002) 
Deze bestaande classificaties die vooral in Nederland veel gebruikt worden zouden eventueel als basis 
kunnen dienen voor de opslag van gegevens. 

 
4.4.1 IFC 

Sinds 1995 is de IAI (International Alliance for Interoperability) bezig met de ontwikkeling van het IFC (Industry 
Foundation Classes) model (buildingSMART (2)). Dit is een model om uitwisseling van gegevens tussen 
applicaties mogelijk te maken. Het is een internationale standaard die vastgelegd is in de ISO16739. Een groot 
deel van de structuur van IFC is hierin vastgelegd en wordt gebruikt onder de IFC 2x versies. Momenteel hebben 
veel softwareleveranciers implementaties gemaakt van de versie IFC 2x3 TC1 die gepubliceerd is in juli 2007. Op 
het moment van schrijven is er een concept model voor IFC2x4 RC3. Het voordeel van het gebruik van IFC is 
dat dit een open standaard is en iedereen hier vrij gebruik van mag maken en hieraan mee mag ontwikkelen. 
Zowel 3D grafische gegevens als tekstuele gegevens kunnen hierin opgeslagen worden. Wanneer in het 
onderzoek gesproken wordt over IFC dan wordt hiermee de versie IFC2x3 bedoeld.  
 
IFC is ontwikkeld op basis van een aantal andere standaarden. Om bouw gerelateerde gegevens uit te wisselen 
is eerder een standaard ontwikkelt. De Standard for the Exchange of Product data (STEP) is vastgelegd in de 
ISO 10303 norm. Hier zijn afspraken gemaakt over welke taal en welk dataformaat gebruikt moet worden voor de 
uitwisseling. Er is gekozen om de standaard te beschrijven in de taal EXPRESS (ISO 10303-11, 2004) (Figuur 
16).  
 

 
FIGUUR 16: EEN DEEL VAN HET EXPRESS SCHEMA VAN DE BESCHRIJVING VAN IFC 
 
Deze taal legt dus vast welke objecten, met welke eigenschapen en welke relaties er zijn en eventueel welke 
restricties er gelden voor deze eigenschappen. Ook het overerven van eigenschappen op subtypes van 
supertypes is hierin vastgelegd. Een uitwerking van deze “regels” kan vastgelegd worden in een STEP File 
Format (SPFF) wat ook wel een IFC-bestand genoemd worden (ISO 10303-21, 2002) (Figuur 17).  
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FIGUUR 17: EEN DEEL VAN EEN IFC BESTAND IN HET SPFF FORMAAT 
 
Voor een deel biedt IFC al een semantische structuur waarin aan objecten eigenschappen toegekend zijn en 
waarin objecten naamgeving hebben. Een voorbeeld hiervan is dat een IfcWall of een IfcWallStandardcase een 
aantal vaste eigenschappen heeft, maar niet alle namen van de eigenschappen zijn vastgelegd. Eén van de 
knelpunten waardoor gegevens niet consistent opgeslagen kunnen worden is omdat er geen eenduidige 
naamgeving gebruikt wordt. IFC heeft een aantal beperkte vaste eigenschappen en de rest van de 
eigenschappen kunnen naar eigen interpretatie ingevuld worden dus dit knelpunt kan niet met IFC opgelost 
worden. Om dit probleem te voorkomen is er een andere oplossing ontwikkeld genaamd IFD (International 
Framework for Dictionaries) (paragraaf 4.4.2 IFD). 

 
In een IFC bestand zitten grafische gegevens en tekstuele 
gegevens opgeslagen. Het beschrijven van een grafisch gegeven 
gebeurd ook tekstueel zoals te zien is in Figuur 17, maar een 
computerprogramma kan deze omzetten naar een grafische 
representatie. Een voorbeeld van een grafisch beschreven wand 
staat hiernaast. 
 
Het grafische object heeft bijvoorbeeld een breedte, lengte en een 
hoogte. Deze eigenschappen vloeien voort uit het grafische 
gegeven, maar een partij zoals de werkvoorbereiding wil met deze 
gegevens ook tekstueel kunnen werken. Het nadeel van IFC is dat 
de impliciete geometrische representatie (representatie die niet 

direct in tekst terug te vinden is) en de expliciete eigenschappen (de tekstuele eigenschappen aan een object) 
niet parametrisch gekoppeld zijn. Het instellen van de tekstuele expliciete eigenschappen over de hoogte, lengte 
en breedte van een object oefent geen invloed uit op de grafisch weergave. 
 
De hoogte van bijvoorbeeld een wand komt dus meerdere malen voor in het IFC bestand, zowel om de grafische 
weergave te beschrijven alsmede om een tekstuele eigenschap te zijn van een object. Dit laatste kan optioneel 
voorkomen en is afhankelijk van de manier waarop een 3D modelleerpakket een IFC bestand maakt en of deze 
de hoogte ook tekstueel beschreven opslaat als eigenschap van het object.  
 
Er is een klein onderzoek verricht naar het exporteren van gegevens uit Autodesk Revit naar IFC. Dit onderzoek 
is terug te vinden in (bijlage R). Concluderend kan gezegd worden dat er grote variatie zit in het exporteren van 
de gegevens, welke eigenschappen meekomen en hoe bouwdelen gemodelleerd zijn. Daarom wordt IFC enkel 
gebruikt voor het dragen van de grafische gegevens en worden de eigenschappen die de gebruiker gedefinieerd 

Er kunnen 4 coördinaten van 4 punten 
beschreven zijn die samen een 

rechthoekige vlak vormen. Vervolgens is 
aangegeven in het IFC bestand dat deze 

rechthoek met een richting over een 
bepaalde lengte geëxtrudeerd moet 

worden. Op deze manier worden grafische 
gegevens beschreven en kan het 
computerprogramma hier een 3D 

grafische representatie van genereren. 
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heeft niet automatisch overgenomen. Er moet de gebruiker gevraagd worden welke eigenschappen deze wil 
overnemen in het gegevenssysteem. 
 
IFC is een bestandformaat wat een grote mate van vrijheid biedt voor het toevoegen van eigenschappen. Via 
IfcProperty en IfcPropertySet kunnen enkele of meerdere met eigenschappen aangemaakt worden 
(buildingSMART (3)). In IFC kunnen eigenschappen op verschillende manieren aangemaakt worden. Een 
eigenschap kan een waarde hebben en kan een eenheid hebben. Er bestaat onderscheidt in een eenvoudige 
waarde, een begrensde waarde, een lijst met waardes, een waarde uit een voor gedefinieerde lijst met waardes 
en zo nog een aantal. Omdat er praktisch alles ingevuld kan worden als waarde en hier nauwelijks afspraken of 
voorschriften over zijn (dit om het IFC model zo toepasbaar mogelijk voor iedereen te houden), heeft elk 3D 
modelleer pakket zijn eigen naamgeving toegepast. De enige voor gedefinieerde eigenschapenlijst 
(IfcPropertySet) van bijvoorbeeld de IfcWall en de IfcWallStandardCase zijn te zien in bijlage Q. 
 
Aan de ene kant is de ontbrekende parametrische koppeling tussen de grafische gegevens en tekstuele 
gegevens een potentiele bron van inconsistentie binnen het IFC model zelf, maar aan de andere kant is IFC een 
veelgebruikt bestandformaat voor het overdragen van grafische gegevens. Lettend op de doelstelling kunnen de 
gegevens uit een IFC bestand dus niet garanderen dat er gegevens inzitten die inconsistent zijn. Daarom is een 
tussenoplossing bedacht. 
 

Er is voor gekozen om IFC te gebruiken als opslagformaat voor de grafische gegevens. Daarnaast biedt IFC 
structuur tot op het bouwdeelniveau en een stuk semantiek. Er wordt vaak aangegeven wat voor type bouwdeel 
het is (wand, vloer, dak, kolom enz.). De gegevens moeten vanuit het IFC bestand overgezet kunnen worden in 
het gegevenssysteem en de gebruiker moet aangeven welke waardes overgenomen moeten worden en welke 
niet.  
 
4.4.2 IFD 

De IAI heeft als uitbreiding op de beperkte structuur in IFC een andere open standaard ontwikkeld het IFD 
(International Framework for Dictionaries). De volgende definitie wordt gehanteerd: 
“[IFD allows] the specification of a taxonomy model, which provides the ability to define concepts by means of 
properties, to group concepts, and to define relationships between concept” (COST Technical Committee, 2006).  
In een taxonomie worden concepten en de relaties hiertussen beschreven en benoemd (Sowa, 2000). In IFD kan 
vastgelegd worden hoe concepten aan elkaar gerelateerd kunnen worden en daarmee wat de relatie is die 
tussen concepten bestaat. Hiermee kan een structuur opgebouwd worden. Wanneer we het enkel hebben over 
het raamwerk met de regels hoe concepten aan elkaar gerelateerd moeten worden, wordt er over IFD 
gesproken. Wanneer er een bepaalde instantie aangemaakt wordt op basis van de regels die gespecificeerd zijn 
in het ISO 12006-3 schema (dit wordt een context genoemd), dan hebben we het over de vulling van het IFD 
raamwerk en spreken we van de bSDD (buidlingSMART Data Dictionary) (paragraaf 4.5.1 bSDD). 
 
In het onderzoek is het nodig vooraf te bepalen hoe gegevens op de achtergrond (in een database bijvoorbeeld) 
opgeslagen dienen te worden. In de toekomst zou er wel een structuur in IFD opgezet kunnen worden, IFD biedt 
de middelen om een structuur te bepalen. Echter voor de invulling van de structuur moet voor dit onderzoek nog 
bepaald worden welke bouwdelen en welke bouwcomponenten er zijn met de bijbehorende eigenschappen en 
hoe deze gerelateerd zijn. Dit zal uitgewerkt worden voor de Metalstud-wand. 
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4.4.3 NL/SfB, STABU en de NEN 2634 

In Nederland zijn er een aantal classificaties die veelgebruikt worden en die de verschillende partijen 
ondersteunen bij het structureren van gegevens. In de volgende sub paragrafen is onderzocht  wat classificatie 
nu precies inhoudt en wat voor gevolgen het heeft voor de structuur die gekozen dient te worden om gegevens 
in op te slaan. 
 
4.4.3.1 Classificatie 

Classificatie is het indelen van objecten op grond van overeenkomstige eigenschapen (ook wel facetten 
classificatie genoemd) (Vickery, 1975). Een classificatie is een structuur die bedacht is om partijen op een 
eenvoudigere manier te laten werken met gegevens. Omdat elke partij met een andere blik naar de gegevens wil 
kijken, is voor elke partij een andere classificatie relevant om mee te werken. 
 
Vanuit object georiënteerd perspectief kunnen we bouwdelen zien als objecten. Voorbeelden hiervan zijn 
wanden, daken, vloeren, kolommen, deuren enz. Elk object is een voor de mens logisch te bevatten concept. 
Ook in standaarden als IFC en IFD komen deze objecten en concepten telkens terug en in het onderzoek wordt 
er vanuit gegaan dat deze objecten ook gebruikt worden. Objecten kunnen op hun beurt weer eigenschappen 
bevatten. Het object wand kan de eigenschap hebben “Binnen/Buiten” met de waarde “Binnen” of de eigenschap 
“constructief” met de waarde “ja”. Wanneer het object in een classificatie ingedeeld wordt dan kunnen alle 
wanden die de eigenschap “constructief” bezitten met het kenmerk “ja” in één groep verzameld worden en alle 
objecten die de eigenschap “constructief” met het kenmerk “nee” bezitten in een andere groep verzameld 
worden. Classificatie gebeurd dus op basis van eigenschappen die een object bezit. Daarmee kan ook gelijk 
aangetoond worden wat het nadeel van classificatie is. Elke partij zal de objecten anders willen groeperen en 
daarmee op basis van andere eigenschappen willen groeperen. Er is dus geen één classificatie die zich leent 
voor het opslaan van gegevens voor elke partij in de bouw. Een classificatie is een bepaalde kijk op de 
gegevens. Toch is het nuttig gebleken de onderstaande classificaties te onderzoeken voor een beter begrip hoe 
gegevens opgeslagen dienen te worden en er zijn mogelijk elementen uit een classificatie die wel gebruikt 
kunnen worden. 
 
4.4.3.2 STABU 2008-2  

De STABU 2008-2 besteksystematiek is opgesteld om gebruikt te worden door bestekschrijvers. De indeling is 
gemaakt op basis van werksoorten. Een aantal voorbeelden van hoofdstukken zijn de volgende: 21 
BETONWERK, 22 METSELWERK, 24 RUWBOUWTIMMERWERK. Op basis van een werksoort in combinatie 
met een materiaal is de hoofdindeling gemaakt. Als we kijken naar de Metalstud-wand dan wordt deze ingedeeld 
in Hoofdstuk 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN paragraaf 41 IN HET WERK AF TE WERKEN 
SYSTEEMWANDEN (Figuur 18).  
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FIGUUR 18: EEN PAGINA UIT DE STABU  BESTEKSYSTEMATIEK WAAR DE INDELING VAN HOOFDSTUKKEN EN PARAGRAFEN TE ZIEN ZIJN 

(STICHTING STABU BOUWBREED INFORMATIESYSTEEM (2))  
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Wanneer we kijken naar de hoofstukken zien we dat de eerste selectie gemaakt wordt op werksoorten en 
vervolgens in de paragrafen een bepaald type object geselecteerd wordt. In de classificatie is niet een hele 
zuivere indeling gemaakt op basis van werksoorten. Hoofdstuk 43 is METAAL EN KUNSTSTOFWERK wat een 
werksoort is. Hoofdstuk 30 is vervolgens KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, wat uiteraard geen werksoorten zijn 
maar bouwdelen.  
Een ander nadeel is het detailniveau tot waar de STABU besteksystematiek gaat. De systematiek houdt op, op 
het niveau IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN. Vervolgens kan hier een verdere indeling in 
gemaakt worden en is dit vrij in te delen voor elke toepassing van de systematiek. Wanneer bij het voorbeeld van 
de Metalstud-wand de bouwcomponenten van het bouwdeel wand gespecificeerd gaan worden dan moet hier 
weer een eigen indeling in gemaakt worden. Een structuur moet hier juist hulp bieden zodat dit niet weer zelf 
verzonnen dient te worden. 
 
4.4.3.3 NEN 2634 

De NEN 2634 is opgesteld als standaard classificatie voor het calculeren van een gebouw. De indeling is 
gemaakt op basis van zones in een gebouw (fundering, skelet, dak, gevel enz.) waarna vervolgens bouwdelen 
uitgesplitst worden. De uitsplitsing gebeurd soms op eigenschappen of ze binnen of buiten zijn en soms of ze 
dragend of niet dragend zijn (Figuur 19). 
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FIGUUR 19: DE CLASSIFICATIE VAN DE NEN 2634 WELKE VOOR CALCULATORS IS OPGESTELD (NEN 2634, 2002) 
 
De diepgang is zeer beperkt en er kunnen geen bouwdeelcomponenten ingedeeld worden. Verder is de 
classificatie vooral om bouwkosten te berekenen opgesteld.  
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4.4.3.4 NL/SfB 

Naar eigen zeggen is de NL/SfB een classificatie van informatie en coördinatie van gegevensstromen binnen het 
bouwproces (BNA, 2005). Dit is een Nederlandse implementatie van de SfB systematiek die oorspronkelijk in 
Zweden bedacht is (Giertz, 1982). De NL/SfB heeft de Elementenmethode uit 1991 meegenomen om de 
classificatie op te bouwen. De NL/SfB heeft 5 tabellen (Tabel 3) die elk een code kunnen hebben (alfanumeriek) 
en zo de unieke code vormen voor een bouwdeel (Figuur 20).  
 

 
 
FIGUUR 20: DE OPBOUW VAN EEN NL/SFB CODE (BNA, 2005) 

Tabel 0 – Ruimtelijke voorzieningen 
Tabel 1 – Functionele gebouwelementen / 
Elementenmethode 2005 
Tabel 2 – Constructiemethoden 
Tabel 3 – Constructiemiddelen 
Tabel 4 – Activiteiten, kenmerken en 
eigenschappen 

 
TABEL 3: DE VERSCHILLENDE TABELLEN WAARUIT EEN NL/SFB 

CODE IS OPGEBOUWD 
 
In Tabel 0 wordt aangegeven om wat voor project het gaat en welke ruimtelijke voorziening het gebouw is. Het 
eerste cijfer van de NL/SfB code komt direct uit deze tabel (in Figuur 20 is dat 32). In Tabel 1 wordt gekeken 
naar de functie van een bouwdeel. Het tweede cijfer van de NL/SfB code komt direct uit Tabel 1 (in Figuur 20 is 
dat 21). In Tabel 2 wordt gekeken volgens welke methode de constructie tot stand gekomen is. Hier wordt dat tot 
op het bouwcomponent niveau gespecificeerd. Voorbeelden hiervan zijn H Constructies van balken en profielen, 
K Isolatiewerk (warmte en geluid)  en M Plaatwerk (in Figuur 20 is dat F). In Tabel 3 wordt vervolgens 
aangegeven welke constructiemiddel of materiaal bij dit bouwcomponent hoort. Voorbeelden hiervan zijn h 
Metaal, h1 Gietijzer of h2 Staal (in Figuur 20 is dat g2). De combinatie van Tabel 2 en Tabel 3 vormen de vierde 
unieke code van de NL/SfB codering. In Tabel 4 zijn de letters A t/m D gereserveerd om activiteiten aan te 
geven, de letter E t/m H gereserveerd om kenmerken en eigenschappen van een bouwcomponent te 
specificeren, de letters I t/m T kunnen gebruikt worden om prestaties van een bouwdeel aan te geven en als 
laatste kunnen de letters U t/m Z gebruikt worden om eisen en randvoorwaarden te specificeren (in Figuur 20 is 
dat P2).  
 
De NL/SfB biedt ook de mogelijkheid om vooraf, voordat het gebouw concreet in bouwdelen uitgedacht is al een 
vraagspecificatie te maken. Een code op basis van een combinatie uit Tabel 0, 1 en 4 geven een wens van 
bijvoorbeeld een opdrachtgever aan. Een combinatie van Tabel 2, 3 en 4 geven een aanbod aan van een 
gekozen technische oplossing. Met behulp van deze codering is het ook mogelijk volgens de Systems 
Engineering methode te werken. Systems Engineering is het opdelen van het bouwproces in systemen, waardoor 
het risico dat een technische oplossing niet voldoet aan de vraag die van te voren gesteld is teruggedrongen kan 
worden. Hiermee wordt het bouwproces beheersbaarder (SBR, 2010). Het koppelen van de eis en technische 
oplossing is een punt dat in het gegevenssysteem mee genomen moet worden in de toekomst. Ook de 
internationale aansluiting van de NL/SfB op de SfB is een groot voordeel. Echter is deze classificatie gebaseerd 
op de elementenmethode, die weer direct begint met het sorteren op bepaalde eigenschappen van een wand. 
Daarom is deze classificatie ook weer niet te gebruiken in het onderzoek voor de opslag van gegevens. 
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4.4.3.5 Specialisatie en generalisatie 

Wanneer er een relatie bestaat tussen een ouder object en een kind object zodanig dat het kind object tenminste 
de eigenschappen bezit van het ouderobject wordt er gesproken over een specialisatie-relatie tussen de twee 
objecten. De eigenschappen die in het ouder object voorkomen worden door het kind overgeërfd in een 
specialisatie-relatie en komen hiermee ook voor bij het kind object. Wanneer er uit verschillende objecten 
overeenkomstige eigenschappen zitten die in een overkoepelend object gestopt kunnen worden, wordt er 
gesproken over generalisatie.  
 
Wanneer er naar de bestaande classificaties gekeken wordt dan vindt er bij de NL/SfB in Tabel 1 specialisatie 
plaats (Tabel 4). Er kan gekozen worden voor 22 Binnenwanden. Daarna kan op basis van de eigenschap 
Constructief/Niet constructief een indeling gemaakt worden. Vervolgens kan op basis van het type wand en de 
constructiewijze nog een keuze gemaakt worden, namelijk of het een systeemwand is die los of vast staat. 
 
22 Binnenwanden Specialisatie  Generalisatie  
22.1 Binnenwanden; Niet constructief Specialisatie  Generalisatie  
22.13 Binnenwanden; Niet constructief; systeemwanden; vast Specialisatie  Generalisatie  
TABEL 4: SPECIALISATIE VAN EEN METALSTUD-WAND OP BASIS VAN BEPAALDE EIGENSCHAPPEN 
 
Om aan te geven dat classificatie plaatsvindt op basis van eigenschappen dat een bouwdeel bezit is hieronder 
een voorbeeld uitgewerkt (Tabel 5 en Tabel 6). Hierin is te zien dat er verschillende eigenschappen toegevoegd 
worden aan een bouwdeel om op basis hiervan te groeperen. 
 

Bouwdeel Kenmerk Kenmerk Kenmerk 
A Niet 

constructief 
Binnen Systeemwand 

vast 
B Niet 

constructief 
Binnen Systeemwand 

verplaatsbaar 
C Constructief Binnen Systeemwand 

vast 
 

22  
 

Binnenwanden 
Resultaat: Bouwdeel A + B + C 

22.1 Binnenwanden; Niet constructief 
Resultaat: Bouwdeel A + B 

22.13 Binnenwanden; Niet constructief; 
systeemwanden; vast 
Resultaat: Bouwdeel A 

 

TABEL 5: EEN VOORBEELD VAN BOUWDELEN MET DE 

BIJBEHORENDE KENMERKEN 
TABEL 6: EEN VOORBEELD VAN EEN CLASSIFICATIE EN DE 

BOUWDELEN DIE OP BASIS DAARVAN INGEDEELD WORDEN 
 
4.4.3.6 Decompositie en Aggregatie 

Decompositie is ontleding van een object en aggregatie is het samenvoegen tot een object. Een object kan 
bestaan uit meerdere objecten. Wanneer een object ontleed wordt in deze objecten wordt er gesproken over 
decompositie. Wanneer een verzameling objecten samengevoegd wordt tot één object wordt er gesproken over 
aggregatie. Wanneer het bouwdeel wand wordt ontleed in bouwcomponenten spreken we van decompositie. 
 
Bouwdeel: Wand Decompositie  Aggregatie  
Bouwcomponent: Stijl 
Bouwcomponent: Regel 
Bouwcomponent: Beplating 
Bouwcomponent: Isolatie 

Decompositie  Aggregatie  
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Een voorbeeld van hoe een bouwdeel grafisch gedecomponeerd kan worden is gegeven in Figuur 21 en Figuur 
22. 

 
 

FIGUUR 21: DE WAND ALS BOUWDEEL  FIGUUR 22: DE WAND GEDECOMPONEERD IN 

BOUWCOMPONENTEN 
 

4.4.4 Conclusie structuur 

Er is gekozen om de grafische gegevens via een IFC bestand op te slaan in het gegevenssysteem. Niet alleen is 
dit het meest gebruikte opslagformaat om gegevens momenteel in de bouw uit te wisselen tussen verschillende 
partijen, maar ook is het mogelijk om per gemodelleerd object de tekstuele gegevens hieraan te koppelen. 
Verder is het wenselijk dat gebruikers al gegevens kunnen koppelen in hun 3D modelleersoftware aan bepaalde 
bouwdelen. Deze gegevens mogen niet verloren gaan, maar moeten met uiterste zorg overgenomen worden en 
semantiek toegekend krijgen in het gegevenssysteem. Hier moet het gegevenssysteem in kunnen voorzien.   
 
Het verplicht kiezen op basis van een vooraf bepaalde eigenschap is niet de juiste methode om gegevens in het 
gegevenssysteem op te slaan. Er zijn gevallen te bedenken waarin het nog niet zeker is of de binnenwand 
constructief of niet-constructief uitgevoerd gaat worden en het niet wenselijk is om deze eigenschap verplicht te 
moeten invullen. Een object zou opgeslagen moeten worden met zijn eigenschappen die op dat moment bekend 
zijn. In het gegevenssysteem moeten de gegevens opgeslagen worden zodat ze te gebruiken zijn voor elke partij 
in de bouw. Wanneer een bepaalde partij vervolgens wil gaan filteren op basis van een bepaalde eigenschap en 
dus eigenlijk de gegevens wil bekijken op basis van een bepaalde classificatie, moet dit mogelijk zijn. Voor het 
opslaan van de gegevens in het gegevenssysteem moet een “neutrale” structuur gekozen worden, waarin enkel 
het bouwobject met de eigenschappen opgeslagen zitten. Het moet mogelijk zijn om dan de gegevens op 
meerdere manieren te bekijken. 
 
Op basis van de vorige conclusie waar bepaald is dat er een structuur nodig is, kan voor elk bouwdeel bepaald 
worden hoe deze gedecomponeerd is in bouwcomponenten. Met andere woorden moet er vastgelegd worden uit 
welke bouwcomponenten een bouwdeel bestaat. Vervolgens zal er ook vastgelegd worden welke eigenschappen, 
waardes en eenheden een bouwdeel of bouwcomponent kan hebben. Dit zal gedaan worden op basis van de 
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gevonden termen uit de documenten die verzameld zijn tijdens de participerende observatie en de concepten die 
internationaal zijn vastgelegd volgens IFD in de bSDD (paragraaf 4.5.1 bSDD). 
 
Er is voor gekozen om het bouwdeel wand (Tabel 7) als volgt te decomponeren (Tabel 8).  
 
Bouwdelen 
Wand 
TABEL 7: HET BOUWDEEL WAND 
 
Bouwcomponenten 
Stijl 
Regel 
Beplating 
Isolatie 
TABEL 8: EEN OVERZICHT MET DE BOUWCOMPONENTEN VOOR EEN METALSTUD-WAND 
 
Wanneer alle bouwdelen, bouwcomponenten en eigenschappen, waardes en eenheden bepaald zijn, kan de 
relatie tussen deze vijf typen concepten gelegd worden (Figuur 23). Er bestaan al enkele initiatieven waar op 
basis van een netwerkstructuur concepten gelinkt worden (Woestenenk, 2012). Kees Woestenenk is bezig 
geweest om op basis van IFD met een aantal aanvullende regels voor het raamwerk, een invulling te geven aan 
een context en hiermee de bSDD in te vullen.  
 

Bouwdeel

Bouw-
component

Eigenschap

Waarde

Eenheid

bestaat uit 0 of meerdere
(decompositie)

heeft 0 of
meerdere

heeft 0 of
meerdere

heeft 0 of
meerdere

heeft 0 of
meerdere

 
FIGUUR 23: DE RELATIE TUSSEN DE VIJF CONCEPTEN UIT HET GEGEVENSSYSTEEM 
 
Voor het onderzoek is het nodig te bepalen welke eigenschappen bij welke bouwdelen en/of bouwcomponenten 
voor mogen komen. Deze zijn verder onderzocht in paragraaf 4.5.3 Synoniemen en eigenschappen. Het kan niet 
zo zijn dat een gebruiker een eigenschap “isolatie” met waarde “2,5 m2K/W” probeert toe te voegen. In vorige 
paragrafen is juist bepaald dat isolatie een bouwcomponent is van het bouwdeel wand, geen eigenschap van het 
bouwdeel wand. Om deze fouten te voorkomen is het nodig van te voren bepaald te hebben dat “isolatie” een 
bouwcomponent is die een eigenschap “Rc-waarde” kan hebben met het kenmerk “2,5” met de eenheid 
“m2K/W”.  
 
Het is van belang om verder uit te zoeken welke typen waarden er ingevuld mogen worden (integers, karakters, 
booleans enz.), maar hier kan in vervolgonderzoek uitgebreider op ingegaan worden.  
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Met het onderzoek naar de verschillende classificaties is er aangetoond dat de gegevens op verschillende 
manieren door de verschillende partijen bekeken dienen te worden. Dit moet uiteindelijk verwerkt worden in het 
ontwerp van het gegevenssysteem.  
 
Van Taakstelling 2: De eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen; zijn de volgende taken uitgevoerd: 
- Bepaal hoe de gegevens opgeslagen worden; 
- Bepaal hoe de gegevens weergegeven worden; 
 

4.5 Naamgeving 

Om te zorgen dat tekstuele gegevens niet dubbel gecreëerd worden dient de naamgeving van de gegevens in 
het gegevenssysteem consistent te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer er na eenzelfde concept wordt 
gerefereerd met een synoniem, deze als één uniek concept opgeslagen dienen te worden. Een oplossing 
hiervoor is om gebruikers van het gegevenssysteem uit een beperkte lijst met namen een naam te laten kiezen 
die al in het gegevenssysteem zit. Toch moeten gebruikers niet voelen dat ze beperkt worden als het woord of 
bouwdeel dat ze willen kiezen er niet bij staat, dit zou de adoptie van het gegevenssysteem niet bevorderen. 
Daarom moet het mogelijk zijn om namen aan te maken en toe te voegen. Echter moet dit niet te gemakkelijk 
gaan anders zouden gebruikers gelijk hun zelf verzonnen naam gaan toevoegen. Het beheer van alle namen 
moet door een persoon of partij gedaan worden. 
 
Een mogelijkheid om dit te stimuleren is het zorgen voor automatische suggesties bij het typen van namen. 
Wanneer de gebruiker gelijk een lijst voor zich krijgt met de mogelijke namen die lijken op het getypte woord, 
kunnen zij hier eenvoudiger uit kiezen. Dit verhoogd de snelheid van het werken met het gegevenssysteem.  
 
Wanneer dezelfde naamgeving gebruikt wordt kan een gegevenssysteem verifiëren of de naam niet al voorkomt 
in het systeem en daarom vroegtijdig waarschuwen voor reeds bestaande gegevens. Echter wanneer gebruikers 
de mogelijkheid hebben om zelf naamgeving toe te voegen, ontstaat de kans dat er dubbele waardes in gezet 
worden of de structuur tegenstrijdigheden bevat. Daarom moet de beheerder van de naamgeving en de structuur 
bij het toevoegen van nieuwe woorden handmatig de controle uitvoeren of deze met de juiste naam en op de 
juiste plaats is toegevoegd. 
 
Er is een bestaande database van begrippen en/of concepten die gebruikt kan worden om te zorgen dat er met  
consistente naamgeving gewerkt wordt. Deze is nader bekeken om te controleren of deze ingezet kan worden 
voor de doeleinden van dit onderzoek. Wanneer alle concepten die gevonden zijn in de participerende observatie 
een plaats zouden kunnen krijgen binnen de bSDD zou deze ingezet kunnen worden voor dit onderzoek.  
 

1. bSDD (buildingSMART Data  Dictionary) 
De bSDD kan meerdere invullingen bezitten op basis van het IFD raamwerk (Figuur 24) met concepten en 
relaties. Dit zijn structuren die op basis van de regels die gelden volgens de ISO 12006-3 opgesteld zijn. In 
de bSDD is het mogelijk een eigen “context” aan te maken waarin een eigen structuur bedacht wordt 
(eventueel een bestaande classificatie) op basis van specialisatie en decompositie waarin concepten met 
elkaar gerelateerd worden. De rechten van de bSDD liggen momenteel bij de organisatie buildingSMART. 
Het is mogelijk om de bestaande vulling van de contexten en concepten in te zien via IFD/bSDD Online 
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Browser die beschikbaar is gesteld door buildingSMART Noorwegen en Standard Norge (Noorse 
standaarden organisatie) (buildingSMART (1)).  

 
4.5.1 bSDD 

In de bSDD zijn concepten vastgelegd met een bijbehorende naam waar naar toe gerefereerd kan worden. Ze 
bezitten een unieke GUID (Global Unique IDentifier) zodat verschillende internationale namen gebruikt kunnen 
worden om te refereren naar hetzelfde concept. Een voorbeeld is hieronder uitgewerkt. 

 
FIGUUR 24: HET PRINCIPE VAN IFD ALS EEN BIBLIOTHEEK MET CONCEPTEN WAAR NAAR TOE GEREFEREERD KAN WORDEN (DEV.IFD-
LIBRARY.ORG, 2007) 
 
Het is mogelijk om aan een bouwdeel in een 3D model een eigenschap en een waarde toe te kennen zoals 
“materiaal: beton”. Deze woorden zijn Nederlandse vertalingen van de concepten “materiaal” en “beton”. In IFD is 
vastgelegd dat er een concept “material” is met de definitie: “Describes what material the product is made of”. In 
het Nederlands is de naamgeving: “materiaal”, in het Engels is de naamgeving: “material” en in het Noors is de 
naamgeving “materiale”. Het gaat hier om één uniek concept, met één unieke code waar meerdere vertalingen 
van aanwezig zijn. Wanneer we vanuit onze Nederlandse vertaling naar dit unieke concept refereren, kan deze 
letterlijk vertaald worden naar andere talen en weet iedereen over welk concept het nu precies gaat. Met het oog 
op het knelpunt waarbij men verschillende woorden gebruikt om dezelfde “dingen” te beschrijven wat uit de 
observatie gekomen is, biedt de bSDD een oplossing voor dit probleem.  
 
Het is de vraag of alle concepten in de bSDD terug komen zoals ze gevonden zijn in de participerende 
observatie. Het is echter mogelijk eigen concepten aan te maken wanneer deze nog niet voorkomen in de bSDD.  
 
4.5.2 Semantiek 

Om te werken naar de oplossing in de vorm van een gegevenssysteem moet er voor gezorgd worden dat 
gegevens ingevoerd kunnen worden in een computersysteem. Momenteel zijn veel tekstuele gegevens 
aangetroffen tijdens de participerende observatie die door mensen goed te interpreteren zijn, maar niet door een 
computer. De leer die zich bezig houdt met de betekenis van woorden en zinnen is de semantiek. Er wordt 
gesproken over een zin met veel semantische waarde wanneer hier veel informatie uitgehaald kan worden 
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(Beetz, 2009) (de Vries & Beetz, 2009) (Shannon & Weaver, 1949). Er is gekeken naar de gevonden 
documenten in de participerende observatie om te kijken of hier semantiek aan toegekend kan worden. 
 
4.5.3 Synoniemen en eigenschappen  

Tijdens de participerende observatie zijn alle documenten verzameld met betrekking tot ruimtes, binnenwanden 
en afwerkingen. Uit deze documenten zijn alle eigenschappen, waardes, eenheden, bouwdelen en 
bouwcomponenten gehaald die betrekking hebben op een Metalstud-wand. Hieronder een voorbeeld uit een 
bestektekst (Figuur 25) en de eigenschappen, waardes en eenheden die eruit gehaald zijn (Tabel 9) en de 
synoniemen lijst die op basis hiervan opgesteld is.  
 

 
FIGUUR 25:  EEN BESTEKTEKST OVER DE METALSTUD-WAND 
 
Uit deze bestektekst zijn de volgende eigenschappen, waarden en eenheden gehaald.  
 
Eigenschap Waarde Eenheid 
Brandwerendheid numerieke waarde eenheid (minuten) 
Hoogte numerieke waarde eenheid (1) 
Horizontaal / Verticaal Horizontaal 

Verticaal 
 

Functie Versterken (synoniem)  
Profielvorm U  
Dikte numerieke waarde eenheid (1) 
TABEL 9: DE EIGENSCHAPPEN , WAARDEN EN EENHEDEN DIE UIT EEN STUK BESTEKTEKST GEHAALD ZIJN 
 
Deze methode is toegepast op alle gevonden documenten bij de participerende observatie. Om te voorkomen dat 
gegevens waaruit dezelfde informatie gehaald worden niet consistent in het gegevenssysteem ingevoerd worden, 
wordt er een lijst aangelegd met woorden (synoniemen) die op de achtergrond naar hetzelfde concept moeten 
wijzen (Tabel 10).  
  
Synoniemen 
Dikte Equivalent Inlage 
Voeg Naad  
Versterken Verstijven Verzwaren 
Metalstud-wand MS-wand M.S.-wand 
Vanaf Van  
Minimaal Ten minste  
Maximaal Hoogstens  
Beide kanten Weerszijden  
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Zijkanten Langskanten  
Voorkant Kopse kant  
Voegvulling Naadvulling  
Voegafwerking Naadafwerking  
TABEL 10: EEN LIJST MET WOORDEN DIE DEZELFDE BETEKENIS HEBBEN 
 
Dit zijn synoniemen van elkaar. Ze duiden hier op exact hetzelfde concept. Soms wordt er echter een woord 
gebruikt dat een verzameling van verwante specifiekere woorden samenvat. Deze woorden worden 
hyperoniemen genoemd. De term “Metal-stud R75” geeft aan dat de stijl versterkt is, van het merk Metalstud is 
en dat de leverancierscode R75 is. De tegenovergestelden van hyperoniemen zijn hyponiemen, deze woorden 
behoren tot een verzameling van vergelijkbare woorden die met een algemenere term wordt aangeduid. Zo is de 
term “versterkte stijl” een hyponiem van “stijl”. Het is nodig om te weten welke gegevens uit een woord gehaald 
kunnen worden. De exacte relatie tussen woorden of deze hyperoniem of hyponiem zijn dient niet benoemd te 
worden, maar het is van belang te weten welke gegevens er uit de woorden gehaald kan worden. 
 
Er is nog onderscheid te maken in woorden die synoniem van elkaar zijn en woorden die op verschillende 
manieren gebruikt worden om hetzelfde aan te geven . Zo zijn er tijdens de participerende observatie in de 
documenten een aantal woorden aangetroffen waarmee men hetzelfde wil aangeven, alleen zijn deze op 
verschillende manieren omschreven. In paragraaf   



Pagina 47 

4.3 Interpretatie is al eerder aangegeven dat dit synoniemen, hyperoniemen en hyponiemen van elkaar zijn. In 
Tabel 11 zijn drie voorbeelden weergegeven van de semantiek die uit de drie termen “Metal-stud R75”, 
“versterkingsstijl” en “C-profiel” gehaald kan worden, wanneer deze drie begrippen vastgelegd worden op een 
object georiënteerde manier. 
 
Metal-stud R75 Versterkingsstijl C-profiel 
 

Bouwdeel: Wand 

↳ Merk: Metalstud 

Bouwcomponent: Stijl 

↳ Functie: Versterken 

↳ Leverancierscode: R75 
 

 
Bouwdeel: Wand 
Bouwcomponent: Stijl 

↳ Functie: Versterken 
 

 
Bouwdeel: Wand 
Bouwcomponent: Stijl 

↳ Profielvorm: C 
 

TABEL 11: DE SEMANTIEK DIE GEHAALD KAN WORDEN UIT DE VERSCHILLENDE GEBRUIKTE WOORDEN, GESTRUCTUREERD IN DE 

OBJECTSTRUCTUUR VAN DIT ONDERZOEK 
 
Op basis van bepaalde eigenschappen van objecten worden begrippen geformuleerd om naar het object te 
refereren. In het gegevenssysteem moeten deze op een juiste manier opgeslagen worden (juist zoals in Tabel 
11), maar kennelijk zijn er verschillende manieren voor gebruikers van het systeem om een object aan te duiden. 
Hier dient rekening mee gehouden te worden. In hoofdstuk 5 wordt verder uitgewerkt welke mogelijkheid er 
bestaat om bij het ontwerpen van de interface van het gegevenssysteem hier een oplossing voor te bieden. 
Zoals in het voorbeeld in het begin van deze paragraaf zijn alle eigenschappen die bij een bouwobject horen uit 
de documenten van de participerende observatie gehaald. Voor elke eigenschap wordt aangegeven wat voor 
type waarde deze kan hebben (numerieke waarde, vrij invulveld, vast invulveld enz.) en eventueel welke eenheid 
daar bij hoort. In Tabel 12 staat een lijst met alle eigenschappen: 
 
Eigenschappen Waarden Eenheden 
Dikte (min./max.) numerieke waarde eenheid (1) 
Breedte (min./max.) numerieke waarde eenheid (1) 
Lengte (min./max.) numerieke waarde eenheid (1) 
Hoogte (min./max.) numerieke waarde eenheid (1) 
Gewicht numerieke waarde eenheid (1) 
Oppervlakte (bruto/netto) (min./max.) numerieke waarde eenheid (2) 
Volume numerieke waarde eenheid (3) 
Profielvorm Rond 

Rechthoek 
Vierkant 
U 
C 

 

Classificatie STABU 
NL/SfB 
NEN2634 

 

Classificatienummer vrije waarde  
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Constructiemethode Samengesteld 
Gemetseld 
Gestort 

 

Binnen / Buiten Binnen 
Buiten 

 

Materiaal Gips 
Beton 
Hout 
Metaal 
Staal 
Minerale wol 
Gipskarton 
Lood 
Kunststof 
Kit 

 

Kleur vrij veld  
Vervaardigingsmethode Koudgewalst  
Coating Verzinken  
Hart-op-hart afstand numerieke waarde eenheid (lengtemaat) 
Enkelvoudig / Dubbelvoudig Enkelvoudig 

Dubbelvoudig 
 

Aantal numerieke waarde eenheid (variabel) 
Eenzijdig / Dubbelzijdig Eenzijdig 

Dubbelzijdig 
 

Meetmethode Hart-op-hart  
Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog Verdiepingshoog 

Niet-verdiepingshoog 
 

Lagen numerieke waarde eenheid (aantal) 
Kantafwerking Afgeschuind 

Recht 
Rond 
Facet 

 

Voegmateriaal Kit 
Filler 
Voegband 

 

Bevestigingswijze Schroeven 
Lijmen 

 

Positie Aan weerszijden 
Binnenzijde 
Buitenzijde 

 

Niveau A 
B 
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Horizontaal / Verticaal Horizontaal 
Verticaal 

 

Certificeringsinstantie KOMO  
Product / Proces Product 

Proces 
 

Oppervlaktebehandeling Sendzimir verzinkt  
Richting Verticaal 

Horizontaal 
 

Functie Versterken 
Scheiden 
Voorzetten 
Dragen 

 

Merk Metalstud 
Soneroll 
Sonepanel 
Corner Bead 900 
Duragyp 
JointFiller 
JointFinisher 

 

Merk - Type vrij invulveld  

Leverancier Isover 
Gyproc 
Rockwool 
Meyningmann Fußleisten 

 

Brandwerendheid numerieke waarde eenheid (minuten) 
Geluidwerendheid numerieke waarde eenheid (dB, Rw) 
Vochtwerendheid numerieke waarde eenheid 
TABEL 12: EEN OVERZICHT MET MOGELIJKE EIGENSCHAPPEN, WAARDEN EN EENHEDEN 
 
Nu de eigenschappen en waardes bekend zijn, kan er aangegeven worden bij welk bouwdeel of bij welk 
bouwcomponent ze mogen voorkomen. Welke eigenschappen er bij een bouwdeel en welke er bij een 
bouwcomponent kunnen horen zijn terug te zien in bijlage S. 
 
Ook is er dieper onderzoek verricht naar een aantal eigenschappen die met geometrie en hoeveelhedenbepaling 
te maken hebben (bijlage N). Hieruit is geconcludeerd dat het nog complexer wordt wanneer gecontroleerd moet 
worden of geometrische eigenschappen onderling wel consistent met elkaar zijn. Als er een eigenschap volume 
aan een wand zit dan mogen de bouwcomponenten waaruit deze wand bestaat bij elkaar opgeteld geen groter 
volume hebben dan de wand waarin ze zitten. Dit soort complexe regels moeten in de toekomst toegevoegd 
kunnen worden in het systeem, maar er zal verder vanuit gegaan worden dat dit handmatig gecontroleerd dient 
te worden door de gebruikers. Een lijst met de eigenschappen en of het mogelijk is dat de eigenschappen 
inconsistent kunnen zijn met andere eigenschappen is vastgelegd in bijlage T. 
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Een aantal eigenschappen zouden eventueel nog verder gespecificeerd kunnen worden. De eigenschap 
“certificering” zou in een diepere liggende eigenschappen structuur kunnen uitgesplitst worden in “instantie” en in 
“certificaat” en de eigenschap “merk” zou eventueel uitgesplitst kunnen worden in “bedrijf” en “type”. Echter is er 
voor gekozen om in dit soort gevallen de eigenschapsnaam te verlengen, zodat geen diepere structuur benodigd 
is. Een diepere structuur zou de complexiteit verhogen. 
 

4.5.4 Conclusie naamgeving 

De namen van de concepten zijn gekozen en er is gekeken in hoeverre de koppeling met de bSDD gemaakt kan 
worden. Het systeem moet afdwingen dat wanneer een gebruiker een bepaalde naam gebruikt, deze gekoppeld 
is aan het unieke concept in de bSDD.  
 
Van Taakstelling 1: Analyse van de gegevens; is de volgende taak uitgevoerd: 
- Bepaal welke bouwdelen en bouwcomponenten met de bijbehorende eigenschappen, waardes en eenheden er 
te halen zijn uit de gevonden gegevens; 
 
Van Taakstelling 2: De eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen; zijn de volgende taken uitgevoerd:  
- Bepaal hoe gewaarborgd wordt dat gegevens op dezelfde manier toegevoegd worden; 
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4.6 Eisen aan het ontwerp van de oplossing 

Uit het onderzoek zijn een aantal eisen aan het ontwerp van de oplossing gesteld. Hieronder staan ze 
samengevat: 
 

Gebruik 
1. Er moet een grafische weergave zijn van het te bouwen gebouw zodat inzichtelijk is waar de 

bouwelementen en bouwcomponenten zich bevinden. 
2. De applicatie moet voor alle partijen toegankelijk zijn.  
3. In de grafische weergave moeten bouwdelen en bouwcomponenten geselecteerd kunnen worden. Uit 

het onderzoek is gebleken dat elke partij (behalve de opdrachtgever) grafische selecties wil kunnen 
maken om daar tekstuele gegevens aan te koppelen. 

4. De grafische en tekstuele gegevens moeten consistent zijn. Dit wil zeggen dat deze gegevens onderling 
eenduidige informatie moeten opleveren. Uit de lijst met eigenschappen die zowel grafisch als tekstueel 
afgeleid kunnen worden, dient een extra handmatige controle uitgevoerd te worden of deze eigenschap 
grafisch en tekstueel consistent zijn. In de toekomst zou dit automatisch moeten kunnen gaan, er is 
immers al software op de markt die algoritmes heeft voor het berekenen van deze gegevens. 

5. Het moet niets uitmaken of gegevens eerst grafisch dan wel tekstueel aangemaakt worden. In beide 
gevallen moet het mogelijk zijn de objecten en concepten te koppelen. 

6. Het gegevenssysteem moet de mogelijkheid bieden om zowel de onderdelen van een 
gedecomponeerde, grafische wand als een abstracte, grafische wand te koppelen aan de tekstuele 
concepten.  

7. Het moet zichtbaar zijn wie welke gegevens ingevoerd heeft zodat partijen verantwoordelijk gehouden 
kunnen worden voor hun gedeelte van de gegevens.  

8. Er moet een overzicht zijn van de wijzigingen die er gemaakt zijn van de gegevens. Het moet ook 
mogelijk zijn op eenvoudige wijze de wijzigingen terug te draaien. 

9. Het moet mogelijk zijn om de gegevens in te zien volgens meerdere classificaties. Voorwaarde is wel 
dat alle eigenschappen zijn ingevuld, waarop de classificatie gebaseerd is. 

10. Wanneer de gebruiker een concept probeert toe te voegen, moet er gecontroleerd worden of het 
concept al aanwezig is in het gegevenssysteem  

11. De naamgeving en structuur moet flexibel zijn zodat gebruikers van het gegevenssysteem niet tegen het 
probleem lopen dat ze bepaalde gegevens niet kunnen toevoegen. Gegevens die nog niet in het 
gegevenssysteem staan, moeten toegevoegd kunnen worden door een partij die deze nodig heeft in een 
rapportage. 

 
Techniek 
12. Voor de overdracht van de grafische gegevens wordt IFC gebruikt. In het gegevenssysteem moet de 

koppeling gelegd worden met de objecten uit het IFC bestand, zodat bij het selecteren van een grafisch 
object, het tekstuele concept gekoppeld is. 

13. Uit een IFC bestand moeten de eigenschappen die door een gebruiker zelf zijn ingevoerd overgenomen 
kunnen worden. 

14. Voor het gebruik van unieke concepten, definitie en naamgeving wordt gebruik gemaakt van de bSDD. 
Deze database met concepten is vrij benaderbaar voor andere applicaties via internet en op deze 
manier kunnen de concepten ingeladen worden in het gegevenssysteem.  
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Structuur 
15. De structuur moet beheerd kunnen worden door een aangewezen persoon of partij. Deze dient voordat 

er gebruik wordt gemaakt van het gegevenssysteem een structuur op te bouwen.  
16. De unieke concepten mogen via verschillende namen gevonden worden. Op deze manier kunnen 

gebruikers via hun eigen manier de concepten vinden en toevoegen en hierdoor kan er sneller gewerkt 
worden met het gegevenssysteem. 

 
Output 
17. De gegevens moeten uit het gegevenssysteem gehaald kunnen worden in de vorm van rapportages of 

het exporteren van de database. Hierdoor kunnen alle partijen de hoeveelhedenstaten, overzichten en 
afwerkstaten vervangen uit het traditionele proces.  
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5. Ontwerp van het gegevenssysteem 
Het ontwerp is een invulling op basis van de eisen die voortgekomen zijn uit het onderzoek en de eerste twee 
taakstellingen. De laatste taakstelling die uitgevoerd moet worden is de volgende: 
 
Taakstelling 3: Ontwerp van een gegevenssysteem  
- Bepaal op welke manier gegevens gecreëerd worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gewijzigd worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gebruikt worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal op welke manier gegevens gevonden kunnen worden in het gegevenssysteem; 
- Bepaal hoe de interface van het gegevenssysteem er uit kan zien; 
 
Voor het ontwerp van het gegevenssysteem zijn oneindig veel invullingen mogelijk. De interface, de naamgeving 
van onderdelen, de posities van onderdelen, de vormgeving, het kleurgebruik kunnen naar eigen goeddunken 
ingevuld worden. Vanwege de technische aard van dit onderzoek, zal enkel één mogelijk ontwerp gemaakt 
worden om te laten zien hoe het gegevenssysteem eruit zou kunnen zien. Daarnaast zullen de gekozen 
vormgeving en de onderdelen zoveel mogelijk beargumenteerd worden. Tot slot zal er een scenario uitgewerkt 
worden waarin duidelijk moet worden op welke manier het gegevenssysteem toegevoegde waarde biedt ten 
opzichte van het geobserveerde traditionele proces.  
 
De mockups kunnen verder uitgewerkt worden in de vorm van een webapplicatie, om de toegankelijkheid zo 
laagdrempelig mogelijk te houden. Een webapplicatie is een programma dat via een webbrowser benaderd kan 
worden. Een webbrowser is een programma om inhoud op het internet te bekijken. Omdat elke partij 
tegenwoordig een webbrowser heeft en deze standaard bij bijna elk besturingssysteem meegeleverd wordt, op 
die manier kan iedereen bij de gegevens. Uiteraard moet er per partij autorisatie gegeven worden wie er in het 
gegevenssysteem mag, maar dat soort basis functionaliteit is buiten beschouwing gelaten. De kern van het 
systeem is hieronder uitgelegd. 
 
Met de suggestie voor het ontwikkelen van een webapplicatie wordt voldaan aan de volgende eis: 
2. De applicatie moet voor alle partijen toegankelijk zijn.  
 

5.1 Uitgangspunten 

De navigatiebalk met alle menu items is bovenaan de pagina geplaatst (Figuur 26). Bij de meeste moderne 
websites staat de navigatiebalk bovenaan. De reden hiervoor is dat een website in de vorm van een F gelezen 
wordt (Nielsen & Pernice, 2009). Eerst wordt de bovenste streep van de F bekeken, waarna via de linkerzijde 
naar beneden wordt gegaan. Wanneer de F een stuk afgegaan is naar beneden wordt naar het midden van de 
pagina gegaan. Om die reden is de grafische weergave overal aan de linkerzijde geplaatst (behalve waar er twee 
grafische weergaves op de pagina voorkomen). Het idee hierachter is dat men na het zien van de hoofdindeling 
van het menu van de webapplicatie, de grafische weergave tegenkomt zodat er gelijk een goed beeld gevormd 
kan worden met hoe het gebouw er uit ziet. Deze grafische weergave komt bijna op elke pagina terug om aan de 
volgende eis te voldoen: 
1. Er moet een grafische weergave zijn van het te bouwen gebouw zodat inzichtelijk is waar de 

bouwelementen en bouwcomponenten zich bevinden. 
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FIGUUR 26: DE INDELING VAN DE VORMGEVING 
 
Er is voor gekozen zo veel mogelijk herkenbare visuele elementen terug te laten komen. Zo is er op meerdere 
plaatsen een filter te zien met daaronder de mogelijkheid om te zoeken binnen de database (kolom 4 in Figuur 
26). Waar de functionaliteit van het filteren en zoeken terug moet komen zijn dezelfde visuele elementen 
gebruikt. Ook de 3 kolommen structuur is bijna op elke pagina terug te vinden (kolom 2, 3, 4 in Figuur 26). Er is 
voor gekozen om de titels van de kolommen bovenaan de pagina te plaatsen met daar direct onder alle acties in 
de vorm van buttons. Op deze manier leert de gebruiker snel dat wanneer deze een actie wil selecteren dat die 
boven de kolom, onder het kopje te vinden is.  
 
Een ander uitgangspunt van het ontwerp is geweest om de gebruiker niet te veel visuele elementen op het 
scherm te laten zien. Er wordt een bepaalde rust gecreëerd wanner niet alle mogelijke acties op alle gegevens in 
één oogopslag te zien zijn. Wil de gebruiker een actie uitvoeren op een gegeven, dan dient deze hier met de 
muis over te gaan. Vervolgens verschijnen er dan in de vorm van icoontjes de acties die de gebruiker kan 
uitvoeren. Wanneer er echter beeldelementen gebruikt worden is getracht deze op zo veel mogelijk plaatsen toe 
te passen. Zo staat de “+” voor toevoegen, het rode kruis-icoontje voor verwijderen en het potloodje voor 
bewerken. 
 
Laatste uitgangspunt is dat de gebruiker altijd op dezelfde pagina blijft binnen een geselecteerd menu-item. Als 
men op een button klikt verschijnt er soms een popover. Een popover is een denkbeeldige laag die over de 
bestaande pagina heen gelegd wordt die vaak wat doorzichtig gehouden wordt, zodat men de vorige pagina nog 
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op de achtergrond ziet. Hierdoor blijft het gevoel bij de gebruiker dat deze op de pagina blijft en niet 
doorgestuurd wordt. De beleving van de gebruiker moet hierdoor prettiger worden. 
 

5.2 Gebruik en beheer 

Er is voor gekozen om een tweedeling te maken in het gebruik van de gegevens en het beheren van de 
gegevens. Er is een gedeelte waar de beheerder van de structuur en de naamgeving bij kan en er is een 
gedeelte waar alle betrokken partijen bij kunnen om gegevens te creëren, te bewerken en te verwijderen en waar 
ze rapportages kunnen maken.  
 
De hoofdmenu indeling (menu-balk Figuur 27) voor alle gebruikers bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. IFC Koppelen 
Hier kan een IFC bestand ingeladen worden door de verantwoordelijke partij van de grafische weergave. 

2. Gegevensbeheer 
Hier kunnen door alle partijen tekstuele gegevens gecreëerd, bewerkt en verwijderd worden. 

3. Rapportages 
Hier kunnen door alle partijen gegevens gerapporteerd en eventueel geëxporteerd worden. 

4. Versiebeheer 
Hier wordt inzichtelijk welke partijen welke versies aangemaakt hebben en wat de status is van deze 
versies. 

5. Wijzigingen 
Tussen twee versies kunnen de gegevens vergeleken worden, zodat inzichtelijk wordt welke partij welke 
wijzigingen gemaakt heeft.  

 
De hoofdmenu indeling (menu-balk Figuur 40) voor de beheerder van de structuur is de volgende: 

1. IFD koppelen 
Hier kunnen de concepten uit het IFD in het gegevenssysteem ingeladen worden. Ook is hier een 
overzicht te vinden van de gebruikte zoektermen in het gegevenssysteem. 

2. Structuur 
Hier wordt de structuur bepaald van de bouwdelen, bouwcomponenten en de eigenschappen, waardes 
en eenheden die ze kunnen bezitten.  

3. Zoektermen 
Hier kunnen zoektermen gekoppeld worden aan structuren die terug komen in de zoekresultaten van de 
gebruikers.  
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5.2.1 IFC Koppelen  

 

 
FIGUUR 27: HET ONTWERP VAN HET KOPPELEN VAN EEN IFC BESTAND MET HET GEGEVENSSYSTEEM 
 
In dit scherm wordt een IFC bestand ingeladen door de verantwoordelijke voor de grafische gegevens en deze 
worden hier aan structuren en concepten gekoppeld in het gegevenssysteem. 
 
Aan de linkerzijde bevindt zich de grafische weergave. Hierin kan een bouwdeel of bouwcomponent geselecteerd 
worden en vervolgens zal deze dan ook in de middelste kolom tekstueel geselecteerd worden. 
 
In de middelste kolom staan alle IFC objecten die uit het IFC bestand gehaald zijn. Elk object kan bijvoorbeeld 
quantities en properties hebben, zoals is gespecificeerd voor een IFC bestand. Achter elk object of eigenschap 
staat aangegeven of deze gekoppeld is (vinkje) of nog niet (kruisje). In het IFC bestand zijn ook de 
eigenschappen en waardes die een gebruiker zelf heeft ingevuld te zien, zoals bijvoorbeeld “BW: 60” of “MS: 
150”.  Wanneer een object geselecteerd wordt kan er op de knop “Object koppelen” geklikt worden, waarna het 
scherm in Figuur 28 verschijnt. Hier kan voor het geselecteerde object aangegeven worden met welk concept uit 
het gegevenssysteem deze gekoppeld dient te worden. Wanneer er al gegevens aanwezig zijn in het 
gegevenssysteem staan deze aangegeven in de rechterkolom met een kruis erbij. Het kan zo zijn dat er eerst 
een concept toegevoegd is aan de tekstuele kant en deze vervolgens gekoppeld dient te worden met een 
grafisch object. Het maakt in dat geval dus niet uit of gegevens eerst grafisch of tekstueel aanwezig waren in het 
gegevenssysteem. 
 
Wanneer een eigenschap is aangegeven als een eigenschap die zowel grafische als tekstuele gevolgen heeft, 
staat er een uitroepteken achter de eigenschap. Het aangeven of een eigenschap zowel grafische als tekstuele 
gevolgen heeft kan bij het toevoegen van de eigenschappen gedaan worden door de beheerder van de structuur. 
De gebruiker dient deze waardes momenteel nog handmatig met het 3D model te controleren op consistentie. 
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Het is mogelijk dat een wand met een fijner detailniveau gemodelleerd is en de stijlen, regels, beplating en 
isolatie als losse objecten aanwezig zijn in het IFC bestand. In dat geval kan per gedecomponeerd object op 
eenzelfde manier de koppeling gemaakt worden naar de concepten in het gegevenssysteem. 
Het koppelen van IFC objecten bij grote projecten zou relatief veel tijd kosten wanneer deze per stuk gekoppeld 
moeten worden. Daarom is het ook mogelijk om op basis van conversieregels meerdere IFC objecten te 
koppelen aan structuren van concepten in het gegevenssysteem. In Figuur 29 is te zien dat wanneer er op de 
knop “Conversieregels” gedrukt wordt er een popover verschijnt. Hier kan een IFC object geselecteerd worden 
waaraan een conditie toegekend kan worden in de vorm van een IF-THEN relatie. Er kan voor meerdere 
elementen dus aangegeven worden dat wanneer deze een bepaalde eigenschap-waarde relatie hebben, ze 
automatisch geconverteerd worden naar een bepaalde structuur in het gegevenssysteem. Deze regels moeten 
als sjablonen opgeslagen kunnen worden voor bepaalde partijen. Wanneer een architect bijvoorbeeld altijd met 
dezelfde codes werkt in een 3D model, kunnen deze via een aantal opgeslagen sjablonen heel snel een 
volgende keer geconverteerd worden. Ook zou het wenselijk zijn dat er een onderscheid tussen eisen en 
oplossingen gemaakt zou kunnen worden in de toekomst. Er kan een waarde “BW60” gekoppeld zijn aan een 3D 
model en in het gegevenssysteem zou dan aangegeven moeten worden dat dit een eis van de ruimte is. Of de 
aangrenzende wanden hieraan voldoen dient later gecontroleerd te worden (niet wanneer het IFC bestand 
gekoppeld wordt). 
 
Binnen de IF-THEN relatie wordt een waarde getest of deze gelijk is aan de waarde die is ingevuld. Het moet 
mogelijk zijn hier verschillende operators te gebruiken om bijvoorbeeld waardes groter dan, kleiner dan, niet gelijk 
aan, bevat minimaal deze karakters enz. te kunnen converteren naar een structuur.  
 
In de rechterkolom is vervolgens nog te zien welke structuur aanwezig is in het gegevenssysteem en welke 
concepten gekoppeld zijn met een IFC object. Sommige concepten kunnen alleen tekstueel aanwezig zijn en niet 
gekoppeld zijn aan een IFC object. Hier zal dan geen vinkje bij staan. 
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FIGUUR 28: WANNEER EEN OBJECT GEKOPPELD WORDT VERSCHIJNT ER EEN POPOVER 
 

 
FIGUUR 29: OP BASIS VAN CONVERSIEREGEL KUNNEN ER MEERDERE IFC OBJECTEN GEKOPPELD WORDEN AAN HET 

GEGEVENSSYSTEEM 
 
Aan de volgende eisen van het gegevenssysteem wordt hiermee voldaan: 
4. De grafische en tekstuele gegevens moeten consistent zijn. Dit wil zeggen dat de gegevens onderling 

eenduidige informatie moeten opleveren. Uit de lijst met eigenschappen die zowel grafisch als tekstueel 
afgeleid kunnen worden, dient een extra handmatige controle uitgevoerd te worden of deze eigenschap 
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grafisch en tekstueel consistent zijn. In de toekomst zou dit automatisch moeten kunnen gaan, er is 
immers al software op de markt die algoritmes heeft voor het berekenen van deze gegevens. 

5. Het moet niets uitmaken of gegevens eerst grafisch dan wel tekstueel aangemaakt worden. In beide 
gevallen moet het mogelijk zijn de objecten en concepten te koppelen. 

6. Het gegevenssysteem moet de mogelijkheid bieden om zowel de onderdelen van een 
gedecomponeerde, grafische wand als een abstracte, grafische wand te koppelen aan de tekstuele 
concepten.  

12.  Voor de overdracht van de grafische gegevens wordt IFC gebruikt. In het gegevenssysteem moet de 
koppeling gelegd worden met de objecten uit het IFC bestand zodat bij het selecteren van een grafisch 
object het tekstuele concept gekoppeld is. 

13.  Uit een IFC bestand moeten de eigenschappen die door een gebruiker zelf zijn ingevoerd overgenomen 
kunnen worden. 

 
5.2.2 Gegevensbeheer 

 

 
FIGUUR 30: HET BEHEREN VAN DE GEGEVENS VOOR ALLE PARTIJEN 
 
In dit scherm is het mogelijk voor gebruikers om de gegevens toe te voegen, te bewerken en te verwijderen. De 
gegevens kunnen weergegeven worden met behulp van een filter. 
 
Aan de linkerzijde staat het grafische gegeven weer van het gebouw, waar weer selecties in gemaakt kunnen 
worden. 
 
In de middelste kolom staat de structuur van het gegevenssysteem. Bovenaan de kolom kunnen met de knoppen 
“alles selecteren” en “niets selecteren” de concepten geselecteerd worden of niet. Als er meerdere bouwdelen of 
bouwcomponenten geselecteerd worden, verschijnt er onder de structuur en extra structuur met het kopje 
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“Bewerk meerdere objecten” met alle overeenkomstige eigenschappen die de geselecteerde concepten hebben. 
Het bewerken, toevoegen en verwijderen van gegevens kan gebeuren door er met de muis over te gaan en één 
van deze acties te selecteren. In Figuur 31 is te zien dat wanneer er op toevoegen bij de eigenschappen geklikt 
wordt, alle mogelijke eigenschappen verschijnen. Wanneer er een eigenschap aangevinkt wordt, kan er direct 
een waarde bij deze eigenschap ingevuld worden. Wanneer een eigenschap niet in de lijst voorkomt kan er 
onderaan de lijst op de link geklikt worden met de tekst “eigenschap toevoegen” (Figuur 32). Daarna verschijnt er 
een popover waar een eigenschap, waarde en eenheid ingevuld kan worden aan de linkerzijde (Figuur 33). Aan 
de rechterzijde bevindt zicht bovenin een lijst met bestaande concepten die in het gegevenssysteem voorkomen. 
Wanneer de gebruiker aan de linkerzijde de eigenschap in begint te vullen, zullen hier automatisch suggesties 
komen met concepten die aanwezig zijn in het systeem en op de ingevulde eigenschap lijken. Wanneer een 
concept al bestaat kan deze niet toegevoegd worden door een gebruiker. Rechtsonder staat tot slot de structuur 
waar de eigenschap toegevoegd gaat worden.  
 
Boven de middelste kolom staat een knop “classificaties”. Wanneer deze knop ingedrukt wordt verschijnt er een 
popover met de mogelijkheid om een aantal classificaties te selecteren. Deze classificaties kunnen alleen 
ingeladen worden wanneer alle gegevens alle eigenschappen bevatten waarop de klassen zijn ingedeeld volgens 
de classificatie. Wanneer bijvoorbeeld NL/SfB gekozen wordt, worden de gegevens ingeladen in de klassen van 
de NL/SfB (Figuur 34). 
 
In de rechterkolom staat de filter en de mogelijkheid om te zoeken in het gegevenssysteem naar concepten. De 
filter bovenaan heeft de knop filter toevoegen. Wanneer hier op gedrukt wordt verschijnt er een soortgelijke 
popover als in paragraaf 5.2.3. Rapportages (Figuur 36). Op deze manier kunnen alle concepten waarop gefilterd 
moet worden aangevinkt worden. Wanneer de filter actief is wordt de middelste kolom aangepast met alleen de 
gegevens die nog door de filter heen komen. Wanneer er gezocht wordt naar een concept in de zoek balk rechts 
onderin, verschijnt daaronder het resultaat (Figuur 30). Het resultaat kan via de knop “Filter toevoegen” aan de 
filter toegevoegd worden en met de knop “Aan concept toevoegen” wordt deze aan een geselecteerd concept in 
de middelste kolom toegevoegd. 
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FIGUUR 31: HET TOEVOEGEN VAN EIGENSCHAPPEN AAN MEERDERE GESELECTEERDE CONCEPTEN 
 

 
FIGUUR 32: ONDERAAN DE LIJST MET TOE TE VOEGEN EIGENSCHAPPEN STAAT DE OPTIE "EIGENSCHAP TOEVOEGEN" 
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FIGUUR 33: ER KAN EEN EIGENSCHAP TOEGEVOEGD WORDEN DOOR DE GEBRUIKER WANNEER DEZE NOG NIET VOORKOMT IN DE LIJST 

MET EIGENSCHAPPEN IN HET GEGEVENSSYSTEEM 
 

 
FIGUUR 34: WANNEER EEN CLASSIFICATIE GESELECTEERD WORDT, WORDEN DE GEGEVENS GEORDEND IN DE KLASSEN VAN DEZE 

CLASSIFICATIE 
 
  



Pagina 63 

Op deze manier is aan de volgende eisen van het ontwerp voldaan: 
3. In de grafische weergave moeten bouwdelen en bouwcomponenten geselecteerd kunnen worden. Uit 

het onderzoek is gebleken dat elke partij (behalve de opdrachtgever) grafische selecties wil kunnen 
maken om daar tekstuele gegevens aan te koppelen. 

9. Het moet mogelijk zijn om de gegevens in te zien volgens meerdere classificaties. Voorwaarde is wel 
dat alle eigenschappen zijn ingevuld, waarop de classificatie gebaseerd is. 

10. Wanneer de gebruiker een concept probeert toe te voegen, moet er gecontroleerd worden of het 
concept al aanwezig is in het gegevenssysteem  

11. De naamgeving en structuur moet flexibel zijn zodat gebruikers van het gegevenssysteem niet tegen het 
probleem lopen dat ze bepaalde gegevens niet kunnen toevoegen. Gegevens die nog niet in het 
gegevenssysteem staan, moeten toegevoegd kunnen worden door een partij die deze nodig heeft in een 
rapportage. 

 
Aan de volgende eisen van het gegevenssysteem wordt deels voldaan, de gegevens zijn hier eerst grafisch 
aanwezig en worden daarna tekstueel aangemaakt: 
5. Het moet niets uitmaken of gegevens eerst grafisch dan wel tekstueel aangemaakt worden. In beide 

gevallen moet het mogelijk zijn de objecten en concepten te koppelen. 
 

5.2.3. Rapportages 

 

 
FIGUUR 35: HET MAKEN VAN RAPPORTAGES BESTAAT UIT HET SELECTEREN VAN DE JUISTE GEGEVENS EN DE JUISTE WEERGAVE OP 

DEZE GEGEVENS 
 
In dit scherm is het mogelijk om rapportages te maken voor elke partij. De gegevens die op het rapport moeten 
komen kunnen gefilterd worden en er kan aangegeven worden van deze gefilterde gegevens, welke 
eigenschappen daarvan zichtbaar moeten zijn op het rapport. 
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Aan de bovenzijde zijn links weer de grafische weergave te zien, in het midden de zoek balk om concepten aan 
filters toe te voegen en rechts de actieve filter. Wanneer er op de knop “Filter toevoegen” gedrukt wordt 
verschijnt er een popover zoals in Figuur 36. Hier kunnen alle actieve filters gekozen worden. 
 
De onderste tabel laat een aantal kolommen zien met daarin de gefilterde gegevens. Dit is tevens ook de 
vormgeving voor het printen of exporteren van rapporten en moeten per partij aangepast kunnen worden. 
 
In de middelste balk staat de knop “Zichtbare kolommen”. Wanneer hier op gedrukt wordt verschijnt er een 
vergelijkbare popover zoals in Figuur 36, met het enige verschil dat er geen waardes bij de eigenschappen 
gekozen kunnen worden. Hier kunnen kolommen aangevinkt worden die een partij in het overzicht afgedrukt wil 
hebben. Dan is er in de middelste balk nog een dropdown menu waar gesorteerd kan worden op een bepaalde 
kolom en een dropdown menu waar gesommeerd kan worden op bepaalde numerieke waardes. In Figuur 37 is 
te zien dat er gesommeerd kan worden op de prijs van een stijl, zodat er totaalprijzen en aantallen bij komen te 
staan. 
 

 
FIGUUR 36: WANNEER OP DE KNOP FILTER TOEVOEGEN GEDRUKT WORDT, VERSCHIJNT ER EEN POPOVER MET TE KIEZEN CONCEPTEN 
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FIGUUR 37: DE TABEL IS GESOMMEERD OP DE PRIJS VAN DE BOUWCOMPONENTEN 
 
Op deze manier wordt er voldaan aan de volgende eis: 
17. De gegevens moeten uit het gegevenssysteem gehaald kunnen worden in de vorm van rapportages of 

het exporteren van de database. Hierdoor kunnen alle partijen de hoeveelhedenstaten, overzichten en 
afwerkstaten vervangen uit het traditionele proces.  

 

5.2.4 Versiebeheer 

 

 
FIGUUR 38: ALLE VERSIES VAN DE GEGEVENS IN EEN OVERZICHT 
 
Dit scherm is geeft alle versies van alle gegevens weer. 
 
De tabel laat per regel zien welke versie er aanwezig is in het gegevenssysteem. Er is een schermafbeelding 
aan de linkerzijde te zien van de grafische weergave. Er is aan elke versie een status gekoppeld die de project 
verantwoordelijke kan wijzigen. Er is per versie aangegeven welke grafische en tekstuele toevoegingen, 
wijzigingen en verwijderingen er geweest zijn. Ook is het versienummer, de datum van het opslaan van de versie 
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en de partij en persoon van de versie weergegeven. De laatste kolom geeft de mogelijkheid om twee versies te 
selecteren en te vergelijken. 
 
Hiermee wordt gedeeltelijk voldaan aan de volgende eis. Het terugdraaien van wijzigingen is mogelijk onder het 
menu kopje Wijzigingen. 
8. Er moet een overzicht zijn van de wijzigingen die er gemaakt zijn van de gegevens. Het moet ook 

mogelijk zijn op eenvoudige wijze de wijzigingen terug te draaien. 
 

5.2.5 Wijzigingen 

 

 
FIGUUR 39: ER KUNNEN TWEE VERSIES NAAST ELKAAR GEZET WORDEN OM TE KIJKEN WAT DE WIJZIGINGEN ZIJN 
 
In dit scherm kunnen twee versies naast elkaar vergeleken worden, om inzichtelijk te maken welke wijzigingen er 
gedaan zijn en door wie deze wijzigingen gedaan zijn. 
 
In de eerste twee kolommen zijn de verschillende versies tegen elkaar uitgezet (Figuur 39). Bovenaan is de 
grafische weergave te zien. Daaronder staan de tekstuele gegevens. De structuren zijn precies gelijk gehouden 
zodat de overeenkomstige eigenschappen op een horizontale lijn met elkaar staan. Bij elk concept is met een “-“  
aangegeven dat een concept verwijderd is, met een “+” aangegeven dat er een concept toegevoegd is en met 
een potlood-icoontje aangegeven dat het concept bewerkt is. In Figuur 40 is te zien dat wanneer er met de muis 
over een concept heen gegaan wordt er een popup verschijnt met twee knoppen. Er staat welke partij de 
wijziging gedaan heeft en met de knop “Terugdraaien” kan er een verzoek ingediend worden om de wijziging 
terug te draaien. Met de knop “Contact opnemen” verschijnen de contactgegevens van de partij die de wijziging 
gedaan heeft.  
 
In de derde kolom kan er weer gefilterd en gezocht worden op de gegevens. 
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FIGUUR 40: PER WIJZIGING KAN ER MET DE MUIS OVER GEGAAN WORDEN, WAARNA ER EEN POPUP MET TWEE KNOPPEN VERSCHIJNT 
 
De volgende eis wordt volledig opgelost: 
7.  Het moet zichtbaar zijn wie welke gegevens ingevoerd heeft zodat partijen verantwoordelijk gehouden 

kunnen worden voor hun gedeelte van de gegevens.  
 
De volgende eis wordt deels opgelost: 
8. Er moet een overzicht zijn van de wijzigingen die er gemaakt zijn van de gegevens. Het moet ook 

mogelijk zijn op eenvoudige wijze de wijzigingen terug te draaien. 
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5.2.6 IFD Koppelen 

 

 
FIGUUR 41: HET IFD KOPPELEN ONDERDEEL WAAR IFD CONCEPTEN GEKOPPELD WORDEN AAN DE CONCEPTEN IN HET 

GEGEVENSSYSTEEM 
 
De volgende schermen zijn alleen voor de structuur beheerder. In dit scherm kan deze de concepten van de IFD-
server doorzoeken en deze overnemen in het gegevenssysteem. 
 
In Figuur 41 is in de linker kolom te zien dat het mogelijk is om IFD concepten over te nemen in het 
gegevenssysteem. Er wordt een verbinding gemaakt met de IFD-server waar alle concepten opgehaald kunnen 
worden met de bijbehorende definitie en vertalingen. Achter elk concept staat een vink wanneer deze al 
aanwezig is in het gegevenssysteem. Wanneer een concept geselecteerd wordt verschijnt er onder een extra lijst 
met het kopje “Details”, waar de definitie en de verschillende vertalingen te zien zijn. Wanneer er vervolgens op 
de knop “Toevoegen” gedrukt wordt zal het concept toegevoegd worden in het gegevenssysteem en in de 
rechterkolom verschijnen. 
 
In de middelste kolom kan er via de bovenste zoek balk gezocht worden naar de concepten op de IFD-server, 
die dan vervolgens in de linker kolom verschijnen. Er is een lijst met gebruikte zoektermen aanwezig, die de 
zoektermen weergeeft die alle gebruikers van het gegevenssysteem ingevoerd hebben. Op deze manier kan 
gekeken worden of er gezocht is op bepaalde zoektermen, die nog niet voorkomen in het gegevenssysteem en 
deze wellicht toch toegevoegd moeten worden door de beheerder van de structuur. Er kan een gebruikte 
zoekterm geselecteerd worden en via de knop “Zoek in IFD concepten” kan de waarde direct in de zoek balk 
ingevuld worden. 
 
In de rechterkolom zijn alle concepten weergegeven die al aanwezig zijn in het gegevenssysteem. Een concept 
hieruit kan geselecteerd worden en via de knop verwijderen kan het concept uit het gegevenssysteem gehaald 
worden. 
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Met deze functionaliteit voldoet het gegevenssysteem aan de volgende eisen: 
14.  Voor het gebruik van unieke concepten, definitie en naamgeving wordt gebruik gemaakt van de bSDD. 

Deze database met concepten is vrij benaderbaar voor andere applicaties via internet en op deze 
manier kunnen de concepten ingeladen worden in het gegevenssysteem.  

 
5.2.7 Structuur 

 

 
FIGUUR 42: HET BEPALEN VAN DE STRUCTUUR DOOR DE STRUCTUUR BEHEERDER KAN IN DIT SCHERM GEDAAN WORDEN 
 
Het opbouwen van de structuur kan hier gedaan worden door de structuurbeheerder. De gekozen concepten van 
de IFD-server worden hier ingedeeld in type concept en vervolgens gerelateerd aan de bestaande concepten. 
 
In de linker kolom staan alle concepten ingedeeld in hun type concept (bouwdeel, bouwcomponent, eigenschap, 
waarde, eenheid) en er is een extra kopje “Nog toe te kennen”. Onder dit kopje staan de concepten die vanuit de 
IFD-server in het gegevenssysteem gezet zijn, maar nog niet zijn toegewezen aan een type concept. Wanneer er 
met de muis over een concept gegaan wordt verschijnt de optie deze te bewerken of te verwijderen. Wanneer op 
bewerken geklikt wordt, verschijnt een dropdown menu erachter waar uit het type concept gekozen kan worden 
met een OK knop. 
 
Rechtsboven staan 5 linkjes met de mogelijke relaties die gelegd kunnen worden tussen de typen concepten. 
Deze relaties zijn gebaseerd op Figuur 23 uit het onderzoek. Elk bouwdeel heeft nul of meerdere 
bouwcomponenten en eigenschappen, elke eigenschap heeft nul of meerdere eenheden enz. Deze relaties zijn 
vastgelegd in het gegevenssysteem en dienen als zodanig door iedereen gebruikt te worden. Deze relaties 
kunnen ook niet eenvoudig aangepast worden door een structuur beheerder of een gebruiker. Wanneer in de 
toekomst meer typen concepten aangemaakt worden, dienen deze verweven te worden in de bestaande relatie-
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structuur. Het invullen van de relaties (dus de koppeling met een bijvoorbeeld een bouwdeel en een eigenschap) 
dient op korte termijn door partijen of bedrijven zelf gedaan te worden. In de toekomst dient er een eenduidige 
structuur te ontstaan die door meerdere partijen gebruikt wordt (dus eenduidig afspreken dat een bouwdeel 
gedecomponeerd is in bepaalde bouwcomponenten, dat de eigenschap profielvorm alleen bij stijlen en regels 
mag voorkomen enz.). 
 
In Figuur 42 kunnen aan de bouwdelen de eigenschappen toegekend worden. Zo kunnen in de middelste en 
rechter kolom ook de andere 4 mogelijke relaties ingeladen worden door op één van de linkjes rechtsboven te 
klikken. In Figuur 43 is te zien dat een concept in de middelste kolom geselecteerd kan worden waarna de 
concepten in de rechter kolom aangevinkt worden die mogen voorkomen bij dit concept. Door het aan- en 
uitvinken van verschillende concepten in de rechterkolom wordt de relatie wel of niet gelegd. 
 

 
FIGUUR 43: BIJ HET SELECTEREN VAN EEN CONCEPT IN DE MIDDELSTE KOLOM, KUNNEN RECHTS DE BIJBEHORENDE RELATIES GELEGD 

WORDEN 
 
Hiermee wordt aan de volgende eis voldaan: 
15. De structuur moet beheerd kunnen worden door een aangewezen persoon of partij. Deze dient voordat 

er gebruik wordt gemaakt van het gegevenssysteem een structuur op te bouwen.  
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5.2.8 Zoektermen 

 

 
FIGUUR 44: HET BEPALEN VAN SYNONIEMEN BIJ HET ZOEKEN IN HET GEGEVENSSYSTEEM 
 
In dit scherm kan voor groepen zoektermen bepaald worden wat er terug komt in de zoekresultaten van de 
gebruiker. Op deze manier worden synonieme bepaald en via meerdere zoektermen kan eenzelfde structuur 
toegevoegd worden in het gegevenssysteem. 
 
In de linker kolom staan alle gebruikte zoektermen. Deze termen zijn door gebruikers van het gegevenssysteem 
ingevoerd in de zoek balk om een concept te vinden. Wanneer een zoekterm geselecteerd wordt, verschijnen er 
onderaan de details over welke partijen de zoekterm gebruikt hebben en hoe vaak er op gezocht is (Figuur 44). 
Wanneer een concept geselecteerd is kan er op de knop “Zoekterm toevoegen” gedrukt worden, zodat deze in 
de middelste kolom verschijnt (Figuur 45). 
 
In de middelste kolom staan de zoektermen die synoniem zijn van elkaar gegroepeerd onder elkaar. Wanneer er 
een zoekterm groep geselecteerd wordt, kan deze structuur toegekend worden in de rechter kolom. Het 
toevoegen van synoniemen aan een groep kan ook gebeuren door de bovenste knop “Synoniem toevoegen” te 
gebruiken. Er verschijnt dan een invoerveld waar een term ingevoerd kan worden. 
 
Wanneer een groep zoektermen geselecteerd is in de middelste kolom, geeft de rechter kolom de structuur aan 
waar deze groep zoektermen naar moet verwijzen (Figuur 45). Het opbouwen van de gewenste structuur kan 
met de gebruikelijke zoek balk onderin of door op de knop :”Structuur toevoegen” te klikken, waar dan een 
popover verschijnt met de complete structuur zoals in Figuur 36. 
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FIGUUR 45: EEN GROEP ZOEKTERMEN IS GEKOPPELD AAN EEN STRUCTUUR 
 
Hiermee is aan de volgende eis voldaan: 
16. De unieke concepten mogen via verschillende namen gevonden worden. Op deze manier kunnen 

gebruikers via hun eigen manier de concepten vinden en toevoegen en hierdoor kan er sneller gewerkt 
worden met het gegevenssysteem. 

 

5.3 Scenario 

Er is een scenario opgesteld om het complete gegevenssysteem te doorlopen en om uitleg te geven aan alle 
schermafbeeldingen. Dit is een uitgebreider overzicht van alle schermafbeeldingen en functionaliteit van het 
gegevenssysteem. Om diepgang te krijgen in het scenario is er voor gekozen om aan de hand van het 
toevoegen van gegevens over versterkingsstijlen in brandwerende wanden te laten zien hoe men met de 
gegevens in het gegevenssysteem dient te werken. Dit scenario heeft de titel “Het vernieuwde bouwproces: Het 
beheersen van gegevens over versterkte stijlen in brandwerende wanden” en is bijgevoegd bij dit rapport.  
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6. Nawoord 
Na het compleet uitvoeren van de taakstellingen en doelstellingen kan er teruggeblikt worden op het onderzoek 
en zijn de bevindingen beschreven van het onderzoek en de aanbevelingen die nog gedaan kunnen worden voor 
vervolgonderzoek. 
 

6.1 Bevindingen 

De doelstelling die aan het begin van het afstudeerproject geformuleerd is, is de volgende: 
 
“Het ontwerpen van een gegevenssysteem dat voor meerdere partijen bruikbaar is, waaruit eenduidige 
informatie gehaald kan worden met betrekking tot binnenwanden” 
 
Er zijn mockups ontwikkeld voor het ontwerp van een gegevenssysteem. Er wordt aangeraden om een 
gegevenssysteem in de vorm van een webapplicatie te ontwikkelen zodat deze toegankelijk is voor meerdere 
partijen. Er is rekening mee gehouden dat er met meerdere partijen in gewerkt moet worden en de informatie die 
uit het gegevenssysteem gehaald moet worden eenduidig is. Wanneer gegevens onderling consistent zijn dan 
kan er geen informatie uitgehaald worden die niet eenduidig is. De grafische en tekstuele gegevens worden waar 
mogelijk automatisch consistent gehouden en soms moet dat nog handmatig door de gebruiker gebeuren. In die 
gevallen zouden door fouten van de gebruikers nog inconsistente gegevens ingevoerd kunnen worden. De 
tekstuele gegevens onderling worden consistent gehouden omdat er met unieke concepten gewerkt wordt die 
volgens een vaste structuur op vooraf bepaalde plaatsen in de structuur mogen voorkomen. Het is zo niet 
mogelijk om doublures op te slaan. 
 
Om het gestelde doel te halen zijn een aantal taakstellingen opgesteld. Met de uitvoering van deze stellingen is 
er een gegevenssysteem ontworpen worden dat voldoet aan de doelstelling. Met het uitvoeren van de eerste 
twee taakstellingen vereisten onderzoek en het uitvoeren van de laatste taakstelling vereiste een ontwerp op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek.  
 
Taakstelling 1: Het analyseren van de gegevens 
De belangrijkste typen gegevens zijn de grafische en tekstuele gegevens. In het ontwerp is ook in de vormgeving 
onderscheid gemaakt tussen deze twee typen gegevens. Vanuit alle gegevens die verzameld zijn tijdens de 
participerende observatie zijn alle bouwdelen, bouwcomponenten, eigenschappen, waardes en eenheden 
bepaald die ingevoerd moeten kunnen worden in het gegevenssysteem. Deze moeten gekoppeld kunnen worden 
aan de concepten uit de IFD-server. 
 
Taakstelling 2: Het opstellen van de eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen  
De grafische gegevens worden via een IFC bestand ingeladen in het gegevenssysteem. Vervolgens kunnen hier 
tekstuele gegevens aan gekoppeld worden. Alle gegevens in het gegevenssysteem worden in een database 
opgeslagen.  
Om consistente tussen gegevens te houden is onder andere een vooraf gedefinieerde structuur nodig waar de 
gegevens in opgeslagen worden. Wanneer de structuur bepaald is moeten de gebruikers van het 
gegevenssysteem hun gegevens toe kunnen voegen. Echter gebruikt elke partij en persoon zijn eigen 
naamgeving voor het refereren naar een concept. Daarom is er een lijst gemaakt met synoniemen van woorden 
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die naar hetzelfde concept in de structuur wijzen. Het vinden van een uniek concept kan zo op meerdere 
manieren via meerdere namen, maar in de database wordt het opgeslagen als een uniek concept.  
Classificatie is een bepaalde kijk op een set met gegevens. Elke partij heeft zijn eigen classificatie die zij het 
meest handig achten en daarom dienen de gegevens in het gegevenssysteem in een bepaald 
classificatiesysteem ingeladen te kunnen worden. Omdat de classificaties die bekeken zijn filteren op een 
bepaalde eigenschap die voorkomt in de gegevens en op basis daarvan de klassen maakt, kunnen de 
bouwdelen en bouwcomponenten met de bijbehorende eigenschappen zo omgezet worden naar een 
classificatiesysteem. 
 
Uit deze twee taakstellingen is een lijst gekomen met eisen waaraan het gegevenssysteem moet voldoen. Deze 
lijst zou aan elke applicatieontwikkelaar gegeven kunnen worden voor het maken van een gegevenssysteem. 
Echter zijn er binnen dit onderzoek ook mockups en een scenario ontwikkelt om aan te tonen wat de link tussen 
dit onderzoek en de huidige bouwpraktijk is. De traditionele gegevens die aangetroffen zijn kunnen vervangen 
worden door het gegevenssysteem. 
 
Taakstelling 3: Het uitwerken van een ontwerp van het gegevenssysteem  
Er is een mogelijk ontwerp gemaakt op basis van de eisen die aan het ontwerp gesteld zijn die uit het onderzoek 
naar voren gekomen zijn. Er is voorgesteld om het ontwerp in de vorm van een webapplicatie te maken vanwege 
de laagdrempelige toegankelijkheid voor alle gebruikers. Er is beargumenteerd waarom er voor een bepaalde 
vormgeving gekozen is en uitgelegd hoe gebruikers van het gegevenssysteem met de gegevens kunnen werken. 
 

6.2 Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek zijn een aantal onderwerpen globaal onderzocht. Vanwege de tijd en de scope van het 
onderzoek zijn deze kleinere onderzoekjes tijdig gestopt. Voor een nog beter uitwerking van het 
gegevenssysteem zou hier vervolgonderzoek naar verricht kunnen worden. Dit betreft de volgende onderwerpen: 
 

1. Onderzoek verrichten naar het maken van selecties in een 3D grafische weergave 
Er is geconcludeerd dat elke partij met een eigen blik naar een 3D grafische weergave kijkt. Het 
opknippen van het model in de juiste onderdelen is voor elke partij daarom anders. Het zou mogelijk 
moeten zijn om onafhankelijk van hoe het 3D model gemodelleerd is, elke partij het 3D model op te 
kunnen laten knippen in onderdelen.  

 
2. Onderzoek verrichten naar het toevoegen van complexe regels (controle, dikte wand als optelsom van alle 

bouwcomponenten) 
Er zouden complexe rekenregels toegevoegd moeten kunnen worden in het gegevenssysteem, zodat er 
beter gewaarborgd kan worden dat er eenduidige informatie uit de gegevens gehaald kan worden. Het is 
bijvoorbeeld nog mogelijk dat een bouwdeel een totale dikte heeft van 50mm en de optelsom van de 
diktes van de bouwcomponenten groter is dan deze totale dikte. De decompositie is bepaald in het 
gegevenssysteem en daarop zouden regels gebaseerd moeten kunnen worden. Bij het toevoegen van 
zo’n regel zou er geen handmatige controle meer nodig zijn door de gebruiker.   
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3. Onderzoek verrichten naar het toevoegen van eisen en de toepassing van Systems Engineering 
Steeds vaker worden grote projecten op basis van Systems Engineering beheerst. Het vooraf bepalen 
van de eisen die gesteld worden aan een bouwproject en de controle en verificatie van die eisen door 
het hele bouwtraject heen kan van grote toegevoegde waarde zijn. In het onderzoek zijn eisen en 
technische oplossingen door elkaar aangetroffen en in het onderzoek zijn alleen de technische 
oplossingen beschouwd. Het mogelijk maken van het toevoegen en verifiëren van eisen in het 
gegevenssysteem zou in verder onderzoek uitgezocht kunnen worden. 
 

4. Onderzoek verrichten naar de implementatie van discipline specifieke software 
Het gegevenssysteem biedt de basis om gegevens in op te slaan en hieruit rapportages te maken. Een 
volgend onderzoek zou erop gericht kunnen zijn om discipline specifieke software (zoals 
calculatiesoftware, planning software of modelleersoftware) te integreren in het bestaande ontwerp. De 
onderzoeker gelooft op de lange termijn niet in één alles omvattend systeem, maar zolang bestaande 
software niet de mogelijkheid biedt om te werken met de concepten uit de bSDD volgens een structuur 
van IFD, is dat op korte termijn een geschikte oplossing. 
 

5. Onderzoek verrichten naar integratie van specialisatie, overerving van eigenschappen, ruimtelijke relaties 
en typen gegevens 
Er is in het onderzoek gesteld dat specialisatie en overerving van eigenschappen geen vereiste zijn voor 
het halen van eenduidige informatie uit het gegevenssysteem. Echter kunnen deze hulpmiddelen bieden 
voor het nog prettiger en sneller werken met het gegevenssysteem en zouden daarom een goede 
toevoeging zijn. Naar ruimtelijke relaties is beperkt onderzoek verricht, maar hiervan is gesteld dat er 
nog meer onderzoek nodig is om hier juiste conclusies uit te trekken. Een IFC bestand kan deze relaties 
opslaan en in het gegevenssysteem zouden ze uitgelezen kunnen worden en gebruikt kunnen worden. 
De informatie die hieruit gehaald zou kunnen worden zou kunnen zijn, waar zitten alle wanden die 
grenzen aan een bepaalde ruimte of welke wanden en welke afwerkingen zijn er allemaal aanwezig. 
Ook is het nodig uit te zoeken welke typen waarden er voor mogen komen bij bepaalde eigenschappen 
(integers, karakters, booleans enz.) zodat hierop gecontroleerd kan worden of de invoer van een 
gebruiker de juiste is voor in het gegevenssysteem. 
 

6. Onderzoek verrichten naar de implementatie van het gegevenssysteem in de huidige bouwpraktijk 
De implementatie van een gegevenssysteem met bestaande software en systemen die momenteel 
gebruikt worden in de huidige bouwpraktijk moet nader onderzocht worden. Huidige systemen hebben 
veelal hun eigen manier hoe deze gegevens exporteren. Het zou de interoperabiliteit bevorderen 
wanneer men gegevens kan uitwisselen op een manier dat er geen semantiek verloren gaat en deze in 
andere systemen weer ingeladen kunnen worden. Het kiezen van IFC voor het dragen van de grafische 
gegevens in het onderzoek draagt er aan bij om gegevens uitwisselbaar en overdraagbaar te maken.  
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Begrippenlijst 
Beheersen 
Het helemaal in bedwang hebben van 
 
Bouwdeel 
Een fysiek onderdeel van een bouwwerk (COINS) 
 
Bouwcomponent 
Een fysiek onderdeel van een bouwdeel 
 
Classificatie 
Het indelen van objecten op grond van overeenkomstige eigenschappen 
 
Concepten 
Denkbeelden verkregen door te leren 
 
Consistent 
Samenhangend en niet tegenstrijdig 
 
Data 
(Zie gegevens) 
 
Decompositie  
De ontleding van een eenheid in deeleenheden 
 

Deskundige 
Een persoon met een specifieke discipline binnen het bouwproces 
 

Discipline 
Een te vervullen rol met specifieke taken binnen het bouwproces 
 

Document 
(Zie gegevensdrager) 
 
Eenduidig 
Met één uitkomst  
 
Eenheid 
Een dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt 
 
Eigenschap 
Een beschreven onderdeel van een bouwdeel of bouwcomponent 
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Faalkosten 
Kosten die ontstaan door het tekortschieten bij de vervaardiging van een bouwwerk  
 
Gegevens 
Rauwe feiten  
 
Generalisatie 
Het verwijderen van eigenschappen van een subklasse, zodat er een nieuwe klasse ontstaat  
 
Grafisch 
Het beeld betreffende 
 
Hyperoniem 
Een woord dat een verzameling van verwante specifiekere woorden samenvat 
 
Hyponiem 
Een woord dat behoort tot een verzameling van vergelijkbare woorden die met een algemenere term wordt 
aangeduid 
 
Informatie 
De betekenis die gehaald kan worden uit gegevens 
 
Instantie 
Een object dat voldoet aan de beschrijving van een klasse 
 
Interoperabiliteit 
Het in staat zijn tot onderlinge uitwisseling en/of communicatie 
 
Interpreteren 
Het halen van betekenis uit gegevens met behulp van kennis 
 
Kennis 
Een verzameling van concepten die gebruikt worden voor interpretatie 
 
Klasse 
Een vast format waarin beschreven staat welke eigenschappen een object bezit 
 
Object-oriëntatieleer 
De wetenschap die zich bezig houdt met systemen die opgebouwd zijn uit objecten 
 
Popover 
Een scherm dat over een webpagina heen geprojecteerd wordt met transparante achtergrond 
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Popup 
Een scherm dat over een webpagina heen geprojecteerd wordt 
 
Specialisatie 
Het toevoegen van eigenschappen aan een klasse, zodat er een nieuwe subklasse ontstaat 
 
Semantiek 
Betekenisleer, betekenis 
 
Tekstueel 
De tekst betreffende (Van Dale) 
 
Verzameling 
Een collectie van verschillende elementen 
 
Waarde 
Een mogelijke invulling van een eigenschap 
 
Webapplicatie 
Een programma dat benaderd worden via een web browser 
 
Webbrowser 
Programma om inhoud op internet te bekijken 
 
Website 
Een aantal pagina’s of documenten die benaderd worden via een web browser 
  



Pagina 79 

Bibliografie 
Baarda, de Goede, & Teunissen. (2005). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Groningen: Wolters-Noordfhoff. 
Beetz, J. (2009). Facilitating distributed collaboration in the AEC/FM sector using Semantic Web Technologies. 

Eindhoven: Eindhoven University Press. 
Belofsky, H. (1991). Engineering Drawing - A Universal Language in Two Dialects. 
BNA. (2005). NL/SfB-tabellen inclusief herziene Elementenmethode '91. Amsterdam: Bond van Nederlandse 

Architecten. 
Bouw Informatie Raad. (2009, Oktober). Objectenbibliotheken in de bouw. Opgeroepen op augustus 8, 2011, van 

BIR Social reporting: http://www.bouwinformatieraad.nl/upload/documents/Diversen/Objectenbibliotheken 
in de bouw v4.pdf 

buildingSMART (1). (sd). http://www.ifdbrowser.no/. Opgeroepen op juni 6, 2012, van IfdBrowserSL: 
http://www.ifdbrowser.no/ 

buildingSMART (2). (sd). Model - Industry Foundation Classes (IFC) - buildingSMART. Opgeroepen op augustus 
8, 2012, van buildingSMART International home op openBIM: http://buildingsmart.com/standards/ifc 

buildingSMART (3). (sd). IfcPropertySet. Opgehaald van http://www.buildingsmart-
tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ifckernel/lexical/ifcpropertyset.htm 

Cheobs. (sd). Wat is Cheobs? - CROW. Opgeroepen op september 26, 2011, van CROW: 
http://www.crow.nl/nl/Online_Kennis_en_tools/Cheobs/Wat_is_Cheobs.html 

COINS. (sd). Termen en definities - CoinsWiki. Opgeroepen op juni 11, 2012, van CoinsWiki: 
http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Termen_en_definities 

COST Technical Committee. (2006). Technical report n°2 Industrial standards to structure the construction . 
http://www.towntology.net/Documents/Construction_Classifications.pdf. 

de Vries, B., & Beetz, J. (2009). Building Product Catalogues on the Semantic Web. In A. Dikbas, E. Ergen, & H. 
Giritli, Managing IT in Construction/Managing Construction for Tomorrow. (pp. 221-227). Leiden: CRC 
Press. 

dev.ifd-library.org. (2007, juni 13). Ifd:IFD in a Nutshell. Opgeroepen op mei 22, 2012, van IFD Library for 
buildingSMART: http://dev.ifd-library.org/index.php/File:Ifd2.PNG 

Gallaher, M. P., O'Connor, A. C., Dettbarn, J. L., & Gilday, L. T. (2004). Cost Analysis of Inadequate 
Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. NIST GCR 04-867, 194. 

Giertz, L. (1982). SFB and Its Development 1950-1980. CIB/SfB International Bureau. 
Grant, R., & Ceton, G. (2008). OmniClass: A Strategy for Classifying the Built Environment. Opgeroepen op 

september 26, 2011, van OmniClass: http://www.omniclass.org/CSI_OmniClass-IFD_2008.pdf 
Henderson, K. (1999). On line and on paper : visual representations, visual culture, and computer graphics in 

design engineering. Londen: MIT Press. 
ISO 10303-11. (2004). Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - 

Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual. Opgehaald van 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=38047 

ISO 10303-21. (2002). Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - 
Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure. 

ISO 12006-2. (2001). Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: 
Framework for classification of information. Opgehaald van 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35333 



Pagina 80 

ISO 12006-3. (2007). Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: 
Framework for object-oriented information. Opgehaald van 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38706 

ISO/IEC 10646. (2003). Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS). Opgehaald 
van http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39921 

ISO/PAS 16739. (2005). Industry Foundation Classes, Release 2x, Platform Specification (IFC2x Platform). 
Opgehaald van http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38056 

Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational. (sd). Knowledge Representation: Logical, 
Philosophical, and Computational. 

NEN 2634. (2002). Termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten en 
kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten . Opgehaald van http://www.nen.nl/web/Actueel/NEN-26342002-
nl.htm 

Nielsen, J., & Pernice, K. (2009). Eyetracking Web Usability. New Riders Press . 
Ogden, C., & Richards, I. (1923). The Meaning of Meaning: a study of the influence of language upon thought and 

of the science of symbolism. New York: Harcourt, Brace & World. 
Porras, J. I. (1987). Stream Analysis: A Powerful Way to Diagnose and Manage Organizational Change (Addison-

Wesley Series on Organization Development). Prentice Hall . 
Rijksgebouwendienst. (2011, juni 29). Rijksgebouwendienst gaat BIM voorschrijven bij geïntegreerde contracten. 

Opgeroepen op september 26, 2011, van Rijksgebouwendienst: http://www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-
persberichten/artikel/artikel/3341/ 

Rijksgebouwendienst. (sd). Rgd BIM norm | Rijksgebouwendienst. Opgeroepen op juli 31, 2012, van 
Rijksgebouwendienst: 
http://www.rgd.nl/fileadmin/redactie/Onderwerpen/Diensten/BIM/Rgd_BIM_Norm_v1_0_1.pdf 

SBR. (2010). Vooronderzoek Systems Engineering in de B&U-sector. Rotterdam. 
Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: University of 

Illinois Press. 
Sowa, J. F. (2000). Knowledge representation : logical, philosophical, and computational foundations. London: 

Brooks/Cole. 
Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem (1). (sd). Persinformatie - STABU Bouwbreed Informatiesysteem. 

Opgeroepen op augustus 9, 2012, van STABU Bouwbreed Informatiesysteem: 
http://www.stabu.org/index.php?id=1832 

Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem (2). (sd). Stichting STABU Bouwbreed Informatiesysteem. 
Opgeroepen op augustus 9, 2012, van 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.stabu.org%2Ffile.php%2F333%2FSTABU%2520hoofdstukserie%252001%2520uitgave%25202
012-1.pdf&ei=Dq0jUKDhC8ip0QWrq4CwBA&usg=AFQjCNG5nEhI1Yut4SW_5y4GAC_qX3O2wQ 

Tulke, J. (2010). Kollaborative Terminplanung auf Basis von Bauwerksinformationsmodellen. Dissertation, Weimar: 
Bauhaus-Universität. 

USP Marketing Consultancy. (2010, februari 19). USP MC: marktonderzoek op het gebied van bouw, installatie, 
wonen, vastgoed, DHZ, inrichting. Opgeroepen op september 30, 2011, van USP MC: http://www.usp-
mc.nl/UserFiles/File/persberichten/mrt10_01.pdf 

Van Dale. (sd). Van Dale online - onlinewoordenboek. Opgeroepen op januari 11, 2012, van Van Dale online: 
http://www.vandale.nl/vandale/zoekservice 



Pagina 81 

Vickery, B. (1975). Classification and Indexing in Science. Butterworth and Co. 
Woestenenk, K. (2012). SC concepts. Opgeroepen op juni 22, 2012, van SC concepts: 

http://www.semanticconcepts.nl/ 
 
 


