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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van de verslaglegging van het afstudeertraject dat is doorlopen voor het behalen 
van de academische titel Master of Science (MSc) voor de masteropleiding Architecture, Building and 
Planning aan Technische Universiteit Eindhoven. In dit rapport wordt het volledige afstudeertraject 
besproken zoals dit heeft plaatsgevonden bij BAM Advies & Engineering, een dochterbedrijf van de 
Koninklijke BAM Groep. Hierbij heeft het project SoZaWe te Groningen gediend als onderzoeksproject. 
De bevindingen in dit rapport vormen daarom een representatie van de processen zoals deze hebben 
plaatsgevonden op dit project. 

Gedurende het vooronderzoek stond het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van DBFMO-
projecten centraal. In deze contractvorm is de opdrachtnemende partij verantwoordelijk voor het 
ontwikkel-, realisatie- en exploitatietraject van het project. Naast de gebruikelijke stichtingskosten van 
het project zijn bij een DBFMO-contract de onderhoudskosten van het project ook voor rekening van 
de opdrachtnemende partij. 

De onderzoek- en ontwerpfase heeft zich gericht op het efficiënter genereren en gebruiken van 
het meerjarenonderhoudsplan in zowel het ontwikkel- als het exploitatietraject. Middels het 
meerjarenonderhoudsplan wordt in het ontwikkeltraject het effect van ontwerpbeslissingen op de 
onderhoudskosten berekend en wordt in het exploitatietraject het noodzakelijke onderhoud ingepland 
en ingekocht. Het meerjarenonderhoudsplan neemt hierdoor een belangrijke plaats in in het DBFMO-
traject.

Dit rapport is mede tot stand gekomen door visies en inzichten van enkele personen. Graag wil ik 
hen dan ook bedanken voor hun bijdrage aan dit rapport en het afstudeertraject. Ten eerste Wilfred 
van Woudenberg, die met zijn inzichten in het totale DBFMO-traject en zijn toekomstgerichte blik 
een waardevolle sparringspartner was bij het zetten van de lijnen voor het afstudeertraject en het 
leggen van relaties tussen de complexe processen in het ontwikkel-, realisatie- en exploitatietraject. 
Ten tweede Cor de Bruijn, die het mogelijk heeft gemaakt dit onderwerp te onderzoeken ondanks 
de relatief geringe relatie met het vakgebied Uitvoeringstechniek en met wie ik soms stevige 
discussies heb gevoerd die achteraf gezien een zeer waardevolle bijdrage hebben gehad aan het 
ontwikkelde resultaat. Ten derde Eric Vastert, voor de heldere en vernieuwende inzichten tijdens de 
groenlichtgesprekken. Als laatste de geïnterviewde personen, met in het bijzonder John Loendersloot 
en Jan van Aalderen. Zij hebben me inzicht gegeven in de wereld van onderhoudskosten en de tot op 
heden onderschatte waarde van het meerjarenonderhoudsplan en zijn van grote waarde geweest bij 
het ontwikkelen en toetsen van de nieuwe processen.

Graag wil ik afsluiten met een dankwoord richting mijn ouders, familie, vriendin en vrienden. De 
bijdrage die zij hebben geleverd aan het traject om tot dit moment te komen en plezierige momenten 
die daarmee gepaard gingen zijn van onschatbare waarde.

Eindhoven, 6 juni 2014

Ruud Verstegen
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Samenvatting

Als gevolg van de economische crisis is er vanuit de markt een toenemende vraag naar een 
integrale aanpak van de ontwikkel-, realisatie- en exploitatietrajecten op basis van geïntegreerde 
contracten. Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de rijkshuisvesting en daarbij wordt 
onder meer gebruikgemaakt van Design-Build-Finance-Operate-Maintain-contracten (DBFMO) 
(Rijksgebouwendienst, 2013). DBFMO-contracten maximaliseren het gebruik van de vaardigheden 
van de private sector en bieden de publieke sector beter inzicht in de financiële uitgaven over een 
langere periode (Davies & Eustice, 2005). Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk projecten te 
ontwikkelen met een Total Cost of Ownership benadering (TCO) (BAM Advies & Engineering, 2013).

In het DBFMO-traject wordt een meerjarenonderhoudsplan gegenereerd om een inschatting te maken 
van de te verwachten onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten gedurende de onderhoudsperiode 
van het project. Het meerjarenonderhoudsplan wordt in het ontwikkeltraject gebruikt om het ontwerp 
bij te sturen en in het exploitatietraject geldt het als basis voor het inplannen en bepalen van de in te 
kopen onderhoudsactiviteiten. 

Op basis van een participerende observatie van het huidige DBFMO-proces en een onderzoek naar 
het genereren en gebruiken van meerjarenonderhoudsplannen is de volgende probleemstelling 
opgesteld:

De problemen rondom het genereren en gebruiken van het meerjarenonderhoudsplan in zowel het 
ontwikkel- als het exploitatietraject hebben nadelige gevolgen voor de scoringskans en het rendement 
van het project. Uit vooronderzoek blijkt dat een verhoging van de onderhoudskosten met 10% leidt 
tot een halvering van het rendement van het project (Verstegen, 2013).

Een oplossing voor bovenstaand probleem is vormgegeven als een beschrijving van de nieuwe 
processen rondom het genereren en gebruiken van het meerjarenonderhoudsplan en is ontwikkeld 
aan de hand van de volgende doelstelling:

Een meerjarenonderhoudsplan is een weergave van het te verwachten onderhoud dat gedurende de 
onderhoudsperiode aan de onderhoudbehoevende bouwdelen uitgevoerd dient te worden en wordt 
gevormd door het koppelen van gebouwdata aan onderhoudsdata, waarbij onderhoudsdata een 
representatie is van onderhoudsactiviteiten met bijbehorende eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren. 
Een documentstudie heeft inzicht gegeven in de plancodering van een meerjarenonderhoudsplan en 
de verschillen in planindeling en detailniveau gedurende het DBFMO-traject.

In het huidige DBFMO-proces door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek start tijdens het 
ontwikkeltraject het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan niet gelijktijdig met de 
calculatie en neemt tijdens het exploitatietraject het bepalen van de in te kopen onderhoudsactiviteiten 
door het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan te veel adviesuren in beslag. Hierdoor wordt 
vanwege tijdsdruk in het ontwikkeltraject het ontwerp niet bijgestuurd op basis van optimalisaties 
op het gebied van onderhoudskosten en gaat vanwege beperkt budget in het exploitatietraject het 
gezamenlijke inkoopvoordeel op de onderhoudsactiviteiten verloren. Dit heeft nadelige gevolgen voor 
de scoringskans en het rendement van het project.

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het bepalen van optimalisaties op het gebied van 
onderhoudskosten en het bepalen van in te kopen onderhoudsactiviteiten door het opstellen, verfijnen 
en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan, waarbij een adviesuurbesparing van 30% wordt 
gerealiseerd en waardoor het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig kan 
starten met de calculatie, zodat in het DBFMO-proces door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek, bij 
gelijkblijvende tijdsdruk in het ontwikkeltraject en budget in het exploitatietraject, in het ontwikkeltraject 
het ontwerp bijgestuurd kan worden op basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten 
en in het exploitatietraject onderhoudsactiviteiten gezamenlijk ingekocht kunnen worden.
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Een processtudie naar de huidige processen heeft onder andere inzicht gegeven in de herkomst van 
de onderhoudsdata. Onderhoudsdata wordt verkregen uit gemiddelden die onttrokken worden uit 
een onderhoudsdatabase waarin alle soorten meerjarenonderhoudsplannen verwerkt zijn. Doordat 
er gebruik wordt gemaakt van allerlei soorten meerjarenonderhoudsplannen ontstaat er vervuiling in 
het gemiddelde die uit de onderhoudsdatabase worden onttrokken. 

De document- en processtudie hebben geleid tot het in kaart brengen van de informatiebehoefte 
van de huidige processen. Middels de eerste serie halfgestructureerde expert-interviews is een 
overzicht van de gewenste informatieaanlevering bepaald, zonder dat dit beïnvloed wordt door 
belemmeringen en beperking in het huidige proces. De onderhoudsdata die in de huidige processen 
uit de onderhoudsdatabase wordt verkregen sluit niet aan bij de gewenste informatieaanlevering. Dit 
is aanleiding geweest een opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase te ontwikkelen die wel 
aansluit bij de gewenste informatieaanlevering.

In de laatste stap van de onderzoeksfase moet worden bekeken welke mogelijkheden de 
informatietechnologie kan bieden (Davenport, 1990). Building Information Modeling (BIM) is een 
recente informatietechnologische ontwikkeling in de bouw (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) 
en wordt voorgeschreven op alle toekomstige DBFMO-projecten die door de Rijksgebouwendienst 
worden aanbesteed (Rijksgebouwendienst, 2012). Middels een tweede serie halfgestructureerde 
expert-interviews is bekeken hoe BIM een bijdrage kan leveren aan de gewenste informatieaanlevering. 

Op basis van de gewenste informatieaanlevering en de mogelijkheden die BIM te bieden heeft is 
de procesbeschrijving vormgegeven en is een opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase 
ontwikkeld. De procesbeschrijving is opgebouwd uit een zestal onderdelen. De Algemene Informatie 
vormt de inleiding van de procesbeschrijving en kan als ondersteund onderdeel gebruikt worden bij de 
vijf afzonderlijke delen. De vijf afzonderlijke delen hebben allen betrekking op een te doorlopen proces 
bij het genereren en gebruiken van meerjarenonderhoudsplannen in het DBFMO-traject. Ieder deel is 
opgebouwd uit onder andere processchema’s van de te doorlopen processen en taskbeschrijvingen 
van iedere activiteit die in de processen uitgevoerd moeten worden.

De procesbeschrijving is beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid en de procesbeschrijving en 
de opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase zijn getoetst aan het Programma van Eisen. Uit 
de toetsing blijkt dat aan alle eisen en wensen kan worden voldaan, uitgezonderd de eis om een 
minimale adviesuurbesparing van 30% te realiseren op de processen in het exploitatietraject. Dit is toe 
te schrijven aan het feit dat het uitvoeren van de periodieke conditiemeting een handmatige activiteit 
blijft, waarbij maar beperkt gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die BIM te bieden 
heeft.

Met behulp van de procesbeschrijving kan in het ontwikkeltraject een geschatte adviesuurbesparing 
van 61,7% gerealiseerd worden en kan het ontwerp bijgestuurd worden op basis van zowel 
onderhoudskosten als stichtingskosten, waardoor het mogelijk is een ontwerp te verkrijgen waarvan 
de onderhoudskosten in balans zijn met de stichtingskosten. De geschatte adviesuurbesparing in het 
ontwikkeltraject maakt het mogelijk een directe verlaging van het inschrijfbedrag bij aanbieding van € 
31.100,- door te voeren. Hierdoor kan de klant een betere aanbieding worden gedaan en wordt de 
scoringskans vergroot.

Op basis van de procesbeschrijving kan in het exploitatietraject een geschatte adviesuurbesparing 
van 8,1% bewerkstelligd worden. De activiteiten om de in te kopen onderhoudsactiviteiten te bepalen 
zijn in het nieuwe proces geautomatiseerd, waardoor de onderhoudsactiviteiten gezamenlijk kunnen 
ingekocht worden en het gezamenlijke inkoopvoordeel behouden blijft. Dit levert ten opzichte van de 
huidige situatie een besparing op de onderhoudskosten op, waardoor het rendement op het project 
stijgt. De geschatte jaarlijkse adviesuurbesparing op de processen in het exploitatietraject levert over 
een onderhoudsperiode van 40 jaar een besparing van € 68.000,- op. Op huidige projecten geldt de 
kostenbesparing als een verhoging van het rendement. Op nieuwe projecten kan de kostenbesparing 
direct doorgevoerd worden in het inschrijfbedrag, waardoor de klant een betere aanbieding kan 
worden gedaan en wordt de scoringskans vergroot.
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Due to the economic crisis, there is a growing demand for an integrated approach of development, 
construction and maintenance processes, based on integrated contracts. Rijksgebouwendienst is 
responsible for the accommodation of public facilities in the Netherlands and uses Design-Build-Finance-
Operate-Maintain-contracts (DBFMO) as the most integrated type of contract (Rijksgebouwendienst, 
2013). DBFMO-contracts maximize the usage of the private sector’s skills and offer the public sector 
a better insight in the financial expenditure over a longer period (Davies & Eustice, 2005). A Total 
Cost of Ownership (TCO) approach is necessary to develop these kind of projects (BAM Advies & 
Engineering, 2013).

During a DBFMO process, a long-term maintenance plan is generated to estimate the expected 
maintenance activities and maintenance costs throughout the maintenance period. A long-term 
maintenance plan is used to adjust the design during the development process and applies during 
the maintenance process as a basis for scheduling and determining the maintenance activities which 
need to be purchased. 

An observation of the current DBFMO process and an examination of the generation and usage of 
long-term maintenance plans has led to the following problem statement:

The issues surrounding the generation and usage of the long-term maintenance plan in both the 
development and the maintenance process adversely affect the scoring opportunity and the returns 
of the project. A preliminary investigation shows that an increase in maintenance costs by 10% leads 
to a decline of the project’s the rate of return by 50% (Verstegen, 2013).

A solution to the problem statement is designed as a process description involving the generation and 
usage of the long-term maintenance plan and is based on the following objective:

A long-term maintenance plan is a display of the expected maintenance which has to be conducted 
during the maintenance period and is formed by linking building data to maintenance data. Maintenance 
data consists of maintenance activities, with corresponding unit prices, cycle times and starting years. 
A document study has given insight in the coding method of a long-term maintenance plan and the 
differences in plan classification and level of detail throughout the DBFMO process.

A study on the current processes in which a long-term maintenance plan is generated and used has 
given insight in the origin of the maintenance data. Maintenance data is extracted in means from a 
maintenance database in which several kinds of long-term maintenance plans are incorporated. Due 
to the usage of several kinds of long-term maintenance plans, the extracted means are polluted. 

Summary

In the current DBFMO process by BAM Utiliteitsbouw and BAM Techniek starts drafting and refining of 
the long-term maintenance plan during the development process not simultaneous with the calculation 
and takes the determination of the maintenance activities which need to be purchased by updating 
the long-term maintenance plan too many advisory hours to complete. Due to time constraints in the 
development process the design is not adjusted based on maintenance costs and due to budget 
constraints in the maintenance process the joint purchasing advantage on maintenance activities is 
lost. This has negative consequences for the scoring opportunity and the returns of the project.

Developing a tool for determining optimizations in terms of maintenance costs and determining the 
maintenance activities which need to be purchased by drafting, refining and updating the long-term 
maintenance plan, by which it is possible to reduce the advisory hours by 30% and thus the drafting 
and refining of the long-term maintenance plan can start simultaneous with the calculation, so that 
during the DBFMO process by BAM Utiliteitsbouw and BAM Techniek, at constant time constraints 
in the development process and constant budget constraints in the maintenance process, the design 
can be adjusted based on optimizations in terms of maintenance costs and the maintenance activities 
can be purchased jointly.
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The document and process study have led to the identification of the information requirements of the 
current processes. With a first series of semi-structured expert interviews, the desired information 
submission has been determined, without it being influenced by barriers and restrictions in the 
current processes. The maintenance data obtained in the current processes from the maintenance 
database does not correspond with the desired information submission. Therefore, a plan for a 
renewed maintenance database is developed to acquire the maintenance data in line with the desired 
information submission.

The last step of the research phase consists of a research into the possibilities information technology 
has to offer (Davenport, 1990). Building Information Modeling (BIM) is a recent information technological 
development in the architectural field (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) and is prescribed on 
all future projects contracted by Rijksgebouwendienst (Rijksgebouwendienst, 2012). With a second 
series of semi-structured expert interviews, the possible contribution of BIM to the desired information 
submission was examined. 

The process description and the plan for a renewed maintenance database are based on the desired 
information submission and the possibilities BIM has to offer. The process description consists of 
six components. The General Information represents the introduction to the process description 
and can be used as a supplemental element with the five individual components. The five individual 
components each represent a process in which a long-term maintenance plan is generated or used 
during the DBFMO process. Every individual component is composed of a flow diagram and task 
descriptions of each tasks needed to be preformed during the process flow. 

The process description is assessed on completeness and clarity and both the process description 
and the plan for a renewed maintenance database are checked against the Program of Requirements. 
Every requirement in the Program of Requirements can be met, except the reduction of the advisory 
hours during the maintenance process. This is due to fact that conducting the periodical measurement 
of the maintenance condition remains a manual exercise, in which the possibilities of BIM can not be 
fully exploited.

By using the process description, the advisory hours during the development process can be reduced 
by an estimate of 61.7 % and the design can be adjusted on the basis of both maintenance and 
construction costs, making it possible to obtain a design in which the maintenance costs are in 
balance with the building costs. The estimated reduction of the advisory hours allows for a direct 
reduction in the subscription price when tendered of € 31,100,-. As a result, the customer can be 
presented a better offer and the scoring opportunity increases. 

By using the process description, the advisory hours during the maintenance process can be reduced 
by an estimate of 8.1%. The maintenance activities can be purchased jointly and the joint purchasing 
advantage can be retained. Compared to the current situation, a saving in maintenance costs can be 
achieved, thereby increasing the returns of the project. The estimated annual reduction in advisory 
hours result in a saving of € 68.000,-. On current projects, the cost reduction is considered an 
increase in return. On new projects, the cost reduction can be directly applied in the subscription 
price, presenting the customer a better offer and increasing the scoring opportunity.



13

Inhoudsopgave

Voorwoord              7
Samenvatting              9
Summary           11
1. Inleiding            15

1.1. Aanleiding           15
1.2. Vooronderzoek DBFMO-traject        15
1.3. Probleembeschrijving         19
1.4. Probleem- en doelstelling         22
1.5. Gastbedrijf           23
1.6. Onderzoeksproject          24
1.7. Leeswijzer           25

2. Meerjarenonderhoudsplannen        27
2.1. Versies en soorten         27
2.2. Plancodering en onderhoudsactiviteiten       29
2.3. Planindeling          31
2.4. Conclusie   33

3. Huidige processen         35
3.1. Beschrijving huidige processen        35
3.2. Informatiebehoefte         46
3.3. Gewenste informatieaanlevering  48
3.4. Onderhoudsdatabase in huidige processen        52
3.5. Conclusie  53

4. Building Information Modeling (BIM)        55
4.1. Verwerken informatie         56
4.2. Onttrekken informatie         58 
4.3. Informatieaanlevering met behulp van BIM  60
4.4. Conclusie  63

5. Nieuwe processen         65
5.1. Programma van Eisen         65
5.2. Functioneel ontwerp hulpmiddel   67
5.3. Beschrijving nieuwe processen         69
5.4. Onderhoudsdatabase in nieuwe processen        80
5.5. Conclusie  84

6. Toetsing    87
6.1. Strategie        87
6.2. Randvoorwaarden  88
6.3. Toetsing  90

7. Conclusie en aanbevelingen          95
7.1. Conclusie         95
7.2. Aanbevelingen        96

Literatuurlijst            101
Afbeeldingenlijst           105



14 Inleiding



15

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het afstudeeronderwerp beschreven, samen met de 
probeembeschrijving zoals deze geconstateerd is in het vooronderzoek. Vervolgens wordt de 
probleem- en doelstelling weergegeven. Het hoofdstuk wordt gecontinueerd met het voorstellen van 
het gastbedrijf en het beschrijven van het onderzoeksproject waarop dit afstudeertraject gebaseerd 
wordt. De afsluiting van dit hoofdstuk wordt gevormd door de leeswijzer.

1.1 Aanleiding
De bouwsector heeft een zwaar jaar achter de rug waarin de productie en de omzet daalde met 
respectievelijk 8 en 7 procent. Daarmee is de bouw van alle bedrijfstakken het zwaarst getroffen door 
de economische crisis (CBS, 2012). Als gevolg van de economische crisis is er vanuit de markt een 
toenemende vraag naar een integrale aanpak van de ontwikkel-, realisatie- en exploitatietrajecten op 
basis van geïntegreerde contracten.  

Het Rijk wil duurzame, flexibele en innovatieve rijkshuisvesting voor de beste prijs. De 
Rijksgebouwendienst is verantwoordelijk voor de rijkshuisvesting en daarbij wordt onder meer 
gebruikgemaakt van Design-Build-Finance-Operate-Maintain-contracten (DBFMO), ook wel PPS-
contracten genoemd (Rijksgebouwendienst, 2013). Deze contracten brengen een verschuiving van 
risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee en zijn dusdanig opgesteld dat de risico’s worden 
toegewezen aan de partijen die hier het best mee om kunnen gaan (Davies & Eustice, 2005). Daarnaast 
maximaliseren deze contractvormen het gebruik van de vaardigheden van de private sector en biedt 
het de publieke sector beter inzicht in de financiële uitgaven over een langere periode (Davies & 
Eustice, 2005).

Daar waar een aannemer traditioneel gezien alleen verantwoordelijk is voor de realisatiefase, zorgen 
geïntegreerde contracten voor een voor- en achterwaartse integratie van de aannemerij in de totale 
bouwketen. Eén partij of consortium, in Nederland vaak de grotere bouwbedrijven, is verantwoordelijk 
voor de gehele levenscyclus van een project, van ontwerp en realisatie tot meerjarig exploitatie, beheer 
en onderhoud (afbeelding 1.1). 

De verandering van contractvormen zorgt voor een grote verandering in de verdeling van de 
verantwoordelijkheden en brengt de vraag met zich mee welke gevolgen dit heeft voor de 
werkprocessen van de aannemer en waar optimalisaties te behalen zijn.

1.2 Vooronderzoek DBFMO-traject
Het ontwikkel-, realisatie- en beheerproces van een DBFMO-project is op te delen in een negental 
stappen (afbeelding 1.2). De verantwoordelijkheden ten opzichte van de opdrachtgever liggen 
gedurende het gehele proces bij één partij. Dit proces is opgesteld aan de hand van informatie 
verkregen uit het Bam Management Systeem (BMS) van BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek, 
de taakbeschrijvingen zoals deze in de STB beschreven staan (BNA & ONRI, 2009) en een aantal 
observaties die zijn uitgevoerd op een drietal DBFMO-projecten.

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren

BAM
Afbeelding 1.1: Fasering van en verantwoordelijkheid gedurende het DBFMO-proces
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1. Vormgeven projectomgeving: wanneer de opdrachtgever haar wensen gedefinieerd heeft en de 
marktpartijen een consortium hebben gevormd, kan de projectomgeving vormgegeven worden. 
Hierbij worden de verantwoordelijke personen aangesteld en wordt de ICT-omgeving van het 
project vormgegeven.

2. Ontwikkelen schetsontwerp: het project team start met het genereren van varianten op basis 
van de outputspecificatie en middels verschillende dialoogrondes met de opdrachtgever wordt 
het schetsontwerp vormgegeven.

3. Ontwikkelen voorlopig ontwerp: in deze stap wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt 
tot voorlopig ontwerp. Op basis van de beschikbare informatie kunnen de effecten van het 
schetsontwerp op de onderhoudsperiode bepaald worden en kan de eerste kostenraming 
opgesteld worden.

4. Ontwikkelen definitief ontwerp: het voorlopig ontwerp wordt verder verfijnd en de indicatieve 
bieding kan bij de opdrachtgever worden ingeleverd. De opmerkingen op de indicatieve bieding 
worden meegenomen in de ontwikkeling van het definitief ontwerp en de geproduceerde 
modellen worden onderling gecontroleerd op consistentie.

5. Ontwikkelen Best-and-Final-Offer: op basis van het definitief ontwerp kan de definitieve bieding 
ontwikkeld worden en kunnen de laatste onderhoudsplannen verder verfijnd worden. De 
definitieve bieding wordt geverifieerd aan de hand van de outputspecificatie en het Best-and-
Final-Offer kan worden ingeleverd.

6. Ontwikkelen technisch ontwerp: wanneer de opdrachtgever het ontwerp heeft gekeurd en het 
project wordt gegund, kan het definitief ontwerp uitgewerkt worden tot technisch ontwerp. De 
laatste optimalisaties worden uitgevoerd en de uitwerking tot technische ontwerp gebeurt serieel 
met de controle van de modellen op consistentie in een iteratief proces. 

7. Ontwikkelen uitvoeringsgereed ontwerp: vanuit het technische ontwerp kunnen de 
werktekeningen geproduceerd worden. Voordat dit gebeurt worden de onderhoudsplannen en 
de laatste calculatie geverifieerd en kunnen de uit te werken onderdelen toegekend worden aan 
de toeleveranciers en onderaannemers. 

8. Uitvoeren en opleveren: op basis van het uitvoeringsgereed ontwerp kunnen de 
bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden en kan de oplevering plaatsvinden. 

9. Exploiteren: na oplevering en goedkeuring van het gebouw door de opdrachtgever vangt 
de exploitatiefase aan. Werkzaamheden in deze fase bevatten het correctief en planmatig 
onderhouden van het gebouw en het behandelen van klachtmeldingen. Na afloop van de 
exploitatiefase wordt het gebouw overgedragen aan de opdrachtgever. Hiermee is een einde 
gekomen aan de langdurige overeenkomst tussen opdrachtgever en marktpartijen.

Een volledige procesbeschrijving kan worden gevonden in het rapport ‘Samenwerken met het oog op 
Total-Cost-of-Ownership’ (Verstegen, 2013).

Zoals gezegd is er als gevolg van de economische crisis vanuit de markt een toenemende vraag 
naar een integrale aanpak van de ontwikkel-, realisatie- en exploitatietrajecten op basis van 
geïntegreerde contracten. Daar waar een aannemer traditioneel gezien alleen verantwoordelijk is voor 
het realisatietraject, zorgen geïntegreerde contracten voor een voor- en achterwaartse integratie van 
de aannemerij in de totale bouwketen. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk projecten te 
ontwikkelen met een Total-Cost-of-Ownership (TCO) benadering (BAM Advies & Engineering, 2013).

De TCO van een DBFMO-project bestaat uit de initiële, of stichtingskosten (CAPEX) en de operationele 
kosten (OPEX) (Weele, 2005). De indeling van CAPEX en OPEX kan als volgt worden weergegeven 
(NEN 2699, 2013):

CAPEX     OPEX
• Grondkosten    • Vaste kosten
• Bouwkosten    • Energiekosten
• Inrichtingskosten   • Onderhoudskosten
• Bijkomende kosten   • Beheerskosten
      • Specifieke bedrijfskosten
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In de huidige DBFMO-contracten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een gedeelte van de 
CAPEX en de OPEX van het totale project. Van de CAPEX is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor de bouw- en inrichtingskosten en van de OPEX is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
onderhouds- en beheerskosten (Rijksgebouwendienst, 2013). De overige kosten vallen buiten het 
DBMFO-contract. 

Tijdens het vooronderzoek zijn er aan de hand van de procesbeschrijving, observaties, interviews en 
documentenstudies een aantal knelpunten geconstateerd. Om inzicht te verkrijgen in de verschillende 
relaties tussen de knelpunten, is een oorzaak-gevolg diagram opgesteld (afbeelding 1.3).

1: Opstellen en verfijnen MJOP start niet gelijktijdig met calculatie
2: Verbetervoorstellen worden te laat aangeleverd
3: Vanwege tijdsdruk in het ontwikkeltraject wordt ontwerp alleen bijgestuurd o.b.v. stichtingskosten
4: Procesplanningen worden statisch en niet gedetailleerd genoeg vormgegeven
5: Tussentijds bijsturen van ontwikkelactiviteiten gebeurt op ongefundeerde wijze
6: Ontwikkelactiviteiten worden te laat afgerond
7: Interne en externe deadlines worden niet behaald
8: Verdeling van verantwoordelijkheden is onduidelijk
9: Tekortkomingen aan projectondersteunende faciliteiten
10: Belangrijke stakeholders worden niet betrokken bij ontwerptraject
11: Ontwerp- en materiaalkeuzes worden niet gemaakt op basis van TCO
12: Verkregen ontwerp kent geen balans tussen onderhouds- en stichtingskosten
13: Scoringskans project bij aanbieding verlaagd
14: Financiële afspraken zijn traditioneel gemaakt
15: Rendement project na gunnig verlaagd
16: Uitzoeken in te kopen onderhoudsactiviteiten is handmatige aangelegenheid
17: Vanwege beperkt budget worden in te kopen onderhoudsactiviteiten niet goed uitgezocht
18: Onderhoudsactiviteiten worden niet gezamenlijk ingekocht 
19: Gezamenlijk inkoopvoordeel op onderhoudsactiviteiten gaat verloren
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Afbeelding 1.3: Oorzaak-gevolg diagram
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De relaties tussen de knelpunten kunnen gevisualiseerd worden door middel van de Stream Analysis 
methode. Stream Analysis vindt, net als de meeste methoden binnen Organizational Development, 
zijn oorsprong in de systeemtheorie (Porras, 1987). De systeemtheorie stelt dat er een groot aantal 
onderlinge connecties bestaan binnen de subsystemen van een organisatie en dat er hiermee dus ook 
een groot aantal connecties bestaan tussen de problemen in dezelfde subsystemen. Stream Analysis 
biedt de systeemtheorie middels een Stream Diagnostic Chart de mogelijkheid om de complexe reeks 
relaties die bestaan in een organisatorische probleemsituatie op een grafische manier inzichtelijk te 
maken (Porras, 1987).

De relaties die zijn vastgesteld met behulp van het oorzaak-gevolg diagram zijn gevisualiseerd in het 
Stream Diagnostic Chart (afbeelding 1.4). In het Stream Diagnostic Chart is onderscheid te maken 
tussen kernproblemen, problemen en symptomen. Kernproblemen zijn knelpunten die alleen maar 
knelpunten als gevolg hebben en die zelf geen oorzaken hebben. Problemen zijn knelpunten die zowel 
knelpunten als oorzaak en als gevolg hebben. Symptomen zijn knelpunten die alleen maar oorzaken 
hebben en geen gevolgen. 

Bij de analyse van de knelpunten zijn vijf kernproblemen naar voren gekomen die nadelige gevolgen 
hebben voor de scoringskans van het project bij aanbieding en het rendement op het project na gunning. 
In het Stream Diagnostic Chart zijn een aantal knelpunten rood geaccentueerd. Deze knelpunten 
maken geen deel uit van het onderzoek. De rood geaccentueerde knelpunten in het linker vak hebben 
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betrekking op het opstellen en bijhouden van planningen. Deze knelpunten maken geen deel uit van 
dit onderzoek omdat een soortgelijk probleem in het rapport ‘Integraal Planninginformatiesysteem: 
Afstudeerrapport’ (Leeuwen, 2013) is beschreven en onderzocht. De rood geaccentueerde knelpunten 
in het rechter vak zijn bedrijfskundig en bedrijfseconomisch van aard. Deze knelpunten maken geen 
deel uit van dit onderzoek omdat de link met Uitvoeringstechniek gering is.

De resterende knelpunten hebben allen te maken met het genereren en gebruik van 
meerjarenonderhoudsplannen in het ontwikkel- en het exploitatietraject van DBFMO-projecten. Deze 
knelpunten worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.

1.3 Probleembeschrijving 
De stichtingskosten van een project worden bepaald tijdens de verschillende calculatierondes. 
Bij het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan wordt de invloed van de 
ontwerp- en materiaalkeuzes op de onderhoudskosten bepaald. In afbeelding 1.5 is een selectie 
van een meerjarenonderhoudsplan weergegeven. In een meerjarenonderhoudsplan wordt 
gebouwdata aan onderhoudsdata gekoppeld, zodat de te verwachten onderhoudskosten over 
een bepaalde onderhoudsperiode berekend kunnen worden. Gebouwdata bestaat in dit geval uit 
onderhoudbehoevende bouwdelen (onderhoudscomponenten) met een bijbehorende hoeveelheid en 
een eenheid. Onderhoudsdata bestaat uit de te verwachten onderhoudsactiviteiten, waaraan een 
eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar is gelieerd. 

Het meerjarenonderhoudsplan wordt in het ontwikkeltraject gebruikt om de te verwachten 
onderhoudskosten te berekenen en optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten te bepalen. 
Het meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld en verfijnd op basis van de begroting die door de 
calculatoren gegenereerd wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de hoeveelheden die de calculatoren in 
de begroting hebben verwerkt, zodat de onderhoudsdeskundigen de hoeveelheden zelf niet nog een 
keer hoeven te bepalen. 

De verbetervoorstellen op het gebied van stichtings- en onderhoudskosten worden overgedragen aan 
het ontwerpteam, die het ontwerp vervolgens op basis van de verbetervoorstellen bijstuurt. Na het 
bijsturen wordt het ontwerp verder ontwikkeld en start het proces weer opnieuw. Het is een cyclisch 
proces dat eindigt wanneer het ontwerp voldoende is ontwikkeld om een aanbieding te doen aan de 
opdrachtgever.

Gebouwdata

Onderhoudsdata

Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) 

werk SoZaWe
datum DO - 12 - 20110301 DEFINITIEF

Omschrijving Activiteit Hoeveelheid Eenh Prijs / Eenh Totaal Cyclus Start jaar Stop jaar
1 …

2014 …

40

2053 totaal

C Daken
471.120B Dakrandafwerking metaal vervangen vervangen
472.140B Dakbed. drain.tegels vervangen vervangen
472.210B Dakbedekking kunststof folie vervangen (excl. Isol.) vervangen
472.260B Bedekking dak, bruin dak vervangen (gerek. kunstst.) vervangen
472.260D Bedekking dak, bruin dak herstellen(gerek. kunstst.) herstellen
472.260E Bedekking dak, bruin dak onderhouden (gerek. kunstst.) onderhouden

Kunststof dakbedekking dakopbouw onderhoud
Kunststof dakbedekking dakopbouw vervangen

592 m1 45 26640 40 41 40
54 m2 30 1620 40 41 40

1293 m2 16 20688 40 41 40
1435 m2 16 22960 40 41 40
1435 m2 1 1435 5 5 40
1435 m2 0,35 502,25 1 1 40

574 m2 0,35 200,9 1 1 40
574 m2 16 9184 25 25 40

502                  

201                  

- 
- 
- 
- 

1.435 11.480 
502 20.090 

201 8.036 
9.184 

Afbeelding 1.5: Selectie uit meerjarenonderhoudsplan SoZaWe - bron: BAM A&E, 2011
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In het huidige DBFMO-traject worden verbetervoorstellen op het gebied van onderhoudskosten te laat 
aangeleverd (Boer, 2014). Het ontwerp wordt daarom alleen bijgestuurd op basis van stichtingskosten 
(afbeelding 1.6), in plaats van op basis van zowel stichtingskosten als onderhoudskosten. Het 
ontwerp dat aan het eind van het ontwikkeltraject wordt verkregen, kent daarom geen balans tussen 
stichtingskosten en onderhoudskosten, wat negatieve gevolgen heeft voor de scoringskans van het 
project bij aanbieding. Het onderzoeksgebied in het ontwikkeltraject wordt in onderstaande afbeelding 
afgebakend door het groene kader.

Het meerjarenonderhoudsplan dat tijdens het ontwikkeltraject gegenereerd wordt, dient als 
onderlegger voor het exploitatietraject. Door het uitvoeren van periodieke conditiemetingen wordt 
het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd, zodat het gebruikt kan worden om het benodigde 
onderhoud in te plannen en de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten in te kopen. Alle bouwdelen 
behoeven op enig moment namelijk onderhoud om in de gewenst onderhoudsconditie te blijven. 
De onderhoudskosten in het meerjarenonderhoudsplan, dat bij het aanbieden van het project bij 
de opdrachtgever is ingediend, gelden tijdens het exploitatietraject als onderhoudsbudgetten. In 
de huidige markt wordt het ingediende meerjarenonderhoudsplan scherp afgeprijst, waardoor de 
budgetten tijdens het exploitatietraject beperkt zijn (Boer, 2014). 

In het exploitatietraject worden de onderhoudsactiviteiten ingekocht op basis van het jaarplan, dat 
gegenereerd wordt vanuit het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. In het huidige DBFMO-
proces zijn de budgetten voor het exploitatietraject dusdanig beperkt, dat er weinig adviesuren 
beschikbaar zijn om het meerjarenonderhoudsplan te actualiseren en het jaarplan te genereren. In 
te kopen onderhoudsactiviteiten worden hierdoor niet goed uitgezocht, waardoor het niet mogelijk 
is deze gezamenlijk in te kopen. Het gezamenlijk inkoopvoordeel gaat hierdoor verloren. Het 
onderzoeksgebied in het exploitatietraject wordt in bovenstaande afbeelding afgebakend door het 
groene kader.
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- Installatietechnisch 
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- Installatietechnisch 
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Afbeelding 1.7: Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten

- BIM

- Calculatoren

Bereken 
stichtingskosten 
ontwerp d.m.v. 

uitvoeren calculatie

- Begroting

- Calculatoren

Bepalen 
optimalisaties    

voor 
stichtingskosten 

- Begroting

- Bouwkundig 
onderh.deskundige
- Installatietechnisch 
onderh.deskundige

- Bouwkundig 
onderh.deskundige
- Installatietechnisch 
onderh.deskundige

- Bouwkundig 
onderh.deskundige
- Installatietechnisch 
onderh.deskundige

Bereken 
onderhoudskosten 

ontwerp d.m.v. 
opstellen of 

verfijnen MJOP

- MJOP

Bepalen 
optimalisaties    

voor 
onderhoudskosten 

Bijsturen ontwerp- Ontwerpteam

Ontwikkelen 
ontwerp

- Begroting

- Calculatoren

Opstellen 
verbetervoorstellen 

voor 
stichtingskosten 

- MJOP

Opstellen 
verbetervoorstellen 

voor 
onderhoudskosten 

- Ontwerpteam

- Verbetervoorstellen

Afbeelding 1.6: Bijsturen ontwerp alleen op basis van stichtingskosten
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De problemen in het ontwikkel- en exploitatietraject zijn samen te vatten en te schematiseren in een 
probleemmodel (afbeelding 1.8).

Door de Royal Academy of Engineering is onderzoek gedaan naar de verhouding tussen 
stichtingskosten en onderhoudskosten (afbeelding 1.9). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
15% van de kosten die gemaakt worden gedurende de levensduur van een gebouw, gespendeerd 
worden aan onderhoud en vervangingen (Royal Academy of Engineering, 1988). 

PPS Netwerk Nederland beschikt over een actueel overzicht van de tot nu toe gegunde DBFMO-
projecten met de bijbehorende contractwaarde. De gemiddelde contractwaarde van deze DBFMO-
projecten is €148 miljoen (PPS Netwerk Nederland, 2013). Hiervan wordt dus 15% gespendeerd 
aan onderhoud en vervangingen, wat neer komt op ongeveer €22 miljoen per project. Deze kosten 
worden bij het indienen van de definitieve bieding gebudgetteerd en staan vanaf dat moment vast.

In de B&U daalde de winstmarge in 2011 van 3,5% naar 2,7% (EIB, 2013). Per DBFMO-project wordt 
dus gemiddeld €4 miljoen winst gemaakt. Gezien de huidige economische situatie en de dalende 
winstmarges is het van groot belang dat men het ontwerp op de juiste manier bijstuurd en daarmee 
de onderhoudskosten beïnvloedt. Als dit namelijk niet correct gebeurd, leidt dit tot een verhoging van 
de onderhoudskosten tijdens het exploitatietraject. En een verhoging van de onderhoudskosten met 
10% leidt tot een halvering van het rendement (de winstmarge) op de project.

OntwikkelenDBFMO-proces

MJOP’s

Realiseren Exploiteren
SO VO DO TO ExploiterenBAFO UO Uitvoeren en opleveren

Opstellen 
MJOP

Verfijnen 
MJOP

Bepalen optimalisaties op het 
gebied van onderhoudskosten 

Bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

Actualiseren 
MJOP

MJOP 
1.0

MJOP 
2.0

MJOP 
3.0

Verbeter- 
voorstellen Jaarplan

Verbetervoorstellen worden te laat ingediend Kost te veel adviesuren

Afbeelding 1.8: Probleemmodel

5%

41% Stichtingskosten

9%15%

30%
Renovaties en aanpassingen

Onderhoud en vervangingen

Energie, water, schoonmaak etc.

Beheerskosten

Afbeelding 1.9: Verhouding tussen CAPEX en OPEX - bron: Royal Academy of Engineering, 1988



22 Inleiding

1.4 Probleem- en doelstelling
Nu de probleemgebieden afgebakend zijn en het probleem beschreven is, kan de probleemstelling 
opgesteld worden. 

Zowel in het ontwikkel- als in het exploitatietraject bestaan er problemen omtrent het gebruik 
van het meerjarenonderhoudsplan. Dit leidt in beide gevallen tot een mogelijke verhoging van de 
onderhoudskosten en daarmee een verlaging van de scoringskans en het rendement op het project. 
Zoals eerder berekend leidt een verhoging van de onderhoudskosten met 10% tot een halvering van 
het rendement op het project.

De probleemstelling die aan de basis zal staan van het verdere afstudeertraject is de volgende:

Het formuleren van de doelstelling van het onderzoek is het directe en logische gevolg van de 
probleemstelling. Om aan het eind van het afstudeertraject te kunnen bepalen of de doelstelling van het 
afstudeertraject behaald is, dient bij het formuleren van de doelstelling een streefcijfer of -percentage 
opgenomen te worden. De gedachtegang achter het toepassen van BIM in het DBFMO-proces bij 
het bepalen van de onderhoudskosten is om de tijdsduur en kosten van het opstellen, verfijnen en 
actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan te reduceren. Dit baseert men op ervaringen die zijn 
opgedaan op een pilotproject door BAM UK op de Leeds Arena in het centrum van Leeds, waar de 
volgende besparingen zijn behaald:
• Raakvlaksessies (geschatte reductie faalkosten: £ 350.000)
• Efficiënter werken (geschatte reductie: 15.000 uren)
• Reductie materiaalgebruik (geschatte reductie 9.000 2D tekeningen)

Dit alles tegen een geschatte investering van £ 15.000 om BIM toe te passen op het project (Koninklijke 
BAM Groep, z.d.).

Het streefpercentage voor dit onderzoek wordt daarom gebaseerd op een reductie in tijdsduur, 
uitgedrukt in adviesuren. Op basis van de conclusies uit de afstudeeronderzoeken ‘Het calculeren van 
de toekomst’ (Roumen, 2012) en ‘Het nieuwe inkopen’ (Zuiker, 2012) is bepaald dat door het gebruik 
van BIM bij het opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan een reductie van 
het aantal adviesuren met 30% een realistische doelstelling is. 

De doelstelling die vanuit de probleemstelling geformuleerd kan worden is de volgende:

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het bepalen van optimalisaties op het gebied van 
onderhoudskosten en het bepalen van in te kopen onderhoudsactiviteiten door het opstellen, verfijnen 
en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan, waarbij een adviesuurbesparing van 30% wordt 
gerealiseerd en waardoor het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig kan 
starten met de calculatie, zodat in het DBFMO-proces door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek, bij 
gelijkblijvende tijdsdruk in het ontwikkeltraject en budget in het exploitatietraject, in het ontwikkeltraject 
het ontwerp bijgestuurd kan worden op basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten 
en in het exploitatietraject onderhoudsactiviteiten gezamenlijk ingekocht kunnen worden.

In het huidige DBFMO-proces door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek start tijdens het 
ontwikkeltraject het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan niet gelijktijdig met de 
calculatie en neemt tijdens het exploitatietraject het bepalen van de in te kopen onderhoudsactiviteiten 
door het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan te veel adviesuren in beslag. Hierdoor wordt 
vanwege tijdsdruk in het ontwikkeltraject het ontwerp niet bijgestuurd op basis van optimalisaties 
op het gebied van onderhoudskosten en gaat vanwege beperkt budget in het exploitatietraject het 
gezamenlijke inkoopvoordeel op de onderhoudsactiviteiten verloren. Dit heeft nadelige gevolgen voor 
de scoringskans en het rendement van het project.
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De doelstelling kan weergegeven worden in een schematisch weergave (afbeelding 1.10), gebaseerd 
op het probleemmodel.

1.5 Gastbedrijf
Om het afstudeertraject aan een praktijksituatie te koppelen is het wenselijk verbonden te zijn aan 
een gastbedrijf. Met BAM Advies & Engineering (A&E) is een gastbedrijf gevonden en zij hebben de 
faciliteiten ter beschikking gesteld om het afstudeertraject te kunnen doorlopen.

BAM A&E is een dochteronderneming van de werkmaatschappij BAM Utiliteitsbouw, welk op zijn 
beurt weer onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep (afbeelding 1.11). De Koninklijke BAM Groep 
vindt haar origine in een timmerwinkel, opgericht in 1869, om uit te groeien tot een familiebedrijf dat 
in 1927 de naam Bataafsche Aanneming Maatschappij krijgt. Het bedrijf groeit, mede door een aantal 
overnames, gestaag en is sinds 1959 beursgenoteerd. Als zowel nationaal als internationaal gerichte 
onderneming weet de Koninklijke BAM Groep in 2012 een omzet te generen van €7,4 miljard met 
23,500 werknemers (Koninklijke BAM Groep nv, 2012).
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Afbeelding 1.11: Organisatiestructuur Koninklijke BAM Groep NV - bron: Koninklijke BAM Groep NV, 2013
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BAM A&E is een adviesbureau met als voornaamste klant de verschillende regiokantoren van BAM 
Utiliteitsbouw. De regiokantoren kunnen bij BAM A&E terecht voor allerlei adviesdiensten op het 
gebied van Ontwerp & Engineering, Bouwinformatica en Integrale projecten. Modelleurs, architecten, 
bouwkundigen, constructeurs, kwaliteitsadviseurs, installatieadviseurs, kostendeskundigen, 
ontwikkelmanagers en vastgoedbeheerders zijn in dienst en werken samen aan integrale complexe 
projecten.

1.6 Onderzoeksproject
Om de doelstelling van het afstudeertraject te behalen, is nader onderzoek uitgevoerd op het project 
SoZaWe te Groningen.

Op donderdag 8 september 2011 vond de start voor de nieuwbouw voor de dienst Sociale Zaken en 
Werk (SoZaWe) in Groningen plaats. Het ontwerp is van Meyer en Van Schooten Architecten. Zij zijn 
ondermeer verantwoordelijk voor het ontwerp van het Ministerie van Financiënen in Den Haag en het 
hoofdkantoor van ING in Amsterdam (Meyer en Van Schooten Architecten, 2012). 

De belangrijkste reden voor de nieuwbouw is dat het huidige pand aan de Eendrachtskade verouderd 
is en niet meer voldoet aan de huidige eisen. Daarnaast geeft de nieuwbouw ruimte aan een verdere 
verbetering en verbreding van de dienstverlening aan ruim 10.000 klanten van SoZaWe. Het gebouw 
biedt onderdak aan circa 600 medewerkers (Architectuur.org, 2011). De door Meyer en Van Schooten 
Architecten ontworpen nieuwbouw krijgt een ondergrondse parkeergarage van twee lagen met een 
Park and Ride-functie voor ongeveer 216 auto’s. Daarboven een begane grond en vier verdiepingen, 
waardoor het totale bruto vloeroppervlak circa 17.000 m²  bedraagt (Architectuur.org, 2011).

Op de begane grond komt de Marktplaats: een overzichtelijke en ruime locatie waar klanten en 
bezoekers makkelijk terecht kunnen met vragen over werk, inkomen, schuldhulpverlening, zorg en 
onderwijs. Op deze Marktplaats komt onder andere het huidige Werkplein met de klantontvangst van 
SoZaWe, de Groningse Kredietbank en het UWV WERKbedrijf (BAM Techniek, z.d.).

De nieuwbouw van SoZaWe onderscheidt zich door haar duurzame karakter. Het gebouw is compact, 
heeft een goed geïsoleerde schil en ‘oogt’ groen door binnentuinen, atria en een vegetatiedak. Een 
zogeheten WKO-installatie slaat de warmte in de zomer op in de bodem, om in de winter te gebruiken 
voor verwarming. Samen met zonnepanelen, zonnecollectoren en energiebesparende verlichting, 
is het gebouw na oplevering CO2-neutraal. Dit is goed voor de toekenning van energielabel A++ 
(Gemeente Groningen, z.d.).

In het najaar van 2013 is het gebouw opgeleverd en is SoZaWe samen met het Werkplein van de  
de Eendrachtskade naar het Europapark verhuist. Ook het Werkplein aan de Zaagmuldersweg is 
overgeplaatst naar het nieuwe gebouw.

Afbeelding 1.12: Impressie SoZaWe - bron: Eland-Brandt.nl, 2012
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De nieuwbouw van SoZaWe is door de gemeente Groningen aanbesteedt als een Design-Build-
Maintain (DBM) opdracht, waarbij de ruwbouw en het exterieur, inclusief gebouwgebonden installaties, 
in één contract zijn opgenomen en het inbouwpakket in een ander contract. Deze keuze is gemaakt 
omdat de opdrachtgever moeite had haar wensen betreft het inbouwpakket concreet te maken, maar 
vanwege tijdsgebrek toch graag wilde starten met de realisatie van de ruwbouw.  Beide contracten zijn 
gegund aan BAM Utiliteitsbouw, waarbij het onderhoudscontract van het inbouwpakket niet tijdens de 
Best-and-Final-Offer fase maar in een latere fase werd toegewezen.

In samenwerking met verschillende adviseurs heeft de opdrachtgever het schetsontwerp vormgegeven, 
waarna de opdrachtnemer het ontwerp verder heeft ontwikkeld (afbeelding 1.13). BAM Techniek is 
verantwoordelijk voor advies, ontwerp en realisatie van het installatietechnische gedeelte en BAM 
Utiliteitsbouw is verantwoordelijk voor advies, ontwerp en realisatie van het bouwkundige gedeelte van 
het gebouw. BAM Utiliteitsbouw neemt daarnaast het onderhoud van de bij het gebouw behorende 
installaties voor haar rekening. BAM Advies & Engineering heeft gedurende het ontwerptraject 
adviesdiensten geleverd ten aanzien van de onderhoudskosten over de gehele levensduur van het 
project.

1.7 Leeswijzer
Dit rapport is een verslaglegging van het volledige afstudeertraject. Het eerste hoofdstuk geeft de 
aanleiding tot het afstudeeronderwerp en de probleem- en doelstelling. Het tweede hoofdstuk 
beschrijft de verschillende versies van het meerjarenonderhoudsplan die bij het project SoZaWe 
gegenereerd en gebruikt zijn. In het derde hoofdstuk worden de huidige processen toegelicht, wordt de 
gewenste informatieaanlevering besproken en wordt het huidig gebruik van de onderhoudsdatabase 
beschreven. Hoofdstuk vier is een beschrijving van de resultaten van de studie naar de mogelijkheden 
van BIM. Het vijfde hoofdstuk is een verslaglegging van de ontwerpfase, met de ontwikkeling van 
de nieuwe processen die daaruit volgt. In dit hoofdstuk wordt ook de opzet voor de vernieuwde 
onderhoudsdatabase toegelicht. In het zesde hoofdstuk worden de ontwikkelde processen en de 
opzet van de onderhoudsdatabase getoetst aan het Programma van Eisen en daarmee de doelstelling. 
Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk zeven.

Afbeelding 1.13: Verdeling werkzaamheden opdrachtgever en opdrachtnemer bij SoZaWe
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2 Meerjarenonderhoudsplannen

Het onderzoek is gestart met het beschrijven van de meerjarenonderhoudsplannen die bij het 
project SoZaWe gegenereerd en gebruikt zijn. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de kern van 
het afstudeertraject en het beschrijven biedt de basis voor de rest van het traject. In dit hoofdstuk 
worden de meerjarenonderhoudsplannen met elkaar vergeleken en wordt de informatie die van 
belang is bij het ontwikkelen van het hulpmiddel beschreven.  

2.1 Versies en soorten
Het ontwerp is in het ontwikkeltraject erg aan veranderingen onderhevig. Hierdoor dient het 
meerjarenonderhoudsplan in het ontwikkeltraject met grote regelmaat te worden geüpdate en verfijnd. 
Dit wordt gedaan zodat optimalisaties bepaald kunnen worden, waardoor hoge onderhoudskosten 
worden vermeden. De versies van het meerjarenonderhoudsplan voor SoZaWe worden opgesteld 
met behulp van twee programma’s. In het ontwikkeltraject maakt men gebruik van Microsoft Excel om 
de meerjarenonderhoudsplannen op te stellen, zodat informatie eenvoudig met overige partijen in het 
ontwikkeltraject gedeeld kan worden. Als het ontwikkeltraject is afgerond wordt de overstap gemaakt 
van Microsoft Excel naar het programma Prognotice. Prognotice is een onafhankelijke, online applicatie 
voor het maken van meerjarenonderhoudsplannen. Prognotice biedt extra functionaliteiten die in het 
exploitatietraject van pas komen maar in het ontwikkeltraject nog niet nodig zijn. Het programma 
geeft inzicht in de conditie van de installaties, bouwkundige elementen en infrastructuur, conform de 
NEN 2767-methodiek (Prognotice, 2013). Prognotice biedt de mogelijkheid de werkzaamheden te 
bepalen die nodig zijn om een onderhoudscomponent in een bepaalde conditie te houden. Voor het 
onderzoek zijn door BAM A&E de volgende versies van het meerjarenonderhoudsplan van SoZaWe 
beschikbaar gesteld (afbeelding 2.1). De tussenliggende Excel-versies zijn door BAM Utiliteitsbouw 
regio Noordoost gegenereerd maar niet beschikbaar gesteld voor het onderzoek.

Prognotice-versies 1 en 2 zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat deze plannen niet compleet 
zijn en daarmee geen representatief beeld vormen.

Afbeelding 2.1: Beschikbare versies meerjarenonderhoudsplan

Versie Ontwerpfase Datum Opgesteld met Stopjaar
Excel 1 VO 15/12/2010 Excel 2051
Excel 2 DO 07/02/2011 Excel 2051
Excel 3 DO 11/02/2011 Excel 2051
Excel 4 DO 21/02/2011 Excel 2051
Excel 5 DO 22/02/2011 Excel 2051
Excel 6 DO+ 23/02/2011 Excel 2053
Excel 7 DO+ 24/02/2011 Excel 2053
Excel 10 DO+ 25/02/2011 Excel 2053
Excel 12 DO+ 01/03/2011 Excel 2053
Prognotice 1 UO 05/07/2011 Prognotice 2032
Prognotice 2 UO 08/10/2012 Prognotice 2051
Prognotice 3 UO 18/06/2013 Prognotice 2033
Prognotice 4 UO 30/09/2013 Prognotice 2032
Prognotice 5 UO

Soort
Theoretisch
Praktisch
Praktisch
Praktisch
Praktisch
Praktisch
Praktisch
Praktisch
Commercieel
Commercieel
Commercieel
Commercieel
Commercieel
Commercieel 30/10/2013 Prognotice 2033
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Voor het project SoZaWe zijn door BAM A&E met behulp van Microsoft Excel meerdere versies van 
het meerjarenonderhoudsplan gemaakt. De eerste Excel-versie van het meerjarenonderhoudsplan 
wordt opgesteld om de door de opdrachtgever opgegeven kostenrichtlijn te verifiëren. De volgende 
meerjarenonderhoudsplannen worden gebruikt om optimalisaties te bepalen en het ontwerp bij te 
sturen. Daarnaast zijn de onderhoudsdeskundigen bij het verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan 
op zoek naar een bepaald niveau van betrouwbaarheid. Dit niveau van betrouwbaarheid draagt 
bij bij het inschatten van de risico’s die de opdrachtnemer loopt met het aangaan van een 
exploitatieovereenkomst op basis van het ontwikkelde ontwerp. Het niveau van betrouwbaarheid is 
in het huidige traject echter volledig gebaseerd op basis van een ‘onderbuikgevoel’ (Loendersloot, 
2014). Dit is de reden dat er, in vergelijking met calculatie, relatief veel meerjarenonderhoudsplannen 
gegenereerd worden (Loenderslot, 2014). De twaalfde en laatste Excel-versie is als definitieve versie 
ingediend bij de opdrachtgever en maakt dan ook deel uit van het contractstuk dat in de Best-and-
Final-Offer fase tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten wordt. 

Op basis van de twaalfde Excel-versie wordt in Prognotice de eerste Prognotice-versie van het 
meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Deze versie wordt naarmate de bouw vordert aangevuld 
en verder uitgebreid, waardoor uiteindelijk de vijfde en laatste Prognotice-versie wordt verkregen. 
De vijfde en laatste Prognotice-versie van het meerjarenonderhoudsplan wordt bij de start van het 
exploitatietraject als basis gebruikt om het onderhoud daadwerkelijk in te plannen en geldt als basis voor 
het contract dat voor de exploitatiefase tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten wordt. 
De onderhoudskosten in dit contractstuk moeten uiteraard in lijn liggen met hetgeen dat is afgesproken 
in het contractstuk bij aanbieding, de twaalfde Excel-versie van het meerjarenonderhoudsplan. 

Naast verschillende versies van het meerjarenonderhoudsplan is er ook onderscheid te maken in vier 
verschillende soorten meerjarenonderhoudsplannen, een theoretisch, een praktisch, een commercieel 
en een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (Boer, 2014) (afbeelding 2.3). 

Afbeelding 2.3: Soorten meerjarenonderhoudsplannen - bron: Boer, 2014
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In een theoretisch meerjarenonderhoudsplan worden de onderhoudscomponenten 
aan onderhoudsdata uit de onderhoudsdatabase gekoppeld. Hierdoor wordt een 
meerjarenonderhoudsplan verkregen dat in beperkte mate is toegespitst op het project. Op 
basis van het theoretische meerjarenonderhoudsplan vormen de onderhoudsdeskundigen 
vervolgens een praktisch meerjarenonderhoudsplan. In dit meerjarenonderhoudsplan worden de 
onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. De 
optimalisatie van de onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten levert een meerjarenonderhoudsplan 
op dat is toegespitst op het project. Het meerjarenonderhoudsplan dat bij het aanbieden van het 
project bij de opdrachtgever wordt ingediend, wordt een commercieel meerjarenonderhoudsplan 
genoemd. De directie heeft op basis van het meest recente praktische meerjarenonderhoudsplan met 
de op- en toeslagpercentages geschoven en de aanbiedingsprijs bepaald. In de huidige tijden waar 
de concurrentie hoog is, wordt de meerjarenonderhoudsaanbieding erg scherp neergezet waardoor 
het kan gebeuren dat de onderhoudskosten van het commerciële meerjarenonderhoudsplan niet 
meer in lijn liggen met het praktische meerjarenonderhoudsplan (Boer, 2014). Het commerciële 
meerjarenonderhoudsplan geldt als contractstuk voor het exploitatietraject en wordt door het uitvoeren 
van de periodieke conditiemetingen omgevormd tot een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan. 
Met de periodieke conditiemetingen wordt het werkelijke degradatiegedrag en de werkelijke 
onderhoudskosten van de onderhoudscomponenten bepaald. De commerciële afweging die gemaakt 
wordt is geen onderdeel van het afstudeeronderzoek.

2.2 Plancodering en onderhoudsactiviteiten
Ieder onderhoudscomponent in het meerjarenonderhoudsplan wordt voorzien van een bepaalde 
codering, zodat het mogelijk is de onderhoudscomponenten op grond van overeenkomst of 
verwantschap in eigenschappen te groeperen. 

In de Excel-versies van het meerjarenonderhoudsplan wordt de coderingsmethodiek uit IBIS-MAIN 
toegepast. Deze coderingsmethodiek is gericht op activiteiten en  is opgelegd door de opdrachtgever 
bij het selecteren van de consortia. Doordat alle consortia verplicht werden gebruik te maken van 
dezelfde coderingsmethodiek, was het voor de opdrachtgever tijdens de Best-and-Final-Offer fase 
mogelijk de ingediende aanbiedingen van de consortia eenvoudig met elkaar te vergelijken.

In de Prognotice-versies van het meerjarenonderhoudsplan wordt de NL-SfB coderingsmethodiek 
toegepast, welk verder verfijnd is door BAM. Het toepassen van de NL-SfB coderingsmethodiek in 
de meerjarenonderhoudsplannen heeft sterke voorkeur, zodat deze meerjarenonderhoudsplannen 
kunnen worden opgenomen in de onderhoudsdatabase. De NL-SfB coderingsmethodiek zal daarom 
uitgebreider worden toegelicht. Het gebruik van de onderhoudsdatabase in de huidige processen 
wordt nader beschreven in het derde hoofdstuk van dit rapport.

Versie Excel 1 t/m 12 Prognotice 3 t/m 5
Opgesteld Excel Prognotice
Plancodering Ibis Main NL-SfB verfijnd door BAM
Planonderdelen 2 Bouwkundig 01 B Kantoor (bouwkundig)

C Daken B C D001 Daken
471.120B Dakrandafwerking metaal vervangen vervangen 471106 aluminium metalen dakrandafwerking

I Inspectie NEN 2767
V Vervanging

472.140B Dakbed. drain.tegels vervangen vervangen 471102 beton drainage tegels vervangen
I Inspectie NEN 2767
V Vervanging

472.210B Dakbedekking kunststof folie vervangen (excl. Isol.) vervangen 471109 kunststof dakfolie vervangen
I Inspectie NEN 2767
R Reinigen / onderhoud
V Vervanging

Afbeelding 2.4: Plancodering meerjarenonderhoudsplannen SoZaWe
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De NL-SfB coderingsmethodiek is bouwdeelgericht en is bedoeld voor het gebruik tijdens het 
ontwikkelen, realiseren en exploiteren van bouwprojecten (BNA, 2005). Met behulp van de standaard 
NL-SfB coderingsmethodiek is het mogelijk alle bouwdelen onder te verdelen in hoofdelementen en 
elementen. Deze groeperingen worden aangeduid met het eerste en tweede, respectievelijk het derde 
en vierde karakter in de code (afbeelding 2.5).

De NL-SfB biedt de mogelijkheid om de codering verder te verfijnen. Binnen BAM zijn uniforme 
afspraken gemaakt over het vijfde, zesde en zevende karakter in de codering. Bij het vijfde en 
zesde karakter wordt onderscheid gemaakt tussen een bouwkundige en een installatietechnische 
toepassing. De hoofdelementen 10 tot en met 48 en 70 tot en met 90 kennen een bouwkundige 
toepassing van het vijfde en zesde karakter. Deze karakters worden gebruikt om de materialisatie van 
het bouwdeel aan te geven, waarbij de volgende codes worden gebruikt (afbeelding 2.6).

De hoofdelementen 51 tot en met 67 kennen een installatietechnische toepassing van het vijfde en 
zesde karakter van de NL-SfB codering. Deze karakters worden gebruikt om aanvullende informatie 
van het installatiecomponent aan te geven, waarbij de volgende codes gebruikt worden (afbeelding 
2.7).

Het laatste karakter in de NL-SfB codering omschrijft de onderhoudsactiviteit van het desbetreffende 
onderhoudscomponent. Gedurende het exploitatietraject worden verschillende activiteiten, 
onderhoudsactiviteiten, verricht aan de onderhoudscomponenten van SoZaWe om het gebouw in de 
gewenste conditie te houden. Binnen BAM zijn uniforme afspraken gemaakt over de toe te passen 

00 Onbepaald 22 Behang / Wandafwerking
01 Hout 23 Stucwerk
02 Beton 24 Cementdek
03 Metselwerk 25 Gravel / Kwarts
04 Zink 26 Gips
05 Staal 27 Riet
06 Aluminium 28 Lood
07 Koper 29 Voegwerk
08 Glas 30 Grind
09 Kunststof / PVC 60 RVS
10 Bitumen 61 Dilatatie
11 Natuursteen 62 Voegafwerking (kitwerk)
12 Keramisch 63 Coating (algemeen)
13 Asfalt 64 Metalstud
14 Vezelcement 65 Vegetatie / Mossedum
15 Rubber 66 EPDM
16 Marmoleum 75 Schoonloopmat
17 Linoleum 76 Computervloer
18 Troffelvloer 77 Oxaanolie
19 Tapijt 78 Gietvloer
20 Mineraal 79 2-Componentenvloer
21 Systeem
Afbeelding 2.6: Bouwkundige toepassing vijfde en zesde karakter NL-SfB codering - bron: BAM A&E, 2011

00 Onbepaald 20 Merken
10 Vermogen 30 Temperatuur

Afbeelding 2.7: Installatietechnische toepassing vijfde en zesde karakter NL-SfB codering - bron: BAM A&E, 2011

1 2   .   3 4   .   5 6   X

Onderhoudsactiviteit

Bouwkundig: 
Materialisatie

Installatietechnisch: 
Aanvullende gegevens

Element

Hoofdelement

Afbeelding 2.5: NL-SfB codering verfijnd door BAM
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benamingen en codering van de mogelijke onderhoudsactiviteiten. Alle onderhoudsactiviteiten zijn 
onder te verdelen in één van de volgende groepen (afbeelding 2.8). Een uitgebreide beschrijving van 
iedere onderhoudsactiviteit is te vinden in bijlage A.

2.3 Planindeling
De onderhoudscomponenten kunnen op verschillende niveau’s worden opgenomen in 
het meerjarenonderhoudsplan. Afhankelijk van de behoefte en het gebruik wordt het 
meerjarenonderhoudsplan op één van de volgende manier ingedeeld.

Wanneer de onderhoudscomponenten op gebouwniveau (afbeelding 2.9) in het    
meerjarenonderhoudsplan worden verwerkt, wordt er geen onderscheid gemaakt in de locatie 
van de verschillende onderhoudscomponenten. In dit geval worden alle overeenkomstige 
onderhoudscomponenten onder dezelfde noemer in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. 
De boomstructuur in het meerjarenonderhoudsplan wordt hiermee zo compact mogelijk gehouden 
(afbeelding 2.13). Tijdens het ontwikkeltraject is een planindeling op basis van gebouwniveau 
wenselijk, zodat het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan zo min mogelijk tijd in beslag neemt.

Als de onderhoudscomponenten op vleugelniveau (afbeelding 2.10) in het 
meerjarenonderhoudsplan worden verwerkt, wordt er wel onderscheid gemaakt in de locatie 
van de verschillende onderhoudscomponenten. Alle onderhoudscomponenten worden per 

A Amoveren (sloop) P Preventief
B Bereikbaarheid R Reinigen
C Correctief / Curatief S Schilderen
D Deelvervanging / Revisie T Test
I Inspectie V Vervangen
K Keuring W Wet- & Regelgeving
N Nieuwbouw
Afbeelding 2.8: Onderhoudsactiviteiten zevende karakter NL-SfB codering - bron: BAM A&E, 2011

Afbeelding 2.9: Gebouwniveau Afbeelding 2.10: Vleugelniveau

Afbeelding 2.11: Verdiepingsniveau Afbeelding 2.12: Ruimteniveau

Afbeelding 2.13: Boomstructuur op gebouwniveau

Gebouw Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.
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vleugel in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen, waardoor het voor kan komen dat in één 
meerjarenonderhoudsplan overeenkomstige onderhoudscomponenten meerdere keren aanwezig zijn 
(afbeelding 2.14). De boomstructuur in het meerjarenonderhoudsplan wordt hiermee uitgebreider.

De planindeling op verdiepingsniveau (afbeelding 2.11) maakt in grotere mate onderscheid in de 
locatie van de verschillende onderhoudscomponenten dan dat de planindeling op vleugelniveau 
doet. Per verdieping worden alle overeenkomstige onderhoudscomponenten opgenomen in het 
onderhoudsplan (afbeelding 2.15). De boomstructuur in het meerjarenonderhoudsplan neemt hierdoor 
verder in omvang toe.

Bij de laatst mogelijke planindeling worden de onderhoudscomponenten onderverdeeld naar 
ruimtenummer en wordt de indeling op ruimteniveau gemaakt (afbeelding 2.16). Deze indeling is 
vaak wenselijk tijdens het exploitatietraject, wanneer het gebouw daadwerkelijk onderhouden moet 
worden. Per ruimte worden de aanwezige onderhoudscomponenten in het meerjarenonderhoudsplan 
opgenomen, waardoor het eenvoudig is hier een gewenste onderhoudsconditie aan toe te kennen.

Gebouw Vleugel A Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Vleugel B

Etc.

Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Afbeelding 2.14: Boomstructuur op vleugelniveau

Gebouw Vleugel A Verdieping A.1

Etc.

Etc.

Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Ruimte A.1.1

Ruimte A.1.2

Etc.

Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Afbeelding 2.17: Boomstructuur op ruimteniveau

Gebouw Vleugel A Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Etc.

Verdieping A.1

Verdieping A.2

Etc.

Vloerafwerking
Wandafwerking
Etc.

Afbeelding 2.15: Boomstructuur op verdiepingsniveau
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Uit voorgaande afbeeldingen is af te leiden dat naarmate de planindeling verfijnder wordt, het aantal 
regels in een meerjarenonderhoudsplan exponentieel toeneemt. In de meerjarenonderhoudsplannen 
van SoZaWe die tot nu toe geproduceerd zijn wordt gebruik gemaakt van twee indelingsniveau’s, 
een planindeling op gebouwniveau en een planindeling op vleugelniveau (afbeelding 2.18). In 
de Excel-versies en de eerste Prognotice-versie is het meerjarenonderhoudsplan ingedeeld 
op gebouwniveau. Als vanaf de tweede Prognotice-versie de overstap gemaakt wordt van een 
planindeling op gebouwniveau naar een planindeling op vleugelniveau, neemt het aantal regels in het 
meerjarenonderhoudsplan met een factor twee toe.

2.4 Conclusie
De informatie die verkregen is door het bestuderen van de verschillende versies en soorten van het 
meerjarenonderhoudsplan van SoZaWe vormt de basis voor het bepalen van de informatiebehoefte 
van de huidige processen. Het beschrijven van de plancodering en planindeling geeft weer hoe het 
meerjarenonderhoudsplan er gedurende het ontwikkel- en exploitatietraject uit ziet. Dit geeft inzicht 
in de informatie die dient om de optimalisaties in het ontwikkeltraject te bepalen en de in te kopen 
onderhoudsactiviteiten in het exploitatietraject uit te zoeken. Dit inzicht is benodigd bij het ontwikkelen 
van het hulpmiddel in de ontwerpfase van dit afstudeertraject. 

Versie Excel 1 t/m 12 Prognotice 3 t/m 5
Opgesteld Excel Prognotice
Planindeling Gebouwniveau Vleugelniveau
Planonderdelen 2 Bouwkundig BGS Noord BAM Gebouwservices Regio Noord

A Fundering 01 B Kantoor (bouwkundig) 02 B Parkeergarage (bouwkundig)
B Constructie B A Fundering B E W001 Binnenwanden
C Daken B B Constructie B F VL001 Vloeren
D Gevels B C D001 Daken B H PL001 Plafonds
E Binnenwanden B D G001 Gevels 02 E Parkeergarage (E-installatie)
F Vloeren B E W001 Binnenwanden E2 Verlichting
G Trappen B F VL001 Vloeren E6 Toegangscontrole
H Plafonds B G T001 Trappen E8 Communicatie
3 Installaties B H PL001 Plafonds 02 T Parkeergarage (transportinstallatie)
A W-installaties 01 E Kantoor (E-installatie) 02 W Parkeergarage (W-installatie)
B E-installaties E1 Algemeen W6 Ventilatie
C Lift & Transport E2 Verlichting
4 Vaste inrichting E3 Noodverlichting
5 Terrein E4 Brandmeld / ontruiming
6 Parkeergarage E5 Inbraakinstallatie 03 B Algemeen (bouwkundig)

Diverse E6 Toegangscontrole
E7 CO / LPG detectie
E8 Communicatie

01 T Kantoor (transportinstallatie)
T1 Liften

01 W Kantoor (W-installatie)
W1 W-installatie algemeen
W2 Riolering
W3 Waterinstallaties
W4 Sprinklerinstallatie
W5 Sanitair
W6 Ventilatie

Afbeelding 2.18: Planindeling meerjarenonderhoudsplannen SoZaWe
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3 Huidige processen

In dit hoofdstuk worden de huidige processen waarbij het meerjarenonderhoudsplan gegenereerd 
of gebruikt wordt beschreven. Het bestuderen van de huidige processen geeft inzicht in de 
redenen achter het uitvoeren van de activiteiten gedurende deze processen en het geeft bruikbare 
informatie die benodigd is bij het vormgeven van de nieuwe processen. Vanuit de processtudie 
is de informatiebehoefte van de huidige processen opgesteld. Dit geeft inzicht in de benodigde 
gegevens bij de processen. De informatiebehoefte wordt beschreven in de tweede paragraaf. Vanuit 
de informatiebehoefte is de gewenste informatieaanlevering bepaald, welk onder andere als basis 
dient voor de ontwerpfase. In de vierde paragraaf wordt het gebruik van de onderhoudsdatabase in 
de huidige processen beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie. 

3.1 Beschrijving huidige processen
Rondom de totstandkoming en het gebruik van het meerjarenonderhoudsplan in zowel het 
ontwikkel- als het exploitatietraject zijn een vijftal processen te onderscheiden (afbeelding 3.1).

In het ontwikkeltraject wordt het meerjarenonderhoudsplan gebruikt om op basis van 
onderhoudskosten optimalisaties te bepalen, zodat het ontwerp hierop gestuurd kan worden. In 
het exploitatietraject wordt het meerjarenonderhoudsplan gebruikt om het onderhoud in te plannen 
en de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten in te kopen. 

De huidige processen worden in deze paragraaf kort toegelicht aan de hand van de beknopte 
processchema’s die zijn vormgegeven volgens de principes van Business Process Model and Notation 
2.0 (BPMN 2.0). Dit is gedaan om overeenstemming met de in de nieuwe processen toegepaste 
modelleertechniek te verkrijgen, die volgens wens van BAM zijn vormgegeven op basis van BPMN 
2.0. In bijlage B zijn de mogelijkheden en symbolen van BPMN 2.0 nader toegelicht op basis van de 
beschrijvingen in het boek ‘BPMN Modeling and Reference Guide’ (White, 2008). 

OntwikkelenDBFMO-proces Realiseren Exploiteren
SO VO DO TO ExploiterenBAFO UO Uitvoeren en opleveren

1 Opstellen 
MJOP

2 Verfijnen 
MJOP

4 Actualiseren 
MJOP

MJOP MJOP MJOP

3 Bepalen optimalisaties op het 
gebied van onderhoudskosten 

5 Bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

MJOP’s

Afbeelding 3.1: Processen in het DBFMO-traject
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Opstellen meerjarenonderhoudsplan
Het huidige proces wordt naar aanleiding van een verkregen of ontwikkeld gebouwontwerp gestart 
met het opstellen van de eerste versie van het meerjarenonderhoudsplan (afbeelding 3.2). De eerste 
versie van het meerjarenonderhoudsplan wordt gebruikt om de door de opdrachtgever opgegeven 
kostenrichtlijn te verifiëren. Wanneer er door de opdrachtgever geen kostenrichtlijn wordt verstrekt, 
wordt de eerste versie van het meerjarenonderhoudsplan opgesteld om een interne kostenrichtlijn 
op te stellen.

De eerste fase (task 1.1)  in het proces is het bepalen van de eisen die in de vraagspecificatie vermeld 
staan. Vervolgens wordt de onderhoudsperiode bepaald en wordt de gewenste onderhoudsconditie 
vastgesteld (task 1.2). Deze gegevens worden als directe input gebruikt bij het opstellen en verfijnen van 
het meerjarenonderhoudsplan. Beide activiteiten worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige, 
waarbij het niet van belang is over welke expertise deze onderhoudsdeskundige beschikt. De volgende 
stap is het bepalen van het commercieel gebruik van het meerjarenonderhoudsplan (task 1.3). Hierbij 
worden de op- en toeslagpercentages vastgesteld. Dit wordt gedaan door de tendermanager, die 
de leiding heeft over de ontwikkeling van het gehele gebouw gedurende het ontwikkeltraject. Na de 
commerciële afweging worden de interne eisen vanuit BAM bepaald en wordt de coderingsmethodiek 
vastgesteld (task 1.4). Uit de interne eisen volgt een gebouwdemarcatie. In de gebouwdemarcatie wordt 
bepaald welke bouwdelen worden meegenomen in het bouwkundig deel-meerjarenonderhoudsplan 
en welke in het installatietechnisch deel-meerjarenonderhoudsplan. 

Op basis van de gebouwdemarcatie worden beide deel-meerjarenonderhoudsplannen opgesteld 
(tasks 1.5 en 1.6). Het bouwkundige deel-meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door 
een onderhoudsdeskundige met bouwkundige expertise en het installatietechnische deel-
meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld door een onderhoudsdeskundige met installatietechnische 
expertise. Bij deze twee activiteiten bepalen de onderhoudsdeskundigen op basis van de 
begroting welke gebouwdelen onderhoud behoeven gedurende de onderhoudsperiode en dus tot 
onderhoudscomponenten gerekend dienen te worden. Uit de begroting worden ook de hoeveelheden 
en de materialisatie van de onderhoudscomponenten verkregen. Voor ieder onderhoudscomponent 
worden vervolgens de te verwachten onderhoudsactiviteiten bepaald, waar handmatig een 
eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar aan wordt gekoppeld. 

Als beide deel-meerjarenonderhoudsplannen zijn opgesteld kunnen deze samengevoegd worden 
(task 1.7). Bij deze activiteit worden de op- en toeslagpercentages die zijn vastgesteld door de 
tendermanager verwerkt. Het totale meerjarenonderhoudsplan wordt vervolgens uitgedraaid (task 
1.8), waardoor een theoretisch meerjarenonderhoudsplan wordt verkregen. Het proces wordt 
afgesloten met het verwerken van het meerjarenonderhoudsplan in de onderhoudsdatabase (task 
1.9). Het gebruik van de onderhoudsdatabase in de huidige processen wordt in paragraaf 3.4 van dit 
rapport nader toegelicht.

Het processchema op de aangrenzende pagina is een beknopt overzicht van het proces om tot een 
eerste versie van het meerjarenonderhoudsplan te komen. 

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
VO DO BAFO TO ExploiterenUO Uitvoeren en opleveren

MJOP 
E2t/m 
E10MJOP 
E2 - 
E10

MJOP 
E1

MJOP 
E12

MJOP 
P3

MJOP 
P4

MJOP 
P5

1211
2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Afbeelding 3.2: Opgesteld meerjarenonderhoudsplan
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Verfijnen meerjarenonderhoudsplan
Naarmate het ontwerptraject vordert raakt het ontwerp steeds verder uitgekristalliseerd en is meer en 
gedetailleerdere gebouwinformatie beschikbaar. Deze gebouwinformatie wordt steeds verwerkt in 
het meerjarenonderhoudsplan (afbeelding 3.4). De eerste versie van het meerjarenonderhoudsplan 
dient als basis voor de opvolgende, verfijndere versies van het meerjarenonderhoudsplan. 
Het verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan wordt gedaan om tijdens het ontwikkeltraject 
optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten te bepalen en het ontwerp daarmee bij te 
sturen. 

Het proces vangt aan met het verfijnen van de deel-meerjarenonderhoudsplannen die bij de eerste versie 
van het meerjarenonderhoudsplan opgesteld zijn (tasks 2.1 t/m 2.4). De onderhoudsdeskundige met 
bouwkundige expertise en de onderhoudsdeskundige met installatietechnische expertise vergelijken 
beide de begroting van de calculatie met het meest recente meerjarenonderhoudsplan en passen 
vervolgens het desbetreffende deel-meerjarenonderhoudsplan aan. Onderhoudscomponenten 
kunnen vervallen zijn, ze kunnen overeenkomstig zijn of er kunnen nieuwe onderhoudscomponenten 
toegevoegd moeten worden. De vervallen onderhoudscomponenten worden uit het deel-
meerjarenonderhoudsplan verwijderd. Van de overeenkomstige onderhoudscomponenten worden 
wanneer nodig de hoeveelheden aangepast. De nieuwe onderhoudscomponenten worden aan de 
deel-meerjarenonderhoudsplannen toegevoegd, waarbij bepaald wordt welke onderhoudsactiviteiten 
tijdens het exploitatietraject uitgevoerd moeten worden en wat de bijbehorende eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar is. De deel-meerjarenonderhoudsplannen worden samengevoegd en met het 
uitdraaien wordt een theoretisch meerjarenonderhoudsplan verkregen (tasks 2.5 en 2.6).

Dit theoretisch meerjarenonderhoudsplan wordt gebruikt bij het genereren van het praktisch 
meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor leggen beide onderhoudsdeskundigen gezamenlijk 
verbanden tussen onderhoudsactiviteiten, bepalen ze de uitvoeringslogica en beoordelen ze de 
onderhoudscomponenten op contractafspraken (tasks 2.7 t/m 2.9). Dit kan aanleiding geven om 
onderhoudsactiviteiten te combineren en daarmee de eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren 
van de onderhoudscomponenten aan te passen (task 2.10). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan het combineren van het wassen van de ramen en het schilderen van de kozijnen aan 
de buitenzijde van het gebouw, waardoor bespaard kan worden op huurkosten van een steiger. Het 
totale meerjarenonderhoudsplan wordt vervolgens uitgedraaid (task 2.11), waardoor een praktisch 
meerjarenonderhoudsplan wordt verkregen. Het proces wordt afgesloten met het verwerken van het 
meerjarenonderhoudsplan in de onderhoudsdatabase (2.12). 

Het proces om tot een verfijnd meerjarenonderhoudsplan te komen wordt gedurende het 
ontwikkeltraject een aantal keer doorlopen en eindigt wanneer een bepaald detailniveau bereikt is dat 
gewenst is bij het aanbieden van het project tijdens de Best-And-Final-Offer fase.

Het processchema op de aangrenzende pagina is een beknopt overzicht van het proces om tot de 
verfijnde versies van het meerjarenonderhoudsplan te komen. 

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
VO DO BAFO TO ExploiterenUO Uitvoeren en opleveren

MJOP 
E2t/m 
E10MJOP 
E2 - 
E10

MJOP 
E1

MJOP 
E12

MJOP 
P3

MJOP 
P4

MJOP 
P5

1211
2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Afbeelding 3.4: Verfijnde meerjarenonderhoudsplannen
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Bepalen optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten
Het meerjarenonderhoudsplan wordt in het ontwikkeltraject gebruikt om mogelijke optimalisaties 
op het gebeid van onderhoudskosten te bepalen (afbeelding 3.6), zodat het ontwerp vervolgens 
gestuurd kan worden op zowel stichtingskosten als onderhoudskosten. De optimalisaties worden 
bepaald op basis van het verfijnde, praktische meerjarenonderhoudsplan.

Ieder onderhoudscomponent wordt door een onderhoudsdeskundige met bouwkundige expertise 
en een onderhoudsdeskundige met installatietechnische expertise op een aantal onderdelen 
beoordeeld om vast te stellen op welke onderhoudscomponenten optimalisaties te behalen zijn 
(tasks 3.1 t/m 3.3). De onderhoudscomponenten worden beoordeeld op de volgende punten:

• Onderhoudskosten: Op basis van de expertise van de onderhoudsdeskundigen wordt bekeken 
of de onderhoudskosten van het betreffende onderhoudscomponent overeenkomt met de 
verwachting van de onderhoudsdeskundigen.

• Uitvoerbaarheid van onderhoud: De onderhoudsdeskundigen beoordelen de onderhoudsactiviteiten 
van het onderhoudscomponent op uitvoerbaarheid.

• Aansluiting bij vraagspecificatie: De onderhoudsdeskundigen bepalen of het 
onderhoudscomponent en het bijbehorende onderhoud aansluit bij de wensen van de klant, 
zoals deze zijn opgenomen in de vraagspecificatie.

De beoordelingen op bovenstaande punten kunnen aanleiding geven om optimalisaties van het 
desbetreffende onderhoudscomponent vorm te gaan geven (task 3.4). Vervolgens wordt per 
optimalisatie de materialisatie en de te verwachten onderhoudsactiviteiten bepaald (tasks 3.5 en 
3.6). Aan de te verwachten onderhoudsactiviteiten kan een eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar 
gekoppeld worden (task 3.7), zodat de onderhoudskosten van de desbetreffende optimalisatie 
inzichtelijk worden. De optimalisaties worden tegen elkaar afgewogen (task 3.8), zodat de meest 
geschikte optimalisatie bepaald wordt. Deze optimalisatie wordt verwerkt in een verbetervoorstel 
(task 3.9). Hiermee komt het proces om tot verbetervoorstellen op basis van het praktische 
meerjarenonderhoudsplan te komen ten einde. De verbetervoorstellen worden beoordeeld door het 
ontwerpteam, die vervolgens beslist welke verbetervoorstellen in het ontwerp doorgevoerd zullen 
worden.

Het processchema op de aangrenzende pagina is een beknopt overzicht van het proces om 
optimalisatie op het gebied van onderhoudskosten te bepalen. 

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
VO DO

MJOP’s voor optimalisaties

BAFO TO ExploiterenUO Uitvoeren en opleveren

MJOP 
E2t/m 
E10MJOP 
E2 - 
E10

MJOP 
E1

MJOP 
E12

MJOP 
P3

MJOP 
P4

MJOP 
P5

1211
2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Afbeelding 3.6: Meerjarenonderhoudsplannen die gebruikt worden om optimalisaties te bepalen
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Actualiseren meerjarenonderhoudsplan
Tijdens het ontwikkeltraject zijn van ieder onderhoudscomponent de te verwachten 
onderhoudsactiviteiten, eenheidsprijs, cyclustijden en startjaren bepaald. Gedurende het 
exploitatietraject moet het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden, zodat het gebouw in de 
gewenste conditie gehouden kan worden. Hiervoor wordt het meerjarenonderhoudsplan dat in het 
ontwikkeltraject is opgesteld geactualiseerd (afbeelding 3.8).

Voordat het meerjarenonderhoudsplan in het exploitatietraject gebruikt kan worden, moet 
het eerst heringedeeld worden (tasks 4.1 en 4.2). Gedurende het ontwikkeltraject is het 
meerjarenonderhoudsplan ingedeeld op gebouwniveau, waarbij alle in het gebouw aanwezige 
onderhoudscomponenten gegroepeerd zijn op overeenkomstige codering. In het exploitatietraject is 
een indeling naar een gedetailleerder niveau gewenst. Het meerjarenonderhoudsplan wordt daarom 
eerst door een onderhoudsdeskundige heringedeeld naar vleugelniveau en vervolgens verwerkt in 
Prognotice. 

Met het uitvoeren van periodieke conditiemetingen wordt bekeken wat de conditiescore van de 
verschillende onderhoudscomponenten is (task 4.3). De onderhoudscomponenten worden door een 
inspecteur onderzocht op aanwezigheid van gebreken. Van de eventuele gebreken wordt vervolgens 
het belang, de omvang en de intensiteit bepaald. Deze drie eigenschappen bepalen de actuele 
conditiescore van het desbetreffende onderhoudscomponent. Uit de periodieke conditiemeting 
volgt een conditiemetingsrapport, dat verwerkt wordt in het meerjarenonderhoudsplan (task 4.4). 

Door de actuele conditiescore af te zetten tegen de gewenste onderhoudsconditie kan worden 
bepaald aan welke onderhoudscomponenten herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden om 
deze weer in de gewenste onderhoudsconditie te verkrijgen (task 4.5). De herstelwerkzaamheden 
en -kosten worden bepaald en verwerkt tot herstelscenario’s (task 4.6), waardoor een overzicht 
ontstaat van mogelijke herstelwerkzaamheden en herstelkosten. Van ieder herstelscenario wordt 
de resulterende conditiescore bepaald (task 4.7). Dit is de conditiescore die het desbetreffende 
onderhoudscomponent verkrijgt als de desbetreffende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. 
De herstelscenario’s worden tegen elkaar afgewogen op basis van herstelkosten en resulterende 
conditiescore (task 4.8), zodat de uiteindelijke herstelmaatregelen over blijven. Het proces wordt 
afgesloten met het verwerken van het meerjarenonderhoudsplan in de onderhoudsdatabase (task 
4.9). 

Het meerjarenonderhoudsplan wordt gedurende het exploitatietraject naar aanleiding van de 
uitgevoerde periodieke conditiemeting meerdere keren geactualiseerd. De actualisatiecyclus komt 
ten einde wanneer de onderhoudsperiode is verstreken.

Het processchema op de aangrenzende pagina is een beknopt overzicht van het proces om tot een 
geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan te komen. 

MJOP voor 
actualisaties

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
VO DO BAFO TO ExploiterenUO Uitvoeren en opleveren

MJOP 
E2t/m 
E10MJOP 
E2 - 
E10

MJOP 
E1

MJOP 
E12

MJOP 
P3

MJOP 
P4

MJOP 
P5

1211
2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Afbeelding 3.8: Meerjarenonderhoudsplan dat gebruikt wordt om te actualiseren
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Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten
Op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan kunnen de in te kopen 
onderhoudsactiviteiten bepaald worden. Dit gebeurt door het genereren van het jaarplan (afbeelding 
3.10), waarin de in het desbetreffende jaar noodzakelijke onderhoudsactiviteiten opgenomen 
worden. Onderhoudsactiviteiten kunnen onderverdeeld worden in een aantal groepen, zoals deze 
nader zijn beschreven in paragraaf 2.2 van dit rapport.

Het proces vangt aan met het filteren van de onderhoudbehoevende onderhoudscomponenten 
uit het meerjarenonderhoudsplan (task 5.1). Hieraan worden de herstelmaatregelen gekoppeld 
die bepaald zijn bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan (task 5.2). Dit zijn 
onderhoudscomponenten die in het desbetreffende jaar onderhoudsactiviteiten ‘Deelvervanging’, 
‘Preventief’, ‘Reinigen’, ‘Schilderen’ of ‘Vervangen’ behoeven. 

Vervolgens filtert de exploitatiemanager de onderhoudsactiviteiten uit het meerjarenonderhoudsplan 
die niet afhankelijk zijn van het resultaat van de uitgevoerde conditiemeting (task 5.3). Dit zijn de 
onderhoudsactiviteiten ‘Inspectie’, ‘Keuring’, ‘Test’ en ‘Wet- & Regelgeving’. Hierdoor ontstaat 
een overzicht van alle onderhoudsactiviteiten die in het desbetreffende jaar ingekocht en 
uitgevoerd moeten worden. De onderhoudsactiviteiten worden handmatig gebundeld op basis 
van overeenkomstige werkzaamheden (task 5.4). Van iedere bundel onderhoudsactiviteiten 
wordt bepaald of deze ingekocht worden bij een interne of een externe partij (task 5.5). De 
exploitatiemanager vraagt hiervoor offertes op bij de eigen onderhoudsdienst en bij marktpartijen. 
Voor sommige onderhoudsactiviteiten ontbreekt de expertise om dit uit te laten voeren door eigen 
onderhoudsmonteurs, deze worden dus ingekocht bij een marktpartij. De herstelmaatregelen en 
onderhoudsactiviteiten worden ingepland (task 5.6), waarbij geprobeerd wordt dit gelijkmatig over 
het jaar uit te smeren. Hierdoor ontstaat een min of meer constante stroom van inkomsten. Bij de 
laatste activiteit in het proces wordt het jaarplan besproken met de opdrachtgever (task 5.7). De 
opdrachtgever dient het tijdstip van uitvoering van de onderhoudsactiviteiten goed te keuren.

Gedurende het exploitatietraject wordt voor ieder onderhoudsjaar een jaarplan gegenereerd. Dit 
proces komt ten einde wanneer de onderhoudsperiode is verstreken.

Ten tijden van het uitvoeren van het onderzoek is men bezig met het opleveren van SoZaWe en 
moet het eerste jaarplan nog gegenereerd worden. Het is op het moment van schrijven niet bekend 
welke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd gaan worden door eigen onderhoudsmonteurs en welke 
onderhoudsactiviteiten ingekocht gaan worden bij een marktpartij.

Het processchema op de aangrenzende pagina is een beknopt overzicht van het proces om de in 
te kopen onderhoudsactiviteiten te bepalen. 

MJOP’s 
voor 
jaarplan

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
VO DO BAFO TO ExploiterenUO Uitvoeren en opleveren

MJOP 
E2t/m 
E10MJOP 
E2 - 
E10

MJOP 
E1

MJOP 
E12

MJOP 
P3

MJOP 
P4

MJOP 
P6 - 
Pxx

MJOP 
P5

1211
2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
2013 2014

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Afbeelding 3.10: Meerjarenonderhoudsplannen die gebruikt worden om jaarplannen op te stellen
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3.2 Informatiebehoefte
Binnen het vakgebied Procesmanagement staat de informatiebehoefte van de klant centraal bij het 
procesgericht denken. Processen worden geleid vanuit het resultaat dat de klant wil bereiken (Kars 
& Evers, 2008). Binnen een proces heerst echter ook een informatiebehoefte, de informatiebehoefte 
van het proces (Kars & Evers, 2008). Deze informatiebehoefte wordt gevormd door de gegevens 
die nodig zijn om het resultaat van het proces te bereiken en kan worden gedefinieerd als invoer 
(Davenport, 1990). De deelprocessen hebben ieder een eigen informatiebehoefte (afbeelding 3.12). 
De informatiebehoefte van de huidige processen is bepaald om als input te dienen voor de interviews 
om de gewenste informatieaanlevering vast te stellen.

Op basis van de beschrijving van de huidige processen is te concluderen dat de processen worden 
beheerst door het koppelen van onderhoudsdata aan gebouwdata (afbeelding 3.13). In dit overzicht zijn 
de processen ‘Verfijnen MJOP’ en ‘Bepalen optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten’ in het 
ontwikkeltraject en de processen ‘Actualiseren MJOP’ en ‘Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten’ 
in het exploitatietraject samengevoegd omdat deze processen elkaar direct opvolgen. 

Tijdens het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan wordt de gebouwdata aan de onderhoudsdata 
gekoppeld om een theoretisch meerjarenonderhoudsplan te genereren. In het huidige proces 
wordt de gebouwdata uit de begroting van de calculatoren verkregen. De onderhoudsdata vindt 
zijn oorsprong in de onderhoudsdatabase en wordt in het meerjarenonderhoudsplan handmatig 
aan de gebouwdata gekoppeld. Op basis van het theoretische meerjarenonderhoudsplan wordt de 
kostenrichtlijn opgesteld.

Bij het verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan en het bepalen van de optimalisaties op het gebied 
van onderhoudskosten wordt de gebouwdata wederom verkregen uit de begroting van de calculatoren. 
Het bestaande meerjarenonderhoudsplan wordt verfijnd met meer gedetailleerde gebouwdata en 
de onderhoudsdata uit de onderhoudsdatabase wordt in het meerjarenonderhoudsplan handmatig 
aan de gebouwdata gekoppeld. Dit levert een verfijnd theoretisch meerjarenonderhoudsplan op, 
wat als basis dient voor het vormen van het praktische meerjarenonderhoudsplan. Het praktische 
meerjarenonderhoudsplan wordt door de onderhoudsdeskundigen geanalyseerd en mogelijke 
optimalisaties worden vormgegeven. De verbetervoorstellen die hieruit volgen gelden als resultaat van 
deze processen en worden overgedragen aan de tendermanager en het ontwerpteam. 

De twee processen in het exploitatietraject worden gestart door het resultaat van de periodieke 
conditiemeting. De gebouwdata wordt in deze processen gevormd door de onderhoudscomponenten 
die aan het eind van het ontwikkeltraject in het commerciële meerjarenonderhoudsplan zijn verwerkt 
en de actuele conditiescore van deze onderhoudscomponenten die bij de conditiemeting bepaald 
is. De onderhoudsdata bestaat uit de begrootte onderhoudskosten die in het commerciële 
meerjarenonderhoudsplan verwerkt zijn. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan vormt 
samen met de herstelmaatregelen en bijbehorende herstelkosten de input voor het bepalen van de 
in te kopen onderhoudsactiviteiten. Het bepalen van de in te kopen onderhoudsactiviteiten leidt tot 
jaarplan, waarin het in het betreffende jaar geplande onderhoud is verwerkt.

OntwikkelenDBFMO-proces Realiseren Exploiteren
SO VO DO TO ExploiterenBAFO UO Uitvoeren en opleveren

1 Opstellen 
MJOP

2 Verfijnen 
MJOP

4 Actualiseren 
MJOP

3 Bepalen optimalisaties op het 
gebied van onderhoudskosten 

5 Bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

MJOP’s ? ?

? ? ?

Afbeelding 3.12: Informatiebehoefte bij processen in het DBFMO-traject
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De informatiebehoefte van de huidige processen is hiermee terug gebracht tot de essentie en heeft als 
input gediend voor het bepalen van de gewenste informatieaanlevering. Hierbij is onderzocht welke 
informatie aangeleverd dient te worden en hoe deze informatie aangeleverd dient te worden. 

Trigger Gebouwontwerp Verfijnd 
gebouwontwerp

Periodieke 
conditiemeting

Klant Tendermanager Tendermanager Exploitatiemanager

Verfijnen MJOP en 
bepalen optimalisatiesOpstellen MJOP Actualiseren MJOP en 

bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

MJOP-deelproces

Invoer Gebouwdata Onderhoudsdata

Activiteit Koppelen gebouwdata aan onderhoudsdata

Uitvoer / invoer Theoretisch MJOP
Geactualiseerd MJOP, 
herstelmaatregelen en 

herstelkosten
Theoretisch MJOP

Praktisch MJOP  

Vormen praktisch 
MJOP 

Bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

Opstellen 
kostenrichtlijn

Uitvoer / invoer

Activiteit

Verbetervoorstellen JaarplanKostenrichtlijn

Bepalen optimalisaties

Resultaat

Activiteit

InformatieActiviteit

Legenda

Afbeelding 3.13: Kenmerken van een proces gekoppeld aan de huidige processen
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3.3 Gewenste informatieaanlevering
In de onderzoeksfase is onderzocht hoe de gewenste informatieaanlevering in de ideale situatie er 
uit ziet, zonder dat dit beïnvloed wordt door belemmeringen van het huidige proces. De gewenste 
informatieaanlevering is als uitgangspunt gebruikt bij het bepalen van de mogelijke bijdrage van BIM bij 
het aanleveren van de gewenste informatie en bij het vormgeven van de nieuwe processen. Het beeld 
van de gewenste informatieaanlevering is gevormd door het afnemen van halfgestructureerde expert-
interviews met verschillende onderhoudsdeskundigen die ieder activiteiten uitvoeren in één of meerdere 
processen rond het meerjarenonderhoudsplan. Er is gekozen voor het afnemen van halfgestructureerde 
expert-interviews omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van respondenten die goed zijn geïnformeerd 
over een bepaalde kwestie, in dit geval het genereren en gebruiken van het meerjarenonderhoudsplan 
gedurende het ontwikkel- en/of het exploitatietraject. In een halfgestructureerd interview liggen de 
vragen en de antwoorden niet van tevoren vast maar de onderwerpen wel (Baarda, de Goede, & 
Teunissen, 2001). Dit type interview biedt de mogelijkheid om aan de hand van een topiclijst vooraf 
bepaalde onderwerpen aan bod te laten komen, terwijl het de respondenten de mogelijkheid biedt 
deze topics indien wenselijk aan te vullen. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van de expertise van de 
respondenten, wat van grote waarde kan zijn voor het onderzoek. 

De interviews zijn afgenomen bij de volgende personen. Deze personen zijn geselecteerd op basis van 
de werkzaamheden die ze met behulp van het meerjarenonderhoudsplan uitvoeren in het DBFMO-
traject (afbeelding 3.14).

• Geïnterviewde 1 - Adviseur Vastgoedmanagement BAM A&E
• Geïnterviewde 2 - Adviseur Vastgoedmanagement BAM A&E
• Geïnterviewde 3 - Projectleider BAM Gebouwservices Regio Noord
• Geïnterviewde 4 - Projectleider BAM Techniek regio West

Verslagen van de interviews zijn terug te vinden in bijlage C. De resultaten uit de interviews worden in 
deze paragraaf besproken. 

Gewenste informatieaanlevering opstellen meerjarenonderhoudsplan
In de ideale situatie dient het theoretische meerjarenonderhoudsplan met de gebouwdata en 
onderhoudsdata als directe invoer voor het opstellen van de kostenrichtlijn, zonder dat hier extra 
activiteiten aan vooraf moeten gaan (Aalderen, 2014). Van de onderhoudscomponenten die 
in het meerjarenonderhoudsplan worden verwerkt moeten de hoeveelheden en de gewenste 
onderhoudsconditie bekend zijn. Het is wenselijk om de materialisatie van de onderhoudscomponenten 
in het meerjarenonderhoudsplan te verwerken (Loendersloot, 2014). Het kan echter zijn dat dit vroeg 
in het ontwikkeltraject nog niet bekend is. 

In het meerjarenonderhoudsplan moeten de onderhoudscomponenten ingedeeld zijn naar 
gebouwniveau en in ieder geval voorzien zijn van de NL-SfB codering op hoofdelementniveau. 
Doordat de NL-Sfb verwerkt is in de gehele conditiemetingssystematiek, de interne begrotingen, 
de vraagspecificaties en eisen en bestekken wordt men door de markt min of meer gedwongen 
deze coderingsmethodiek toe te passen (Aalderen, 2014) (Loendersloot, 2014). Doordat de 
onderhoudscomponenten voorzien zijn van de NL-SfB codering, is het mogelijk een koppeling te 
maken met de onderhoudsdata in de onderhoudsdatabase. Hierbij is het van belang dat van ieder 

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren
SO VO DO TO ExploiterenBAFO UO Uitvoeren en opleveren

Geïnterviewde 1

Geïnterviewde 2

Geïnterviewde 3

Geïnterviewde 4

Afbeelding 3.14: Werkzaamheden geïnterviewde personen in het DBFMO-traject
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onderhoudscomponent de verwachte onderhoudsactiviteiten in het meerjarenonderhoudsplan verwerkt 
worden. Iedere verwachte onderhoudsactiviteit wordt verbonden aan een bijbehorende eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar, die gebaseerd zouden moeten zijn op de werkelijke onderhoudskosten en het 
werkelijke degradatiegedrag (Loendersloot, 2014). 

Het meerjarenonderhoudsplan zoals dat zojuist beschreven is mag in de ideale situatie volledig 
geautomatiseerd gegenereerd worden. Bij het opstellen van de kostenrichtlijn is de expertise van 
de onderhoudsdeskundigen van belang. Dit moet een handmatige activiteit blijven, eventueel 
ondersteund door de informatietechnologie (Aalderen, 2014) (Loendersloot, 2014). De bevindingen 
uit de interviews kunnen in een schematische weergave gevisualiseerd worden (afbeelding 3.15).

Gewenste informatieaanlevering verfijnen meerjarenonderhoudsplan en bepalen optimalisaties
Het verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan heeft tot doel de mogelijke optimalisaties op het 
gebied van onderhoudskosten te bepalen en verbetervoorstellen op te stellen. Op basis van de 
verbetervoorstellen kan het ontwerp bijgestuurd worden, waardoor de onderhoudskosten in lijn 
blijven met de kostenrichtlijn die bij de start van het project is opgesteld. In de ideale situatie wordt 
het theoretische meerjarenonderhoudsplan gevormd zonder dat de onderhoudsdeskundigen hier 
activiteiten aan moeten verrichten (Aalderen, 2014). 

Van de onderhoudscomponenten die in het theoretische meerjarenonderhoudsplan verwerkt worden, 
is het noodzakelijk dat de hoeveelheden, de gewenste onderhoudsconditie en de materialisatie 
bekend is. Bij het verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan gaat hetzelfde verhaal op betreft de 
toe te passen coderingmethodiek als bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan. Men wordt 
door de markt gedwongen de NL-SfB codering toe te passen (Aalderen, 2014) (Loendersloot, 2014). 

In het theoretische meerjarenonderhoudsplan is het wenselijk de onderhoudscomponenten op 
verschillende manier in te delen. De bouwkundige onderhoudscomponenten van het exterieur moeten 
ingedeeld worden naar gebouwniveau. De bouwkundige onderhoudscomponenten van het interieur 
moeten op functionele eenheden ingedeeld worden naar gebouwniveau (Loendersloot, 2014). Onder 
verdeling op functionele eenheden wordt in dit geval verstaan dat men alle onderhoudscomponenten 
van de kantoorruimtes, natte ruimtes, technische ruimtes, etcetera apart groepeert. Dit vanwege 
de verwachting dat de onderhoudscomponenten in deze ruimtes dezelfde onderhoudsactiviteiten 
kennen. De installatietechnische onderhoudscomponenten moeten op componentniveau ingedeeld 
worden naar gebouwniveau (Zijl, 2014). Dit houdt in dat alle luchtbehandelingsinstallaties, 
verwarmingsinstallaties, etcetera apart gegroepeerd worden. Deze onderhoudscomponenten 
kennen namelijk ieder hun eigen onderhoudsactiviteiten. In projecten waar uiteenlopende gewenste 
onderhoudscondities in het gebouw voorkomen, kan het zijn dat men de onderhoudscomponenten 
daarnaast nog graag naar gewenste onderhoudsconditie ingedeeld ziet worden (Aalderen, 2014). 

Theoretisch MJOP

Onderhoudscomponenten
- Hoeveelheden
- Gewenste onderhoudsconditie
- (Materialisatie)
- NL-SfB codering
- Bouwkundig en installaties

ingedeeld naar gebouwniveau

Verwachte onderhoudsactiviteiten 
op basis van werkelijke 
onderhoudskosten en werkelijk 
degradatiegedrag

- Eenheidsprijs 
- Cyclustijd
- Startjaar

Gewenste informatieaanlevering

KostenrichtlijnOpstellen 
kostenrichtlijn

Informatiebehoefte 
klant

Invoer Activiteit Resultaat

Afbeelding 3.15: Gewenste informatieaanlevering opstellen meerjarenonderhoudsplan
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De onderhoudscomponenten wordt gekoppeld aan de onderhoudsdata die beschikbaar is in de 
onderhoudsdatabase (Aalderen, 2014) (Loendersloot, 2014). Van ieder onderhoudscomponent moet 
in de database op basis van de werkelijke onderhoudskosten en het werkelijke degradatiegedrag de 
verwachte onderhoudsactiviteiten bekend zijn, gekoppeld aan een eenheidsprijs, een cyclustijd en 
een startjaar. 

De eerste activiteit die door de onderhoudsdeskundigen uitgevoerd moet worden bij het verfijnen 
van het meerjarenonderhoudsplan is het vormgeven van het praktische meerjarenonderhoudsplan 
(Aalderen, 2014). Dit houdt in dat het theoretische meerjarenonderhoudsplan in de ideale situatie ook 
in dit geval volledig geautomatiseerd gegenereerd mag worden. Daarnaast wordt het bepalen van 
de verschillen in de te verwachten onderhoudskosten in het huidige proces nog handmatig gedaan, 
terwijl hier de expertise van de onderhoudsdeskundigen niet bij benodigd is (Aalderen, 2014). Deze 
activiteit mag dan ook geautomatiseerd worden. Het bepalen van de optimalisaties en het opstellen 
van de verbetervoorstellen zijn activiteiten waar de expertise van de onderhoudsdeskundige weer 
bij benodigd is. Dit moet dan ook een handmatige activiteit blijven, eventueel ondersteund door de 
informatietechnologie (Aalderen, 2014) (Loendersloot, 2014). De bevindingen uit de interviews kunnen 
in een schematische weergave gevisualiseerd worden (afbeelding 3.16).

Gewenste informatieaanlevering actualiseren meerjarenonderhoudsplan en bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten
Het commerciële meerjarenonderhoudsplan dat in het ontwikkeltraject is opgesteld en verfijnd, wordt in 
het exploitatietraject geactualiseerd door het uitvoeren van periodieke conditiemetingen (Boer, 2014). 
De resultaten van de periodieke conditiemetingen worden verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan 
en vormen de basis voor het inplannen van het daadwerkelijke onderhoud. 

In het meerjarenonderhoudsplan dienen van de onderhoudscomponenten de hoeveelheden en het 
verschil tussen de actuele conditiescore en de gewenste onderhoudsconditie bekend te zijn. Om het 
werkelijke degradatiegedrag en de werkelijke onderhoudskosten van de onderhoudscomponenten in 
de onderhoudsdatabase op te slaan, is het noodzakelijk dat ieder onderhoudscomponent voorzien 
is van de volledige NL-SfB codering (Loendersloot, 2014), zoals deze intern door BAM bepaald is en 
beschreven is in paragraaf 2.2. 

Theoretisch MJOP

Onderhoudscomponenten
- Hoeveelheden
- Gewenste onderhoudsconditie
- Materialisatie
- NL-SfB codering
- Mogelijke planindeling:

- Bouwkundig exterieur naar
gebouwniveau, interieur op 
functionele eenheden naar 
gebouwniveau

- Installaties op componenten 
naar gebouwniveau

- Gewenste onderhoudsconditie 
naar gebouwniveau

Verwachte onderhoudsactiviteiten 
op basis van werkelijke 
onderhoudskosten en werkelijk 
degradatiegedrag

- Eenheidsprijs 
- Cyclustijd
- Startjaar

Gewenste informatieaanlevering

VerbetervoorstellenVormen praktisch 
MJOP Bepalen optimalisaties

Informatiebehoefte 
klant

Invoer Uitvoer / invoerActiviteit Activiteit Resultaat

Praktisch MJOP

Afbeelding 3.16: Gewenste informatieaanlevering verfijnen meerjarenonderhoudsplan en bepalen optimalisaties
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Om de onderhoudsmonteur naar de onderhoudslocatie te sturen, moet van het 
onderhoudscomponent de locatie in het gebouw bekend zijn. De onderhoudscomponenten moeten 
in het meerjarenonderhoudsplan daarom op ruimteniveau ingedeeld worden (Boer, 2014) (Zijl, 2014). 
Bij ieder onderhoudscomponent moeten de begrote onderhoudsactiviteiten zijn opgenomen, zoals 
deze bepaald zijn in het commerciële meerjarenonderhoudsplan dat als contractstuk dient voor het 
exploitatietraject. De onderhoudskosten in het commerciële meerjarenonderhoudsplan gelden als 
onderhoudsbudget tijdens het exploitatietraject. De onderhoudsactiviteiten zijn gekoppeld aan een 
eenheidsprijs, een cyclustijd en een startjaar. In het huidige proces is de eenheidsprijs samenvoeging 
van alle kosten van de onderhoudsactiviteit. Voor het uitbesteden van onderhoud aan een externe 
partij is deze samengevoegde eenheidsprijs voldoende (Boer, 2014). In het exploitatietraject wordt 
een groot deel van het onderhoud echter uitgevoerd door onderhoudsmonteurs van BAM. Om deze 
mensen aan te kunnen sturen is het wenselijk dat de eenheidsprijs wordt opgedeeld in materiaalkosten, 
materieelkosten en arbeidskosten. Het uit elkaar trekken van de samengevoegde eenheidsprijs leidt 
tot een werkbegroting, waarin wordt opgenomen welk bedrag besteed wordt aan materialen en 
materieel en hoeveel tijd de onderhoudsmonteur heeft om de werkzaamheden uit te voeren, waarbij 
de materiaal- en materieelkosten niet variabel zijn maar de manuren wel (Boer, 2014). 

Het bepalen van de herstelmaatregelen en het inplannen van de onderhoudsactiviteiten zijn activiteiten 
waar de expertise van de onderhoudsdeskundigen bij benodigd is (Boer, 2014). Voor het inplannen 
van de onderhoudsactiviteiten in het jaarplan is het wenselijk dat de onderhoudscomponenten op 
basis van de begrootte onderhoudsactiviteiten gesorteerd kunnen worden (Zijl, 2014). In het jaarplan 
wil men namelijk de overeenkomstige onderhoudsactiviteiten bij elkaar hebben staan, zodat dit in één 
keer aan een onderhoudsmonteur kan worden toegewezen. De bevindingen uit de interviews kunnen 
in een schematische weergave gevisualiseerd worden (afbeelding 3.17).

Afbeelding 3.17: Gewenste informatieaanlevering actualiseren meerjarenonderhoudsplan en bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

Commercieel MJOP

Onderhoudscomponenten
- Hoeveelheden
- Actuele conditiescore
 ∆ 
  Gewenste onderhoudsconditie
- NL-SfB codering met zes cijfers
- Ingedeeld naar ruimteniveau

Begrootte onderhoudsactiviteiten 
uit commercieel MJOP

- Eenheidsprijs 
- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

Gewenste informatieaanlevering

Jaarplan met 
sortering naar 
onderhouds- 
activiteiten

Bepalen in te kopen 
onderhoudsactiviteiten

Informatiebehoefte 
klant

Invoer Activiteit Resultaat

Herstelmaatregelen
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De gewenste informatieaanlevering van de processen in zowel het ontwikkel- als het exploitatietraject 
kan samengevat worden tot het volgende overzicht (afbeelding 3.18). Dit overzicht is gebruikt bij het 
bepalen van de mogelijke bijdrage van BIM in het voorzien van de gewenste informatie, paragraaf 4.3.

3.4 Onderhoudsdatabase in huidige processen
In de huidige processen wordt de onderhoudsdata die nodig is om een meerjarenonderhoudsplan op te 
stellen en te verfijnen verkregen uit de onderhoudsdatabase. De onderhoudsdatabase is opgebouwd 
uit theoretische, praktische, commerciële en geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen die op 
eerdere projecten gegenereerd zijn. Uit de verschillende soorten meerjarenonderhoudsplannen wordt 
voor iedere onderhoudsactiviteit per NL-SfB element gemiddelde eenheidsprijzen, cyclustijden en 
startjaren onttrokken, die als onderhoudsdata op nieuwe projecten gebruikt worden (afbeelding 
3.19). Doordat ieder meerjarenonderhoudsplan in de database verwerkt wordt, ontstaat er een 
projectoverstijgende database met gemiddelde eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren. 

De onderhoudsdata die momenteel in de Prognotice database verwerkt wordt is gebaseerd 
op theoretische, praktische, commerciële en geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen 
(Loendersloot, 2014) (afbeelding 3.20). De gemiddelde eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren die 
uit de database worden verkregen zijn hierdoor opgebouwd uit theoretische, praktische, commerciële 
en geactualiseerde eenheidsprijzen; theoretische, praktische, commerciële en geactualiseerde 
cyclustijden en theoretische, praktische, commerciële en geactualiseerde startjaren. Hierdoor ontstaat 
vervuiling in de gegevens en wordt onderhoudsdata in nieuwe meerjarenonderhoudsplannen verwerkt 

Onderhouds-

database

Ontwikkelen Realiseren Exploiteren

Opstellen 
MJOP

Verfijnen 
MJOP

Actualiseren 
MJOP

Eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren

Afbeelding 3.19: Herbruik eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren in huidige proces - bron: BAM A&E, 2012

Onderhoudscomponenten
Hoeveelheden
Voorzien van NL-SfB codering

Gewenste onderhoudsconditie
Actuele conditiescore
Ingedeeld naar:

Gebouwniveau
Gebouwniveau met bouwkundige elementen
op functionele eenheden en installatietechnische 
elementen op componenten
Ruimteniveau

Verwachte onderhoudsactiviteiten per 
onderhoudscomponent gebaseerd op werkelijke 
onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Begrootte onderhoudsactiviteiten uit commercieel MJOP
Eenheidsprijs

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Cyclustijd
Startjaar

Gebouwdata Onderhoudsdata

Onderhoudsperiode

Afbeelding 3.18: Overzicht gewenste informatieaanlevering
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die geen representatie vormt van de werkelijkheid. Wanneer de gemiddelden in de database hoger 
uitvallen dan de werkelijke onderhoudscijfers, bestaat de kans dat te hoog wordt ingeschreven 
en dat het project wordt gemist. Wanneer de gemiddelden in de database lager uitvallen dan de 
werkelijke onderhoudscijfers en het project wordt gescoord, houdt dat in dat het onderhoud niet voor 
de aangeboden prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor wordt gedurende de gehele looptijd van het 
onderhoudscontract verlies geleden op het project. 

Beide situaties hebben nadelige gevolgen voor de scoringskans en het rendement op het project. 
Dit is aanleiding geweest een opzet voor een hernieuwde onderhoudsdatabase te ontwikkelen 
die gebruikt kan worden in de nieuwe processen en waarmee het mogelijk is de te verwachten 
onderhoudsactiviteiten te bepalen met bijbehorende eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren die 
gebaseerd zijn op werkelijke onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag. De opzet voor de 
vernieuwde onderhoudsdatabase wordt besproken in paragraaf 5.4 van dit rapport.

3.5 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de huidige processen beschreven aan de hand van de BPMN 2.0 
modelleertechniek. Op basis van de processtudie is de informatiebehoefte van de huidige processen 
bepaald. Dit heeft als input gedient voor het bepalen van de gewenste informatieaanlevering door 
interviews af te nemen met een viertal onderhoudsdeskundigen. Aan hen is de vraag gesteld hoe 
en welke informatie zij het liefst aangeleverd zien worden, zonder dat dit beïnvloed wordt door 
belemmeringen en beperkingen van de huidige processen. De gewenste informatieaanlevering is 
gebruikt bij het bepalen van de mogelijke bijdrage van BIM, wat wordt beschreven in het volgende 
hoofdstuk. Daarnaast heeft de gewenste informatieaanlevering als onderlegger gediend bij het 
vormgeven van de nieuwe processen.

Naast de huidige processen en de informatiebehoefte en -aanlevering is in dit hoofdstuk het gebruik 
van de onderhoudsdatabase in de huidige processen beschreven. De knelpunten die hierbij aan 
het licht zijn gekomen hebben aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van een opzet voor de 
vernieuwde onderhoudsdatabase.

Onderhouds-

Gemiddelde eenheidsprijzen, 
cyclustijden en startjaren

database

Theoretische MJOP’s
- Theoretische eenheidsprijzen
- Theoretische cyclustijden
- Theoretisch startjaren

Praktische MJOP’s
- Praktische eenheidsprijzen
- Praktische cyclustijden
- Praktische startjaren

Commerciële MJOP’s
- Commerciële eenheidsprijzen
- Commerciële cyclustijden
- Commerciële startjaren

Geactualiseerde MJOP’s
- Werkelijke eenheidsprijzen
- Werkelijke cyclustijden
- Werkelijke startjaren

Afbeelding 3.20: Opbouw huidige onderhoudsdatabase - bron: Loendersloot, 2014
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4 Building Information Modeling (BIM)

De informatietechnologie kan van grote invloed zijn op het proces en het is daarom belangrijk dat 
de procesontwerper op de hoogte is van de mogelijkheden die de informatietechnologie kan bieden 
(Davenport, 1990). Building Information Modeling (BIM) is een recente ict-ontwikkeling in de bouw 
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011) en wordt voorgeschreven op alle toekomstige DBFMO-
projecten die door de Rijksgebouwendienst worden aanbesteed (Rijksgebouwendienst, 2012).

BAM UK heeft de Leeds Arena als pilotproject gebruikt om mogelijkheden van BIM te onderzoeken 
en heeft daarbij de volgende besparingen behaald:
• Raakvlaksessies (geschatte reductie faalkosten: £ 350.000)
• Efficiënter werken (geschatte reductie: 15.000 uren)
• Reductie materiaalgebruik (geschatte reductie 9.000 2D tekeningen)

Dit alles tegen een geschatte investering van £ 15.000 om BIM toe te passen op het project (Koninklijke 
BAM Groep, z.d.). De besparingen wegen dus op tegen de investeringen die gedaan dienen te worden. 

Dit afstudeeronderzoek richt zich op het efficiënter genereren en gebruiken van 
meerjarenonderhoudsplannen in het DBFMO-traject. Naar aanleiding van de ervaringen die door BAM 
UK zijn opgedaan op het pilotproject Leeds Arena en de resultaten van de afstudeeronderzoeken 
‘Het calculeren van de toekomst’ (Roumen, 2012) en ‘Het nieuwe inkopen’ (Zuiker, 2012), is BIM als 
informatietechologische ontwikkeling onderzocht. BIM kan als volgt worden gedefinieerd:

 ’’a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. As such it serves as 
a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions 
during its life-cycle from inception onward.’’ (NBIMS, 2007)

Bovenstaande definitie impliceert een verandering in de informatieverwerking en -opslag en daarmee 
in de aanlevering van de benodigde informatie. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden om 
informatie in BIM te verwerken en uit BIM te onttrekken uiteengezet. Daarnaast wordt de bijdrage 
die BIM kan bieden bij het aanleveren van de gewenste informatie beschreven. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een korte conclusie over de mogelijke bijdrage van BIM bij de gewenste 
informatieaanlevering. 

Afbeelding 4.1: Gebruik van informatie over het gebouw gedurende de gehele levenscyclus - bron: GreenLeaf 3D, 2014
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4.1 Verwerken informatie
BIM biedt de mogelijkheid om geometrische en niet-geometrische data van elke gebouwobject op 
één plaats op te slaan en te bewaren (Smith & Tardif, 2009). Geometrische data betreft in dit geval 
alle data die direct gerelateerd is aan de afmetingen en locatie van het object. Niet-geometrische data 
omvat alle overige data van het object, zoals materiaal, afwerking, brandveiligheidsklasse, codering 
volgens een bepaalde coderingsmethodiek, etcetera (Cerovsek, 2010). 

Bij het toepassen van BIM wordt er op enkele uitzonderingen na gekozen om de geometrische data 
met behulp van een modelleerprogramma vorm te geven in een 3D-model. Het 3D-model biedt 
de gebruikers beter inzicht in het bouwwerk dan 2D-tekeningen, waardoor fouten teruggedrongen 
kunnen worden en faalkosten verlaagd kunnen worden (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).

In de literatuur heerst verdeeldheid over de verwerkingswijze van niet-geometrische data in BIM. 
Enerzijds heerst de gedachte om alle niet-geometrische data direct in het 3D-model te verwerken, 
waardoor alle informatie in één bestand komt te staan (Jernigan, 2007). Modelleerprogramma’s 
zijn dusdanig ontworpen dat de geometrische data automatisch gegenereerd wordt en bieden de 
mogelijkheid wenselijke niet-geometrische data als een losse parameter aan het 3D-object toe te 
voegen (afbeelding 4.2). De gebruiker is dus vrij om de geometrische data per object naar wens toe 
te voegen. Hierdoor ontstaat een verzameling objecten die gezamelijk een virtuele representatie van 
het bouwwerk vormen, compleet met alle wenselijke niet-geometrische data. 

Anderzijds heerst de gedachte om alle niet-geometrische data niet direct in het 3D-model te 
verwerken, maar dit in verschillende databases op te slaan en de databases onderling met elkaar te 
verbinden (Staub-French, et al., 2011). Deze gedachte komt voort uit ervaringen die zijn opgedaan 
met het verwerken van zowel geometrische data als niet-geometrische data in een 3D-model. De 
toenemende complexiteit van de projecten en stijging van de hoeveelheid data zorgde ervoor dat 
het 3D-model dusdanig groot werd dat het niet meer handelbaar was. Bestandsoverdracht nam veel 
tijd in beslag en de lange laadtijden van de bestanden zorgden voor een onwerkbare situatie. Het 
losknippen van geometrische data en niet-geometrische data is de eerste stap in het opsplitsen van de 
informatie naar verschillende informatiedragers. De volgende stap is het opknippen van het 3D-model 
met geometrische data in verschillende gekoppelde 3D-modellen met ieder eigen geometrische data 
(Beetz, Berlo, Laat, & Helm, 2010). De niet-geometrische informatie van de gekoppelde 3D-modellen 
wordt vervolgens opgeslagen in één of meerdere databases die ook weer met elkaar gekoppeld 

Geometrische data 
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Brandwerendheid
- Etc.

Geometrische data 
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Brandwerendheid
- Etc.

Geometrische data 
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Leverancier
- Etc.

Afbeelding 4.2: Geometrische en niet-geometrische data in één 3D-model - bron: Jernigan, 2007
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worden. Hierdoor ontstaat een geheel van aan elkaar gelinkte databases en 3D-modellen (afbeelding 
4.3), ook wel bekend als de wolk van informatie. In onderstaande afbeelding bestaat het gekoppelde 
3D-model uit een 3D-model van de constructie en een 3D-model van de gevel.

Ieder object in het 3D-model wordt automatisch voorzien van een unieke code, een zogenaamde 
guid. Op basis van deze guid wordt het 3D-model aan de bijbehorende database gekoppeld. De 
database is opgebouw op basis van Structured Query Language (SQL), waardoor een relationele 
database ontstaat. In een relationele database worden gegevens opgeslagen in tabellen waarin in de 
rijen de guids zijn opgenomen en in de kolommen de parameters die voor elke guid moeten worden 
opgeslagen (Gillenson, 2011). 

Binnen BAM komen de ontwikkelingen op het gebied van BIM bij BAM A&E Bouwinformatica vandaan 
en wordt de laatst beschreven verwerkingsmethode toegepast. Wanneer BIM op een project wordt 
toegepast, wordt dit dus opgebouwd uit één of meerdere 3D-modellen waarin de geometrische data 
verwerkt wordt. De niet-geometrische data wordt in een database verwerkt en gekoppeld aan het 
3D-model.

Geometrische data 
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Geometrische data 
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Leverancier
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Brandwerendheid
- Etc.

Guid Guid

Afbeelding 4.3: Geometrische en niet-geometrische data in gekoppelde 3D-modellen en databases - bron: Beetz, Berlo, 
Laat, & Helm, 2010
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4.2 Onttrekken informatie
De verandering in informatieverwerking ten opzichte van 2D-tekenwerk en Excel-lijsten brengt ook 
verandering in het onttrekken van informatie met zich mee. De informatie die in de 3D-modellen en 
in de databases is verwerkt, kan worden onttrokken door op basis van de guid van het 3D-object 
een link te maken tussen de geometrische data in het 3D-model en de niet-geometrische data in 
de database (afbeelding 4.4). Doordat de database is opgebouwd volgens het relationele model 
en iedere denkbare parameter aan de guid toegevoegd kan worden, is het mogelijk precies de 
informatie te onttrekken die de gebruiker nodig heeft. Hierbij wordt steeds geput uit hetzelfde 
bronmateriaal, waardoor de gepresenteerde informatie altijd up to date is.

De ruwe wolk van informatie die in de projectdatabase en de 3D-modellen verwerkt is, is vanwege 
de omvang niet overzichtelijk voor de gebruiker. Voordat de informatie bruikbaar is voor de gebruiker 
moet deze eerst bewerkt worden. De activiteiten om informatie bruikbaar te maken voor de gebruiker 
kunnen gespecificeerd worden als ‘Filteren’, ‘Sorteren’ en ‘Groeperen’ (afbeelding 4.5).

Bij het filteren van informatie wordt uit de ruwe wolk van informatie alleen de objecten gehaald die van 
belang zijn voor de gebruiker. Dit gebeurt door de informatie te filteren op basis van een gewenste 
parameter, waardoor alleen de objecten overblijven die aan de gewenste parameter voldoen. In het 
onderstaande voorbeeld is een filtering op basis van de NL-SfB codering weergegeven.

Objecten gefilterd op 
gewenste parameter

Ruwe wolk van informatie Objecten gesorteerd op 
gewenste parameter

Objecten gegroepeerd op 
gewenste parameter

Afbeelding 4.5: Filteren, sorteren en groeperen objecten uit ruwe wolk van informatie

Guid NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
b53-su376-b234-pp5-t 21.12 254 m2 ...
t82-kd182-r921-di2-d 32.32 1 st ...
i32-sl391-b408-is2-d 21.12 208 m2 ...
m39-sk914-x376-pl2-x 32.32 1 st ...
p39-dj953-d302-ci6-l 32.31 1 st ...
d92-ie392-b200-so5-w 32.31 1 st ...
... ... ... ... ...

Guid NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
t82-kd182-r921-di2-d 32.32 1 st ...
m39-sk914-x376-pl2-x 32.32 1 st ...
... ... ... ... ...

Afbeelding 4.6: Filteren van objecten op NL-SfB codering 32.32

Projectdatabase(s) 3D-model(len)

Geometrische data 
- NL-SfB
- Lengte
- Breedte 
- Hoogte
- Locatie 
- Etc.

Niet-geometrische data
- Gewicht
- Materiaal 
- Brandwerendheid
- Etc.

Guid

Informatie presenteren 
naar gebruiker

Afbeelding 4.4: Informatie onttrekken en presenteren naar gebruiker - bron: BAM A&E, z.d.
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Bij het sorteren van informatie worden de objecten in de ruwe wolk van informatie gerangschikt op 
basis van een door de gebruiker ingegeven gewenste parameter. In het onderstaande voorbeeld is 
een sortering op basis van de NL-SfB codering weergegeven.

Bij het groeperen van informatie worden de objecten in de ruwe wolk van informatie samengevoegd 
tot een groepering van objecten op basis van een door de gebruiker ingegeven gewenste parameter. 
Hierbij worden de objecten niet meer afzonderlijk weergegeven en worden de hoeveelheden van 
de overeenkomstige objecten bij elkaar opgeteld. In onderstaande voorbeeld is een groepering op 
basis van overeenkomstige NL-SfB codering weergegeven.

De activiteiten ‘Filteren’, ‘Sorteren’ en ‘Groeperen’ worden bij het onttrekken van informatie uit de 
3D-modellen en de databases veelal gecombineerd om de informatie in een bruikbare vorm aan 
de gebruiker te presenteren. Hierbij is het mogelijk om activiteiten meerdere malen plaats te laten 
vinden, waardoor op verschillende parameters gefilterd, gesorteerd en/of gegroepeerd kan worden. 

In het ontwikkelde hulpmiddel (beschreven in paragraaf 5.2) worden bovenstaande principes 
één of meerdere malen toegepast om de informatie op de gewenste manier aan de gebruiker te 
presenteren.

Guid NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
b53-su376-b234-pp5-t 21.12 254 m2 ...
t82-kd182-r921-di2-d 32.32 1 st ...
i32-sl391-b408-is2-d 21.12 208 m2 ...
m39-sk914-x376-pl2-x 32.32 1 st ...
p39-dj953-d302-ci6-l 32.31 1 st ...
d92-ie392-b200-so5-w 32.31 1 st ...
... ... ... ... ...

Guid NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
b53-su376-b234-pp5-t 21.12 254 m2 ...
i32-sl391-b408-is2-d 21.12 208 m2 ...
p39-dj953-d302-ci6-l 32.31 1 st ...
d92-ie392-b200-so5-w 32.31 1 st ...
t82-kd182-r921-di2-d 32.32 1 st ...
m39-sk914-x376-pl2-x 32.32 1 st ...
... ... ... ... ...

Afbeelding 4.8: Groeperen van objecten op NL-SfB codering

Guid NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
b53-su376-b234-pp5-t 21.12 254 m2 ...
t82-kd182-r921-di2-d 32.32 1 st ...
i32-sl391-b408-is2-d 21.12 208 m2 ...
m39-sk914-x376-pl2-x 32.32 1 st ...
p39-dj953-d302-ci6-l 32.31 1 st ...
d92-ie392-b200-so5-w 32.31 1 st ...
... ... ... ... ...

NL-SfB Hoeveelheid Eenheid Overig
21.12 462 m2 ...
32.31 2 st ...
32.32 2 st ...
... ... ... ...

Afbeelding 4.7: Sorteren van objecten op NL-SfB codering
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4.3 Informatieaanlevering met behulp van BIM
Naast dat de gewenste informatieaanlevering (afbeelding 4.9) als uitgangspunt wordt gebruikt bij het 
vormgeven van de nieuwe processen, is deze ook gebruikt bij het onderzoek naar de mogelijk bijdrage 
van BIM bij het voorzien in de gewenste informatie.  Dit is gedaan door het afnemen van een tweede 
serie halfgestructureerde expert-interviews, ditmaal bij medewerkers van BAM A&E Bouwinformatica 
omdat zij veel kennis bezitten over de mogelijkheden van BIM en de gebruikte verwerktingsmethode 
bij BAM.

De interviews zijn afgenomen bij personen die zijn geselecteerd op basis van de ervaringen en 
vaardigheden die ze hebben opgedaan bij de ontwikkeling en implementatie van BIM binnen BAM.

• Geïnterviewde 5 - Adviseur BIM-projecten BAM Advies & Engineering
• Geïnterviewde 6 - IT-engineer BAM Advies & Engineering

Verslagen van de interviews zijn terug te vinden in bijlage D. De resultaten uit de interviews worden in 
deze paragraaf besproken. 

De onderhoudscomponenten die in het meerjarenonderhoudsplan terecht komen dienen te zijn 
voorzien van de bijbehorende hoeveelheid, zodat in combinatie met de eenheidsprijs, cyclustijd en 
startjaar van de onderhoudsactiviteiten de te verwachten onderhoudskosten bepaald kunnen worden. 
Objecten die in het 3D-model gemodelleerd worden, krijgen automatisch een hoeveelheid mee 
(Prins, 2014). Het correct verkrijgen van de hoeveelheden valt of staat echter met de wijze waarop 
de objecten gemodelleerd zijn (Harink, 2014). BAM A&E is gestart met het opzetten van standaard 
modelleerafspraken waarin opgenomen staat hoe een object in 3D gemodelleerd dient te worden en 
welke gegevens het object standaard moet bevatten zodat het 3D-model gebruikt kan worden voor 
het aanleveren van de hoeveelheden (Harink, 2014).

In de standaard modelleerafspraken staat opgenomen dat het gemodelleerde object voorzien dient 
te worden van de bijbehorende NL-SfB codering. Bij het exporteren van het 3D-model naar de 
projectdatabase wordt de NL-SfB codering van de objecten meegenomen (Prins, 2014).

De onderhoudsperiode staat in de vraagspecificatie vermeld en is bij een DBFMO-contract voor 
het gehele gebouw gelijk. De gewenste onderhoudsconditie van een onderhoudscomponent wordt 
bepaald aan de hand van de eisen die zijn opgenomen in de vraagspecificatie en kan aangeleverd 
worden door dit als een aparte parameter in de projectdatabase toe te voegen (Harink, 2014). 
De vastgestelde conditiemetingsmethodiek en het detailniveau (verdieping, ruimte, etc.) van de 
conditiemetingsmethodiek bepalen de decompositie (functionele eenheden, ruimtetype, huurder, 
etc.) van de gewenste onderhoudsconditie. Het is gebruikelijk dat de gewenste onderhoudsconditie 

Onderhoudscomponenten
Hoeveelheden
Voorzien van NL-SfB codering

Gewenste onderhoudsconditie
Actuele conditiescore
Ingedeeld naar:

Gebouwniveau
Gebouwniveau met bouwkundige elementen
op functionele eenheden en installatietechnische 
elementen op componenten
Ruimteniveau

Verwachte onderhoudsactiviteiten per 
onderhoudscomponent gebaseerd op werkelijke 
onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Begrootte onderhoudsactiviteiten uit commercieel MJOP
Eenheidsprijs

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Cyclustijd
Startjaar

Gebouwdata Onderhoudsdata

Onderhoudsperiode

Afbeelding 4.9: Overzicht gewenste informatieaanlevering
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gespecificeerd wordt volgens NEN-2767, welk gebaseerd is op de NL-SfB coderingsmethodiek. Op 
basis van de decompositie en de NL-SfB codering kan de gewenste onderhoudsconditie automatisch 
verbonden worden aan de objecten in de projectdatabase (afbeelding 4.10). 

De actuele conditiescores van de onderhoudscomponenten komen voort uit de periodieke 
conditiemetingen die gedurende het exploitatietraject uitgevoerd worden en worden verwerkt in 
de conditiemetingsrapporten. Vanwege de beperkte budgetten in het exploitietraject wordt bij het 
uitvoeren van de periodieke conditiemeting niet van ieder object afzonderlijk de actuele conditiescore 
bepaald maar wordt gekeken naar de actuele conditiescore van een verzameling objecten, een 
inspectiegroep. Objecten behoren op basis van de unieke guid tot een bepaalde inspectiegroep. 
De actuele conditiescore die in het conditiemetingsrapport is verwerkt heeft betrekking op de 
inspectiegroep en daarmee op de objecten die tot deze inspectiegroep behoren (afbeelding 4.11). De 
inspectiegroepen worden door middel van de guid met de objecten verbonden.

Tijdens het exploitatietraject is het van belang dat verschillen tussen de gewenste onderhoudsconditie 
en de actuele conditiescore inzichtelijk worden, zodat het benodigde onderhoud ingekocht en 
uitgevoerd kan worden. Door de actuele conditiescore als aparte parameter in de projectdatabase 
aan de objecten te verbinden, is het mogelijk deze af te zetten tegen de gewenste onderhoudsconditie 
van het betreffende object (Harink, 2014).

Gedurende het ontwikkeltraject en het exploitatietraject is een verschillende indeling van de 
onderhoudscomponenten gewenst. Tijdens het ontwikkeltraject wil men de onderhoudscomponenten 
graag ingedeeld hebben naar gebouwniveau of naar gebouwniveau met bouwkundige elementen op 
functionele eenheden en installatietechnische elementen op componenten (Loendersloot, 2014). Zoals 
eerder genoemd worden gemodelleerde objecten bij het opbouwen van het 3D-model automatisch 
aan een verdieping toegewezen (Harink, 2014) (Prins, 2014). Door de onderhoudscomponenten 
samen te voegen en te bundelen kan van een indeling op verdiepingsniveau eenvoudig naar een 
indeling op gebouwniveau worden gegaan. Het sorteren van de bouwkundige elementen op 
functionele eenheden en installatietechnische elementen op componenten kan worden gedaan door 
het toevoegen van deze gegevens in een parameter in de projectdatabase (Prins, 2014). Tijdens 
het exploitatietraject wil men de onderhoudscomponenten graag ingedeeld hebben op ruimteniveau, 
zodat de onderhoudsmonteur naar de juiste locatie in het gebouw gestuurd kan worden (Boer, 2014) 
(Zijl, 2014). Bij het opbouwen van het 3D-model worden de gemodelleerde objecten automatisch aan 
een verdieping toegewezen (Harink, 2014) (Prins, 2014). Medewerkers van BAM A&E Bouwinformatica 
zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een hulpmiddel om van objecten in het 3D-model 
gemodelleerd op verdiepingsniveau naar objecten in de projectdatabase op ruimteniveau te komen 

NL-SfB 
codering

NL-SfB 
codering

Gewenste 
onderhoudsconditie Decompositie

NEN 2767

Detailniveau

Object Vraag- 
specificatie

Afbeelding 4.10: Koppelen van gewenste onderhoudsconditie aan objecten op basis van NL-SfB codering

Afbeelding 4.11: Relatie tussen actuele conditiescore en objecten
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(Prins, 2014). Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat het hulpmiddel, op basis van data, per ruimte 
kijkt naar de aangrenzende objecten om deze vervolgens op ruimteniveau te kunnen structureren 
in de database. Hierdoor is voor ieder object bekend tot welke ruimte deze behoord, zonder dat 
objecten in het 3D-model op ruimteniveau gemodelleerd moeten worden (Prins, 2014). Hierdoor 
kunnen onderhoudscomponenten ingedeeld worden op ruimteniveau.

Aan de gebouwdata wordt gedurende het gehele proces onderhoudsdata gekoppeld om tot een 
overzicht van de onderhoudskosten te komen. Tijdens het ontwikkeltraject bestaat de onderhoudsdata 
uit verwachte onderhoudsactiviteiten die gebaseerd zijn op werkelijke onderhoudskosten en 
werkelijk degradatiegedrag van de onderhoudscomponenten. De werkelijke onderhoudskosten 
en werkelijk degradatiegedrag van onderhoudscomponenten staan in de vorm van gemiddelde, 
werkelijke eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren opgeslagen in de onderhoudsdatabase. De 
onderhoudsdatabase is opgebouwd op basis van de NL-SfB codering. Aan ieder NL-SfB element zijn 
onderhoudsactiviteiten verbonden en aan de onderhoudsactiviteiten is een eenheidsprijs, cyclustijd en 
startjaar verbonden. Doordat ieder object in het 3D-model wordt voorzien van een NL-SfB codering en 
deze codering wordt meegenomen bij het exporteren van het 3D-model naar de projectdatabase, is het 
mogelijk de projectdatabase en de onderhoudsdatabase aan elkaar te linken (Harink, 2014). Omdat de 
onderhoudsdatabase op verschillende projecten gebruikt wordt en er steeds nieuwe onderhoudsdata 
aan toegevoegd wordt, schommelen de gemiddelden in de onderhoudsdatabase. Deze schommeling 
is echter niet wenselijk bij het bepalen van de te verwachten onderhoudskosten. Daarom bestaat, in 
tegenstelling tot de real-time koppeling tussen de projectdatabase en de 3D-modellen, de koppeling 
tussen de onderhoudsdatabase en de projectdatabase uit een enkelzijdige en eenmalige koppeling. 
De gemiddelden uit de onderhoudsdatabase worden ingeladen en in de projectdatabase gekoppeld 
aan de objecten. Met deze gemiddelden wordt het commerciële meerjarenonderhoudsplan opgesteld, 
waarin de begrootte onderhoudsactiviteiten en onderhoudsbudgetten vermeld staan. De begrootte 
onderhoudsactiviteiten met bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar kunnen dus terug 
gevonden worden in de projectdatabase. 

De eenheidsprijs van de begrootte onderhoudsactiviteiten moeten in het exploitatietraject uitgesplitst 
kunnen worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten, zodat de onderhoudsmonteurs van BAM 
aangestuurd kunnen worden (Boer, 2014). De eenheidsprijzen van de begrootte onderhoudsactiviteiten 
vloeien voort uit de gemiddelde werkelijke eenheidsprijzen die in de onderhoudsdatabase opgeslagen 
staan. De gemiddelde werkelijke eenheidsprijzen die in de onderhoudsdatabase opgeslagen staan 
moeten daarom al uitgesplitst zijn in materiaal-, materieel- en arbeidskosten, zodat de eenheidsprijzen 
in het exploitatietraject uitgesplitst kunnen worden. In het ontwikkeltraject kunnen de eenheidsprijzen 
gebundeld worden weergegeven.

Voorgaande informatie kan worden samengevoegd in het volgende grafische overzicht (afbeelding 
4.12). De geometrische data van het gebouw wordt in de vorm van de gemodelleerd objecten 
verkregen uit de 3D-modellen die onderling aan elkaar gelinkt zijn. Ieder object is voorzien van een 
NL-SfB codering, hoeveelheid, eenheid en locatie. Op basis van de guid die ieder gemodelleerd 
object krijgt toegewezen wordt de geometrische data geëxporteerd naar en real-time verbonden met 
de projectdatabase. In de projectdatabase wordt vanuit de vraagspecificatie de onderhoudsperiode 
en gewenste onderhoudsconditie aan de objecten toegevoegd. 

De eerste onderhoudsdata wordt in het ontwikkeltraject uit de onderhoudsdatabase onttrokken 
in de vorm van verwachte onderhoudsactiviteiten met een bijbehorende eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar. De eenheidsprijs is in het ontwikkeltraject een bundeling van materiaal-, 
materieel- en arbeidskosten. In tegenstelling tot de koppeling tussen de 3D-modellen en de 
projectdatabase is de koppeling tussen de onderhoudsdatabase en de projectdatabase niet real-
time. De gemiddelden uit de onderhoudsdatabase worden op basis van de NL-SfB codering in 
de projectdatabase geïmporteerd en vormen zich aan het eind van het ontwikkeltraject tot de 
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begrootte onderhoudsactiviteiten en onderhoudsbudgetten voor het exploitatietraject, waarbij 
de eenheidsprijs uitgesplitst kan worden tot materiaal-, materieel- en arbeidskosten. De actuele 
conditiescore wordt op basis van inspectiegroepen door periodieke conditiemetingen bepaald en 
verwerkt in de projectdatabase. 

De objecten in de ruwe wolk van informatie kunnen worden gefilterd op basis van aanwezige 
onderhoudsdata zodat een overzicht ontstaat van objecten die gedurende de onderhoudsperiode 
onderhoud behoeven, de onderhoudscomponenten.

De onderhoudscomponenten worden gedurende de processen in het ontwikkel- en exploitatietraject 
op verschillende parameters gefilterd, gesorteerd en/of gegroepeerd, naar gelang de op dat moment 
geldende behoefte. In het hulpmiddel wordt per task, indien filteren, sorteren of groeperen van 
informatie noodzakelijk is, beschreven welke parameter hiervoor gebruikt wordt.

4.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de methoden waarmee informatie in BIM verwerkt kan 
worden. Bij BAM wordt de geometrische data in een 3D-model wordt verwerkt en de niet-geometrische 
data in een projectdatabase. De objecten in het 3D-model en de data in de projectdatabase worden 
aan elkaar gekoppeld door middel van guid, een unieke code die aan het 3D-object wordt toegekend.

In de projectdatabase kan alle wenselijke informatie aan het object worden toegevoegd in de vorm 
van een parameter. Het toevoegen van informatie middels een parameter biedt de mogelijkheid de 
projectdatabase te filteren, te sorteren en te groeperen. Op deze manier kunnen gegevens geheel 
naar wens van de gebruiker gepresenteerd worden en blijft de aanlevering van overbodige informatie 
achterwege. Middels de gebruikte verwerkingsmethode is het mogelijk om met behulp van BIM 
volledig te voldoen aan de gewenste informatieaanlevering. De vertraging die opgelopen wordt 
doordat gewacht moet worden tot de calculatie gereed is kan hiermee worden geëlimineerd. Dit biedt 
aanleiding de nieuwe processen vorm te geven op basis van de mogelijkheden die BIM te bieden 
heeft.

Informatie presenteren 
naar gebruiker
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Vraag- 
specificatie

Conditie- 
meting
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Geometrische data 
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- NL-SfB codering
- Hoeveelheid
- Eenheid
- Locatie
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Afbeelding 4.12: Presenteren gewenste informatie naar gebruiker met behulp van BIM
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5 Nieuwe processen

In dit hoofdstuk wordt de vorming van het hulpmiddel beschreven. Eerst wordt een beschrijving 
gegeven van het Programma van Eisen dat is opgesteld tijdens de onderzoeksfase en waaraan 
het te ontwikkelen hulpmiddel aan dient te voldoen. Het functionele ontwerp voor het hulpmiddel 
beschrijft de weergave en inhoud van het hulpmiddel en wordt toegelicht in paragraaf twee. In de 
derde paragraaf is een beknopte beschrijving van de ontwikkelde processen terug te vinden. De 
nieuwe processen zijn vormgegeven op basis van de gewenste informatieaanlevering die aan de 
hand van expert-interviews bepaald is tijdens de onderzoeksfase. In de vierde paragraaf wordt 
de opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een conclusie waarin de nieuwe processen worden vergeleken met de huidige processen. Dit 
hoofdstuk vormt de beschrijving van het proces om tot de procesbeschrijving te komen en vormt 
daarom een eenheid met dit document en zijn onderdelen.

5.1 Programma van Eisen
De doelstelling is aan het eind van de probleemdefinitiefase opgesteld om ervoor te zorgen dat het 
geconstateerde probleem wordt verholpen. Vanuit de doelstelling zijn een aantal eisen af te leiden die 
opgenomen dienen te worden in het Programma van Eisen (afbeelding 5.1). 

Met behulp van het te ontwikkelen hulpmiddel moeten optimalisaties op het gebied van 
onderhoudskosten en in te kopen onderhoudsactiviteiten bepaald kunnen worden door het 
opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan, waarbij een minimale 
adviesuurbesparing gerealiseerd wordt van 30% op zowel de processen in het ontwikkel- als het 
exploitatietraject ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast moet het opstellen en verfijnen 
van het meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig kunnen starten met de calculatie. De voorgaande 
eisen moeten ervoor zorgen dat het ontwerp in het ontwikkeltraject wel bijgestuurd kan worden 
op basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten en dat in het exploitatietraject 
onderhoudsactiviteiten gezamenlijk ingekocht kunnen worden. 

Opbouw onderhoudsdatabase voor onttrekken van correcte onderhoudsdata
Gewenste informatieaanlevering als uitgangspunt

Eisen vanuit onderzoek

Gebruikmakend van toegepaste verwerkingsmethode bij BAM
Eisen vanuit BAM

Definiëren relaties tussen vorm te geven processen en overige processen in DBMFO-traject

Processen vormgegeven volgens Business Process Model and Notation 2.0
Plaatsen vorm te geven processen in context van DBFMO-traject

Wensen vanuit BAM

3D-model is volgens standaard modelleerafspraken opgebouwd waardoor aanleveren 
van correcte hoeveelheden mogelijk is
Objecten kunnen op ruimteniveau aangeleverd worden zonder dat 3D-model op
ruimteniveau is opgebouwd

Randvoorwaarden uit onderzoeksfase

Eisen vanuit doelstelling
Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten en in te kopen onderhoudsactiviteiten 
door het opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in ontwikkeltraject
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in exploitatietraject

gebied van onderhoudskosten
Onderhoudsactiviteiten moeten in het exploitatietraject gezamenlijk ingekocht kunnen worden

Ontwerp moet in ontwikkeltraject bijgestuurd kunnen worden op basis van optimalisaties op
Opstellen en verfijnen meerjarenonderhoudsplan moet gelijktijdig kunnen starten met calculatie

Afbeelding 5.1: Programma van Eisen
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Tijdens het onderzoek is onderzocht hoe het aanleveren van de benodigde informatie er in de ideale 
situatie uit moet zien. Bij het vormgeven van het hulpmiddel wordt de gewenste informatieaanlevering 
als uitgangspunt genomen.

Om de gewenste onderhoudsdata aan te leveren, is het noodzakelijk de data in de onderhoudsdatabase 
te herstructureren. De onderhoudsdata die in het huidige proces uit de onderhoudsdatabase 
wordt onttrokken, is gebaseerd op allerlei soorten meerjarenonderhoudsplannen, waardoor de 
eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren geen representatie zijn van de werkelijkheid en niet 
aansluiten bij de onderhoudsdata in de ideale situatie.

In overleg met de bedrijfsbegeleider zijn de eisen en wensen die bij het gastbedrijf aanwezig zijn 
omtrent het doel en het gebruik van het hulpmiddel bepaald. Het hulpmiddel moet gebaseerd 
zijn op de BIM mogelijkheden die bij BAM aanwezig zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
verwerkingsmethode zoals deze momenteel toegepast wordt. Aan het eventuele gebruik van 
specifieke verwerkingsapplicaties zijn geen eisen of wensen verbonden.

In het overleg met de bedrijfsbegeleider is de opzet van het hulpmiddel besproken. Hierbij werd 
aangegeven dat de wens bestaat de processen vorm te geven volgens de principes van Business 
Process Model and Notation 2.0 (BPMN 2.0). BPMN 2.0 neemt volgens de huidige stand der technieken 
een leidende rol in in het vakgebied van de procesmodelleertechnieken (Chinosi & Trombetta, 2011) 
en richt zich primair op een procesnotatie die eenvoudig te begrijpen is door verschillende gebruikers, 
variërend van de analisten die de eerste processen schetsen tot de technische ontwikkelaars die 
verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoering (White, 2006). BPMN is momenteel de meest 
geschikte modelleertechniek en kan gebruikt worden om processen te simuleren (WfMC, 2011) en om 
de processchema’s te vertalen in uitvoerbare programmeertaal (OASIS, 2012). De laatste wens van 
BAM is om de vorm te geven processen te plaatsen in de context waarin deze zich in het DBFMO-
traject bevinden en de relaties met overige processen te definiëren. 

Tijdens de onderzoeksfase is onderzoek gedaan naar het aanleveren van de noodzakelijke 
gebouwinformatie tijdens het ontwikkel- en exploitatietraject met behulp van BIM. Uit de interviews 
die gehouden zijn is geconcludeerd dat het aanleveren van gebouwinformatie in de ideale situatie met 
behulp van BIM gedaan kan worden. Hierbij zijn echter wel twee randvoorwaarden opgesteld.

Om uit het 3D-model de correcte hoeveelheden te kunnen halen, dient het 3D-model op een bepaalde 
manier gemodelleerd te worden (Prins, 2014). BAM A&E is gestart met het opzetten van standaard 
modelleerafspraken waarin opgenomen staat hoe een object in 3D gemodelleerd dient te worden en 
welke gegevens het object standaard moet bevatten zodat het 3D-model gebruikt kan worden bij 
het aanleveren van de hoeveelheden (Harink, 2014). De verwachting is dat de modelleerafspraken 
eind 2014 gereed zijn. Voor dit afstudeeronderzoek wordt het beschikbaar zijn van een 3D-model dat 
gemodelleerd is volgens de standaard modelleerafspraken als randvoorwaarde gesteld, waardoor de 
correcte hoeveelheden van de onderhoudscomponenten aangeleverd kunnen worden.

Naast het aanleveren van de hoeveelheden zijn ook aan het indelen van de onderhoudscomponenten 
op ruimteniveau randvoorwaarden verbonden. BAM A&E is bezig met het ontwikkelen van een 
hulpmiddel waarmee het mogelijk is de onderhoudscomponenten op ruimteniveau aan te leveren, 
zonder dat de objecten in het 3D-model op ruimteniveau gemodelleerd moeten worden (Prins, 2014). 
De verwachting is dat dit hulpmiddel binnen enkele maanden inzetbaar is. Als randvoorwaarde wordt 
daarom gesteld dat de onderhoudscomponenten op ruimteniveau aangeleverd kunnen worden, 
zonder dat het 3D-model op ruimteniveau gemodelleerd hoeft te zijn.

Het Programma van Eisen heeft als leidraad gediend voor de ontwerpfase en is gebruikt bij het toetsen 
van het hulpmiddel.
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5.2 Functioneel ontwerp hulpmiddel
Om aan het Programma van Eisen en daarmee de doelstelling van het afstudeertraject te kunnen voldoen, 
is er tijdens de ontwerpfase een hulpmiddel ontworpen. Dit is gedaan aan de hand van een functioneel 
ontwerp dat is opgesteld op basis van het Programma van Eisen en de procesontwerpmethode zoals 
deze beschreven is in ‘Praktijkboek Procesmanagement’ (Kars & Evers, 2008).

De kern van het hulpmiddel wordt gevormd door de procesbeschrijving voor het bepalen van 
optimalisaties en in te kopen onderhoudsactiviteiten door het opstellen, verfijnen en actualiseren van 
meerjarenonderhoudsplannen met behulp van BIM. De procesbeschrijving is ontwikkeld voor de 
medewerkers die de processen uit dienen te gaan voeren (tendermanager, onderhoudsdeskundigen, 
inspecteur en exploitatiemanager) en is opgebouwd uit een zestal onderdelen. De Algemene Informatie 
vormt de inleiding van de procesbeschrijving en kan als ondersteund onderdeel gebruikt worden 
bij de vijf afzonderlijke delen. In de Algemene Informatie wordt het doel van de procesbeschrijving 
toegelicht en wordt beschreven op welke wijze de procesbeschrijving gebruikt dient te worden, hoe 
de processen zich tot andere processen in het DBFMO-traject verhouden en welke randvoorwaarden 
aan het gebruik verbonden zijn. Omdat het kennisniveau van de gebruikers verschillend kan zijn 
voorziet de Algemene Informatie daarnaast in een beschrijving van het verwerken en onttrekken van 
informatie uit BIM en een voorstelling van de mogelijkheden en symbolen van BPMN 2.0. 

De vijf afzonderlijke delen hebben allen betrekking op een te doorlopen proces bij het genereren 
en gebruiken van meerjarenonderhoudsplannen in het DBFMO-traject. Ieder deel is opgebouwd uit 
processchema’s van de te doorlopen processen en taskbeschrijvingen van iedere activiteit die in de 
processen uitgevoerd moeten worden (afbeelding 5.2). Door de procesbeschrijving op te delen in een 
zestal onderdelen kan de gebruiker zelf de informatie selecteren die op het moment van gebruik van 
belang is en blijft overbodige informatie achterwege.
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Iedere taskbeschrijving is een gedetailleerde weergaven van de uit te voeren tasks in het te doorlopen 
proces en bestaat uit een zevental onderdelen. De taskbeschrijvingen zijn middels een uniek 
tasknummer gekoppeld aan het bijbehorende processchema. Per taskbeschrijving is aangegeven 
wat de voorgaande en opvolgende tasks en/of events zijn, zodat de taskbeschrijving eenvoudig 
doorlopen kan worden. Het is mogelijk dat een task meerdere opvolgende tasks en/of events kent. In 
dat geval is aangegeven onder welke voorwaarden het proces gecontinueerd dient te worden. Iedere 
task kent een benodigde input om tot een te genereren output te komen. Per tasks is aangegeven 
waaruit de benodige input bestaat en welke output gegenereerd dient te worden. Waar mogelijk 
wordt de in- en outputbeschrijving verduidelijkt met afbeeldingen en tabellen. Het laatste onderdeel 
van de taskbeschrijving betreft een omschrijving van de rol die verantwoordelijk is voor het uitvoeren 
van de betreffende task. Er is gekozen om gebruik te maken van een rolbeschrijving in plaats van een 
functiebeschrijving omdat deze minder aan wijzigingen onderhevig zijn bij eventuele reorganisaties 
(Kars & Evers, 2008).

De procesbeschrijving is bestemd voor intern gebruik en ontwikkeld voor medewerkers die direct en 
indirect betrokken zijn bij de te doorlopen processen. Direct betrokken medewerkers vervullen de 
rollen die gedurende de processen activiteiten uit dienen te voeren. Indirect betrokken medewerkers 
vervullen geen rollen die gedurende de processen activiteiten uit dienen te voeren maar kunnen 
de procesbeschrijving gebruiken om de direct betrokken medewerkers aan te sturen. Om grip te 
krijgen op processen is het noodzakelijk informatie over het proces en het resultaat te verkrijgen 
(Davenport, 1990). Dit is mogelijk door het vormgeven van prestatie-indicatoren en het toetsen van 
processen aan de hand van deze indicatoren. Een prestatie-indicator is een meetbare grootheid 
verbonden aan een proces, op basis waarvan het proces zelf (procesindicator) en/of de uitkomst 
van het proces (resultaatindicator) wordt gemeten en kan worden getoetst aan een norm (Kars & 
Evers, 2008). 

Een procesindicator verschaft inzicht in het verloop van een proces en is daarom gericht op de 
uitgevoerde activiteiten in het proces. Hiermee richt het zich op de vraag: hoe moet het proces 
presteren? Een resultaatindicator geeft inzicht in de uitkomst van een proces en is gericht op de 
behaalde resultaten van het proces. Hiermee richt het zich op de vraag: wat moet het proces 
presteren?

De procesbeschrijving is vormgegeven als een op zichzelf staand document (afbeelding 5.3). Door dit 
op het intranet te plaatsen is het eenvoudig bereikbaar en digitaal te verspreiden. Gebruikers kunnen zelf 
beslissen om de procesbeschrijving en de onderdelen digitaal te raadplegen of het uit te printen en één 
of meerdere fysieke documenten te raadplegen. Het verdient de aanbeveling de procesbeschrijving te 
integreren met het BAM Management Systeem of het Project Managementsysteem Accommodaties, 
waardoor de processen opgenomen worden in de voorgeschreven werkmethodieken. Deze keuze 
dient gemaakt te worden door de directie van BAM Utiliteitsbouw en/of de directie van BAM Techniek.

Algemene informatie
Doel en gebruik
Processen in DBFMO-traject
Randvoorwaarden
Verwerken en onttrekken informatie uit BIM
BPMN handleiding

Afzonderlijke delen
Processchema
Beknopte beschrijving
Prestatie-indicatoren
Taskbeschrijvingen

Tasknummer
Beschrijving task
Voorgaande tasks/events
Opvolgende tasks/events
Input
Output
Rollen

Afbeelding 5.3: Weergave en inhoud procesbeschrijving
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5.3 Beschrijving nieuwe processen
De nieuwe processen zijn vormgegeven op basis van de gewenste informatieaanlevering die is 
vastgesteld door het afnemen van expert-interviews bij onderhoudsdeskundigen. De nieuwe 
processen zijn hierdoor geen aanpassing of verbetering van de huidige processen maar compleet 
nieuwe processen. Enkele activiteiten zijn echter in overeenstemming met activiteiten in de huidige 
processen. 

Een tweetal beoordelingssessies met onderhoudsdeskundigen van BAM A&E hebben geleid tot de 
volgende processchema’s, die in deze paragraaf kort worden beschreven. De taskbeschrijvingen 
die horen bij de nieuwe processen geven een uitgebreide beschrijving van verschillende tasks in de 
processen. 

Opstellen meerjarenonderhoudsplan
Het eerste meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld naar aanleiding van een ontwikkeld 
gebouwontwerp en de vraag vanuit het ontwerpteam om de te verwachten onderhoudskosten 
te berekenen. De eerste task beslaat het bepalen van het commerciële gebruik van het 
meerjarenonderhoudsplan (task 1.1). Bij deze activiteit worden de op- en toeslagen voor Algemene 
Kosten, Algemene Bouwplaats Kosten en Winst & Risico vastgesteld aan de hand van onder andere 
de marktcondities, de werkvoorraad en de onderhoudsverantwoordelijkheid en inrichting van de 
onderhoudsorganisatie. Daarnaast wordt bij deze task bepaald met welke co-makers het project 
ontwikkeld zal gaan worden en wordt de onderhoudsstrategie en het risicoprofiel opgesteld. 

Vervolgens worden de eisen vanuit de vraagspecificatie bepaald (task 1.2). Uit de vraagspecificatie 
kan de onderhoudsperiode, de conditiemetingsmethodiek en het detailniveau van de 
conditiemetingmethodiek worden afgeleid. In de vraagspecificatie kan daarnaast een risico/
prioriteitenmatrix zijn opgenomen, waarin de organisatiespecifieke risico’s van gebreken tijdens het 
exploitatietraject zijn vastgesteld.

Het commercieel gebruik van het meerjarenonderhoudsplan en de eisen die in de vraagspecificatie 
vermeld staan, gelden als input voor het bepalen van de gewenste onderhoudsconditie (task 
1.3). De gewenste onderhoudsconditie wordt verwerkt in een document, dat gedurende het 
ontwikkeltraject ingeladen kan worden in de projectdatabase. Op deze manier wordt de gewenste 
onderhoudsconditie automatisch aan de objecten in de projectdatabase verbonden, zodat deze 
gegevens meegenomen kunnen worden bij het bepalen van de te verwachte onderhoudsactiviteiten 
en onderhoudskosten later in het proces.

Na het koppelen van de gewenste onderhoudsconditie en de onderhoudsperiode aan de objecten 
is het noodzakelijk om een controle uit te voeren op de aanwezigheid van de waarde ‘gewenste 
onderhoudsconditie’ en ‘onderhoudsperiode’ bij de objecten (tasks 1.4 en 1.5). Het risico bestaat 
namelijk dat er bij het koppelen van deze twee waarden iets mis is gegaan en er geen waarden 
aanwezig zijn. Het ontbreken van deze waarden zorgt er bij het inladen van de onderhoudsdatabase 
in de projectdatabase voor dat er geen onderhoudsdata aan de objecten wordt toegekend en dat deze 
objecten dus niet mee worden genomen bij het bepalen van de te verwachten onderhoudskosten. 
Omdat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud tijdens het exploitatietraject en 
een  onvolledig meerjarenonderhoudsplan is verkregen, zal er meer onderhoud uitgevoerd moeten 
worden dan in het ontwikkeltraject begroot is.

Als alle objecten zijn voorzien van de waarden ‘gewenste onderhoudsconditie’ en 
‘onderhoudsperiode’ kan de onderhoudsdatabase worden ingeladen (task 1.6). Hierbij worden de 
te verwachten onderhoudsactiviteiten met bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar uit de 
onderhoudsdatabase op basis van de NL-SfB codering aan de objecten verbonden. Het inladen van 
de onderhoudsdatabase in de projectdatabase zorgt voor een statische verbinding tussen beide 
databases. De statische verbinding is wenselijk omdat de gemiddelden in de onderhoudsdatabase 
aan fluctuaties onderhevig zijn en deze fluctuaties in de projectdatabase niet gewenst zijn.
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Na het inladen van de onderhoudsdatabase in de projectdatabase is het noodzakelijk om de objecten 
zonder onderhoudsdata te controleren (task 1.7). De projectdatabase kan hiervoor gefilterd worden, 
zodat alleen de objecten zonder onderhoudsdata zichtbaar zijn. De mogelijkheid bestaat dat voor 
sommige NL-SfB coderingen geen onderhoudsdata aanwezig is in de onderhoudsdatabase omdat 
er in het verleden geen onderhoud uitgevoerd is aan een bouwdeel met deze NL-SfB codering. 
De objecten zonder onderhoudsdata worden afhankelijk van het expertisegebied beoordeeld 
door een onderhoudsdeskundige met bouwkundige expertise of een onderhoudsdeskundige met 
installatietechnische expertise (task 1.8). Wanneer blijkt dat er objecten zijn die toch onderhoud 
behoeven tijdens de onderhoudsperiode is het noodzakelijk dat de onderhoudsdata alsnog 
toegevoegd wordt (task 1.9). De verwachten onderhoudsactiviteiten met bijbehorende eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar zijn nog niet in de database aanwezig dus deze moeten op een andere 
manier bepaald worden. Hiervoor kan afhankelijk van de objecten gebruik worden gemaakt van de 
expertise van de onderhoudsdeskundigen of van adviezen en prijsopgaven van marktpartijen. 

Als alle objecten voorzien zijn van de te verwachte onderhoudsactiviteiten met bijbehorende 
eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar, kan het theoretische meerjarenonderhoudsplan uitgedraaid worden 
(task 1.10). Hiervoor worden de objecten met theoretische onderhoudsdata uit de projectdatabase 
gefilterd. Afhankelijk van de behoefte kunnen de objecten gesorteerd worden op verschillende 
niveau’s. Om het meerjarenonderhoudsplan overzichtelijk te krijgen, worden de objecten bij het 
uitdraaien aan de hand van de sortering gegroepeerd op overeenkomstige NL-SfB codering. Uit het 
theoretische meerjarenonderhoudsplan worden benchmarkgetallen gegenereerd die gebruikt worden 
om eventuele onvolkomendheden op te sporen. Dit wordt gedaan door de onderhoudskosten terug 
te rekenen naar €/m2BVO en het verhoudingspercentage tussen CAPEX en OPEX te berekenen. 
Daarnaast worden de grootste costdrivers bepaald en als kostenrichtlijn meegenomen.

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in dit proces is terug te vinden in het onderdeel van 
de procesbeschrijving ‘Deel 1 - Opstellen meerjarenonderhoudsplan’ (Verstegen, 2014).

Verfijnen meerjarenonderhoudsplan
Naarmate het ontwikkeltraject vordert is er meer en gedetailleerdere gebouwinformatie beschikbaar. 
Het meerjarenonderhoudsplan moet hierdoor verfijnd en geupdate worden. Het verfijnen van het 
meerjarenonderhoudsplan vangt aan met het vaststellen of er nieuwe objecten of objecten met 
een aangepaste NL-SfB codering aanwezig zijn (task 2.1). Nieuwe objecten beschikken nog niet 
over onderhoudsdata en objecten met een aangepaste NL-SfB codering beschikken over onjuiste 
of oppervlakkige onderhoudsdata. Het uitdraaien van het controlerapport toont deze objecten en 
bepaald of het proces direct ten einde is of dat het meerjarenonderhoudsplan verfijnd kan worden. 

Als er nieuwe objecten of objecten met een aangepaste NL-SfB codering aanwezig zijn wordt het 
proces gecontinueerd met het koppelen van de gewenste onderhoudsconditie en onderhoudsperiode 
aan de nieuwe objecten (task 2.2). Na het koppelen van de gewenste onderhoudsconditie 

Projectdatabase

Onderhoudsdatabase

3D-model(len)

Geometrische data 
- Objecten

- NL-SfB codering
- Hoeveelheden

Niet-geometrische data
- Onderhoudsperiode
- Gewenste

onderhoudsconditie

Niet-geometrische data
- Verwachte 

onderhoudsactiviteiten
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

NL-SfB

Vraag- 
specificatie

Afbeelding 5.4: Informatiestroom tijdens ‘Opstellen meerjarenonderhoudsplan’
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en de onderhoudsperiode worden de objecten in de onderhoudsdatabase gecontroleerd 
op de aanwezigheid van deze waarden (task 2.3). Bij aanwezigheid van deze waarden kan de 
onderhoudsdatabase weer ingeladen worden (task 2.4). Nieuwe objecten worden hierbij voor de 
eerste maal voorzien van onderhoudsdata. Objecten waarvan de NL-SfB codering aangepast is 
worden hierbij voorzien van de bijbehorende onderhoudsdata, waarbij de oude onderhoudsdata 
vervalt. 

Na het inladen van de onderhoudsdatabase in de projectdatabase worden de objecten in 
de projectdatabase gecontroleerd op aanwezigheid van theoretische onderhoudsdata (task 
2.5). Het controlerapport wordt afhankelijk van de getoonde objecten beoordeeld door een 
onderhoudsdeskundige met bouwkundige expertise of een onderhoudsdeskundige met 
installatietechnische expertise (task 2.6). Wanneer blijkt dat er objecten zijn die toch onderhoud 
behoeven tijdens de onderhoudsperiode wordt de onderhoudsdata alsnog toegevoegd aan de 
hand van de expertise van de onderhoudsdeskundigen of van adviezen en prijsopgaven van 
marktpartijen (task 2.7). 

Dit zorgt ervoor dat een theoretisch meerjarenonderhoudsplan uitgedraaid kan worden (task 2.8). 
Het theoretische onderhoudsplan dient als input voor het bepalen van mogelijk optimalisaties op 
het gebied van onderhoudskosten. Hiervoor wordt het meerjarenonderhoudsplan beoordeeld 
op uitvoeringslogica, worden verbanden gelegd tussen onderhoudsactiviteiten en worden 
onderhoudscomponenten beoordeeld op contractafspraken (tasks 2.9 t/m 2.11). Besparingen 
die voortkomen uit het bepalen van de uitvoeringslogica hebben bijvoorbeeld betrekking op het 
afstemmen van onderhoudsactiviteiten, waarbij gedacht kan worden aan het niet reinigen van de 
vloerafwerking in het vervangingsjaar omdat dit vanwege de vervaning is het betreffende jaar overbodig 
is. Besparingen die voortkomen uit het leggen van verbanden tussen onderhoudsactiviteiten hebben 
betrekking op het combineren van onderhoudsactiviteiten, waarbij gedacht kan worden aan het 
gezamenlijk inhuren van materieel voor het reinigen van de buitengevel. Besparingen die voortkomen 
uit het beoordelen van de onderhoudscomponenten op contractafspraken hebben betrekking op 
de overeenkomsten die met co-makers, toeleveranciers en onderaannemers gesloten zijn, waarbij 
gedacht kan worden aan het aanpassen van de cyclustijd van een bepaalde deelvervanging omdat 
de toeleverancier een andere cyclustijd garandeerd.

De analyse van het theoretische meerjarenonderhoudsplan resulteert in een mogelijke besparing op 
onderhoudsactiviteiten die verwerkt worden in een besparingenlijst, wat reden is om de praktische 
onderhoudsdata te gaan bepalen (task 2.12). Bij het bepalen van de praktische onderhoudsdata 
worden de opmerkingen uit de analyse van het theoretische meerjarenonderhoudsplan verwerkt 
en worden de onderhoudsactiviteiten en mogelijk de bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en 
startjaar aangepast. Hierdoor wordt de theoretische onderhoudsdata projectspecifiek gemaakt en 
wordt uiteindelijk een meerjarenonderhoudsplan verkregen dat beter op het project is toegespitst. 
De objecten uit de besparingenlijst worden gecontroleerd op aanwezigheid van praktische 
onderhoudsdata, zodat er geen objecten vergeten kunnen worden (task 2.13). 

Projectdatabase

Onderhoudsdatabase

3D-model(len)

Geometrische data 
- Nieuwe objecten

- NL-SfB codering
- Hoeveelheden

- Objecten met 
aangepaste NL-SfB
- NL-SfB codering
- Hoeveelheden

Niet-geometrische data
- Onderhoudsperiode
- Gewenste

onderhoudsconditie

Niet-geometrische data
- Verwachte 

onderhoudsactiviteiten
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

NL-SfB

Afbeelding 5.6: Informatiestroom tijdens ‘Verfijnen meerjarenonderhoudsplan’
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Het proces wordt afgesloten met het uitdraaien en het benchmarken van het praktische 
meerjarenonderhoudsplan (task 2.14). Hiervoor worden objecten met praktische en/of theoretische 
onderhoudsdata uit de projectdatabase gefilterd. Afhankelijk van de behoefte kunnen de objecten 
gesorteerd worden naar verschillende niveau’s. Om het meerjarenonderhoudsplan overzichtelijk 
te krijgen, worden de objecten bij het uitdraaien aan de hand van de sortering gegroepeerd op 
overeenkomstige NL-SfB codering.

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in dit proces is terug te vinden in het onderdeel van 
de procesbeschrijving ‘Deel 2 - Verfijnen meerjarenonderhoudsplan’ (Verstegen, 2014).

Bepalen optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten
Het bepalen van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten wordt gestart op basis 
van het praktische meerjarenonderhoudsplan (tasks 3.1 t/m 3.3). Dit vangt aan met het 
beoordelen van de onderhoudscomponenten op onderhoudskosten en het beoordelen van de 
onderhoudsactiviteiten op uitvoerbaarheid en aansluiting bij de vraagspecificatie. Opmerkingen 
worden per onderhoudscomponent verwerkt in een optimalisatielijst. Opmerkingen die voortkomen 
uit het beoordelen van de onderhoudscomponenten op onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de expertise van de onderhoudsdeskundige. Opmerkingen die voortkomen uit het beoordelen 
van de onderhoudsactiviteiten op uitvoerbaarheid hebben betrekking op de bereikbaarheid 
van het onderhoudscomponent. Opmerkingen die voortkomen uit de beoordeling van de 
onderhoudsactiviteiten op aansluiting bij de vraagspecificatie hebben betrekking op de eisen van 
de opdrachtgever. 

Wanneer er geen mogelijke besparingen te behalen zijn, komt het proces vroegtijdig ten einde. 
Als blijkt dat er onderhoudscomponenten zijn waarop mogelijk besparingen te behalen zijn, wordt 
het proces gecontinueerd. De mogelijke besparingen worden uitgewerkt door het uitdraaien 
van variantenrapporten (task 3.4). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de historische data die 
in de onderhoudsdatabase aanwezig is. Van het te optimaliseren onderhoudscomponent is de 
NL-SfB codering bekend. Op basis van deze NL-SfB codering kunnen uit de onderhoudsdatabase 
de mogelijke varianten gegenereerd worden. Hierbij worden automatisch de te verwachten 
onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende theoretische eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar 
meegenomen. De mogelijke varianten en de bijbehorende onderhoudskosten gedurende de 
onderhoudsperiode worden verwerkt in een variantenrapport. 

Aan de hand van de opmerkingen die zijn geplaatst in de optimalisatielijst en de eisen uit de 
vraagspecificatie wordt onder andere op basis van uitvoerbaarheid van onderhoud, onderhoudskosten 
en onderhoudsstrategie bekeken welke varianten niet geschikt zijn om eventueel toe te passen in 
het project (task 3.5). Vervolgens kan de meest geschikte variant afgewogen worden (task 3.6). Hierbij 
zijn naast de onderhoudskosten van de variant ook de stichtingskosten van belang. Het bepalen van 
de stichtingskosten wordt gedaan door calculatoren en maakt geen deel uit van dit proces.

Projectdatabase

Onderhoudsdatabase

3D-model(len)
Geometrische data 
- Te optimaliseren 

objecten
- NL-SfB codering
- Hoeveelheden

Niet-geometrische data
- Onderhoudsperiode
- Gewenste

onderhoudsconditie

Niet-geometrische data
- Varianten

- Verwachte 
onderhoudsact.
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

NL-SfB

Afbeelding 5.8: Informatiestroom tijdens ‘Bepalen optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten’
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De meest geschikte variant wordt verwerkt tot een verbetervoorstel (task 3.7). Hierin wordt 
de bestaande oplossing beschreven en wordt de voorgestelde verbetering uiteengezet. Alle 
verbetervoorstellen worden samen met de variantenrapporten ingediend bij het ontwerpteam, die 
de verbetervoorstellen beoordeelt en eventueel doorvoert. Verwerkte verbetervoorstellen komen 
aan het licht als het meerjarenonderhoudsplan opnieuw verfijnd wordt. 

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in dit proces is terug te vinden in het onderdeel 
van de procesbeschrijving ‘Deel 3 - Bepalen optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten’ 
(Verstegen, 2014).

Actualiseren meerjarenonderhoudsplan
Het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan vangt aan met twee activiteiten. Enerzijds 
wordt gestart met het uitvoeren van de periodieke conditiemeting (task 4.1). Hierbij worden de 
onderhoudscomponenten waarvoor in een bepaald jaartal inspecties uitgevoerd moeten worden 
geïnspecteerd om de gebreken en daarmee de actuele conditiescore vast te kunnen stellen. Om de 
inspecteur aan te kunnen sturen worden de inspectiebehoevende objecten in de projectdatabase 
gesorteerd op locatie, dat naar gelang de wens bestaat uit een ruimte, een verdieping, een vleugel of 
het gehele gebouw. Met het groeperen van de objecten op basis van de NL-SfB codering ontstaat 
een verzameling objecten, een inspectiegroep. De actuele conditiescore die aan een inspectiegroep 
wordt toegekend heeft betrekking op alle objecten die tot de desbetreffende inspectiegroep 
behoren. De actuele conditiescore is een resultante van het belang, de omvang en de intensiteit 
van het gebrek (NEN, 2006). 

Na het uitvoeren van de conditiemeting bepaald de inspecteur de herstelwerkzaamheden en de 
herstelkosten van de aanwezige gebreken van objecten waarvan de actuele conditiescore lager 
is dan de gewenste onderhoudsconditie (task 4.2). Hiervoor worden bij interne of externe partijen 
offertes opgevraagd van herstelwerkzaamheden die nodig zijn om de gebreken te verhelpen.

De actuele conditiescore van de inspectiegroepen en de herstelwerkzaamheden en herstelkosten 
om de aanwezige gebreken te verhelpen worden verwerkt in het conditiemetingsrapport. Een 
onderhoudsdeskundige filtert het conditiemetingsrapport op afwijkende conditiescore (task 4.3), 
waardoor inspectiegroepen overblijven waarvan de actuele conditiescore lager is dan de gewenste 
onderhoudsconditie. De resterende inspectiegroepen worden verwerkt tot herstelscenario’s (task 
4.4). Ieder scenario bestaat uit een combinatie van één of meerdere gebreken met de bijbehorende 
herstelwerkzaamheden en herstelkosten per gebrek. Van ieder scenario wordt de resulterende 
conditiescore bepaald. Dit is de conditiescore die de inspectiegroep overhoudt na uitvoering van de 
herstelwerkzaamheden. Na het opstellen van de herstelscenario’s kan het meest geschikte scenario 
worden gekozen waarmee de betreffende inspectiegroep weer in de gewenste onderhoudsconditie 
gebracht kan worden. Hierbij kan onder andere worden geprioriteerd op kosten of prioriteit van 
gebreken, afhankelijk van de vraagspecificatie, onderhoudsstrategie en risicoprofiel.

Projectdatabase

Onderhoudsdatabase

3D-model(len)
Geometrische data 
- Inspectiegroepen

Niet-geometrische data
- Gewenste

onderhoudsconditie

Niet-geometrische data
- Werkelijke 

onderhoudsactiviteiten
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

Niet-geometrische data
- Actuele conditiescore
- Herstelwerkzaamheden
- Herstelkosten

Inspectie- 
nummer

Conditie-
meting

Afbeelding 5.10: Informatiestroom tijdens ‘Actualiseren meerjarenonderhoudsplan’
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Gelijktijdig met het uitvoeren van de periodieke conditiemeting door de inspecteur kan de 
onderhoudsdeskundige de kosten van de werkelijk uitgevoerde onderhoudsactiviteiten verwerken 
in de projectdatabase (task 4.5). Dit wordt gedaan zodat de onderhoudskosten tijdens het 
exploitatietraject bewaakt kunnen worden en zodat er gedurende het ontwikkeltraject van 
toekomstige projecten gebruik kan worden gemaakt van historische data. In het ideale geval zijn de 
kosten van de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten bij aanlevering  opgedeeld in materiaal-, materieel- 
en arbeidskosten en kan het op deze manier in de projectdatabase verwerkt worden. De werkelijke 
onderhoudsactiviteiten met bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar worden vanuit de 
projectdatabase op basis van de NL-SfB codering overgebracht naar de onderhoudsdatabase, 
zodat deze waarden mee kunnen tellen in de gemiddelden voor nieuwe projecten. 

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in dit proces is terug te vinden in het onderdeel van 
de procesbeschrijving ‘Deel 4 - Actualiseren meerjarenonderhoudsplan’ (Verstegen, 2014).

Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten
Gedurende het exploitatietraject moeten onderhoudsactiviteiten ingekocht worden zodat het 
gebouw en de onderhoudscomponenten in de gewenste onderhoudsconditie gehouden kunnen 
worden. Een aantal onderhoudsactiviteiten zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de conditiemeting 
en kunnen worden verkregen uit de projectdatabase (task 5.1). Dit zijn de onderhoudsactiviteiten 
Inspectie (I), Keuring (K), Test (T) en Wet- & Regelgeving (W). Deze onderhoudsactiviteiten kennen 
herstelkosten die al dan niet uitgesplitst kunnen worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten. 
De gegenereerde output bestaat uit een deeloverzicht van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten 
die in het desbetreffende jaar uitgevoerd moeten worden. Om de onderhoudswerknemers aan te 
kunnen sturen dienen de objecten op onderhoudsactiviteiten op ruimteniveau uit de projectdatabase 
gesorteerd en op basis van de NL-SfB codering gegroepeerd te worden. 

De onderhoudsactiviteiten Deelvervanging / Revisie (D), Preventief (P), Reinigen (R), Schilderen (S) 
en Vervangen (V) zijn wel afhankelijk van de uitkomst van de conditiemeting en worden verkregen 
uit de herstelscenario’s die zijn opgesteld bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan 
(task 5.2). Deze onderhoudsactiviteiten kennen herstelkosten die al dan niet uitgesplitst kunnen 
worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten. Tezamen met de onderhoudsactiviteiten 
die verkregen kunnen worden uit de projectdatabase wordt op deze manier een overzicht 
verkregen van in te kopen onderhoudsactiviteiten in het desbetreffende jaar. Vervolgens wordt 
bepaald welke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd zullen worden door eigen personeel en welke 
onderhoudsactiviteiten ingekocht zullen worden bij externe partijen. Voor de onderhoudsactiviteiten 
die uitgevoerd worden door eigen personeel is het wenselijk dat de eenheidsprijs uitgesplitst kan 
worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten zodat het eigen personeel aangestuurd kan 
worden. Voor de onderhoudsactiviteiten die uitgevoerd worden door een externe partij is het 
voldoende de eenheidsprijs gebundeld te verkrijgen. 

Projectdatabase

3D-model(len)

Geometrische data 
- Objecten met 

onderhoudsactiviteiten
onafhankelijk van 
conditiemeting
- Hoeveelheden

Niet-geometrische data
- Begrootte

onderhoudsactiviteiten
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

Niet-geometrische data
- Inspectiegroepen
- Herstelwerkzaamheden
- Herstelkosten

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

Guid Herstel- 
scenario’s

Afbeelding 5.12: Informatiestroom tijdens ‘Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten’
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Wanneer bepaald is welke onderhoudsactiviteiten intern of extern ingekocht zullen worden (task 5.3), 
kunnen de onderhoudsactiviteiten in het desbetreffende jaar ingepland worden (task 5.4). Hierbij 
dient geprobeerd te worden de onderhoudsactiviteiten gelijkmatig over het jaar te verdelen, zodat 
een min of meer constante inkomstenstroom ontstaat. Het inplannen van de onderhoudsactiviteiten 
resulteerd in een jaarplan, dat kan worden besproken met de opdrachtgever of de gebouwgebruiker 
(task 5.5). Eventuele opmerking kunnen worden verwerkt, waarna een goedgekeurd jaarplan ontstaat 
dat gebruikt kan worden om de werkbegrotingen op te stellen en het noodzakelijke onderhoud uit 
te voeren.

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten in dit proces is terug te vinden in het onderdeel van 
de procesbeschrijving ‘Deel 5 - Bepalen in te kopen onderhoudsactiviteiten’ (Verstegen, 2014).

5.4 Onderhoudsdatabase in nieuwe processen
In de gewenste informatieaanlevering die bepaald is tijdens de onderzoeksfase en beschreven is in 
paragraaf 3.3 van dit rapport staat vermeld dat de onderhoudsdata in het ontwikkeltraject bestaat 
uit verwachte onderhoudsactiviteiten op basis van werkelijke onderhoudskosten en werkelijk 
degradatiegedrag met bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar. In het exploitatietraject 
bestaat de onderhoudsdata uit de begrootte onderhoudsactiviteiten uit het commerciële 
meerjarenonderhoudsplan met bijbehorende eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar. De eenheidsprijs 
moet in dit traject uitgesplitst kunnen worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten.  

Om ervoor te zorgen dat in het ontwikkeltraject gebruik gemaakt kan worden van onderhoudsdata 
die gebaseerd is op werkelijke onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag dienen deze 
cijfers in het nieuwe proces vanuit geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen van huidige 
projecten in de onderhoudsdatabase verwerkt te worden (afbeelding 5.14). In het geactualiseerde 
meerjarenonderhoudsplan worden de gespendeerde onderhoudskosten verwerkt, zodat inzichtelijk 
is hoe het staat met de onderhoudsbudgetten. Vanuit het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan 
worden de gespendeerde onderhoudskosten als werkelijke eenheidsprijzen in de database verwerkt. 
Aan de hand van de datum van de gespendeerde onderhoudskosten kan de bijbehorende cyclustijd 
en startjaar bepaald worden. 

De gespendeerde onderhoudskosten staan in relatie met de onderhoudsactiviteiten waartoe deze 
behoren en met de bouwdelen waaraan het onderhoud is uitgevoerd. Om in het ontwikkeltraject van 
nieuwe projecten gebruik te maken van historische onderhoudsdata uit de onderhoudsdatabase, is 
het noodzakelijk dat de historische onderhoudsdata op een gestructureerde manier is opgeslagen. 

Omdat het 3D-model in het ontwikkeltraject gecodeerd wordt volgens de NL-SfB coderingsmethodiek, 
ligt het voor de hand deze coderingsmethodiek toe te passen in de onderhoudsdatabase. De NL-SfB 
biedt de mogelijkheid om de codering verder te verfijnen. Binnen BAM zijn uniforme afspraken gemaakt 
over het vijfde, zesde en zevende karakter in de codering. De toepassing van het vijfde, zesde en 
zevende karakter is nader beschreven in paragraaf 2.2 van dit rapport. 

Onderhouds-

Gemiddelde werkelijke 
eenheidsprijzen, cyclustijden 

en startjaren

database

Geactualiseerde MJOP’s
Werkelijke eenheidsprijzen

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Werkelijke cyclustijden
Werkelijke startjaren

Afbeelding 5.14: Opbouw vernieuwde onderhoudsdatabase
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- AmoverenA

NL-SfB Onderhoudsactiviteiten Onderhoudskosten

12.34.56 Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

- BereikbaarheidB

- Correctief/CuratiefC

- Deelvervanging/RevisieD

- InspectieI

- KeuringK

- NieuwbouwN

- PreventiefP

- ReinigenR

- SchilderenS

- TestT

- VervangenV

- Wet- & RegelgevingW

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Eenheidsprijs
Cyclustijd
Startjaar

Materiaalkosten
Materieelkosten
Arbeidskosten

Afbeelding 5.15: Relatie tussen NL-SfB codering, onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten

In de onderhoudsdatabase vormt de NL-SfB codering van het onderhoudscomponent de kern van 
de opslagstructuur. Aan het onderhoudscomponent moeten gedurende de onderhoudsperiode een 
aantal onderhoudsactiviteiten uitgevoerd worden om het in de gewenste onderhoudsconditie te 
behouden. Onderhoudsactiviteiten hebben daarom een directe relatie tot de NL-SfB codering van het 
onderhoudscomponent. 

Iedere onderhoudsactiviteit heeft een eenheidsprijs, een cyclustijd en een startjaar die gezamenlijk 
de te verwachten onderhoudskosten over de onderhoudsperiode bepalen. In het exploitatietraject is 
het wenselijk dat de eenheidsprijs uitgesplitst kan worden in materiaal-, materieel- en arbeidskosten. 
Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de eenheidsprijs ook op het uitgesplitste niveau is 
opgeslagen. De relaties tussen de NL-SfB codering, de onderhoudsactiviteiten en de onderhoudskosten 
kunnen als volgt worden weergegeven (afbeelding 5.15). 
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De mate van uitvoering van onderhoud en de daarbij behorende onderhoudskosten zijn afhankelijk 
van de gewenste onderhoudsconditie, de locatie van het gebouw en het gebouwtype (Loendersloot, 
2014). Een gebouw met gewenste onderhoudsconditie 1 kent namelijk andere cyclustijden en startjaren 
dan een gebouw met gewenste onderhoudsconditie 3. Om een reëel gemiddelde uit de database te 
verkrijgen is het daarom noodzakelijk deze eigenschappen aan de NL-SfB codering te verbinden 
(afbeelding 5.16). Op basis van deze eigenschappen kunnen de getallen in de onderhoudsdatabase 
gefilterd worden, waardoor op basis van historische onderhoudsdata reële onderhoudsactiviteiten, 
eenheidsprijzen, cyclustijden en startjaren worden verkregen.

De onderhoudsdatabase wordt in de nieuwe processen gebruikt om op basis van historische werkelijke 
onderhoudsdata de te verwachten onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten te bepalen. Hiervoor 
wordt de onderhoudsdata die in de onderhoudsdatabase op basis van de NL-SfB codering is 
opgeslagen, ingeladen in de projectdatabase en op basis van de NL-SfB codering van de objecten 
verbonden (afbeelding 5.17). De data in de onderhoudsdatabase wordt tijdens het inladen gefilterd 
op in ieder geval de gewenste onderhoudsconditie. Het filteren op gebouwlocatie en gebouwtype is 
facultatief en kan plaats vinden naar gelang de wens van de onderhoudsdeskundige. 

Gedurende het ontwikkeltraject is het ontwerp en daarmee het 3D-model voordurend aan veranderingen 
onderhevig. Naarmate het ontwikkeltraject vordert krijgt het ontwerp steeds meer vorm en wordt het 
steeds gedetaileerder. Hierdoor komt er steeds meer informatie beschikbaar over de materialisatie 
van de objecten, waardoor het object steeds een gedetailleerdere NL-SfB codering toegewezen 
krijgt. De opbouw van de onderhoudsdatabase maakt het mogelijk om onderhoudsdata aan objecten 
te verbinden, ongeacht het detailniveau van de NL-SfB codering van het object (afbeelding 5.18). 
Hierbij is het een vereiste dat minimaal het hoofdelement van de NL-SfB codering aan het object is 
toegekend.

Projectdatabase

Onderhoudsdatabase

3D-model(len)
Geometrische data 
- Objecten

- NL-SfB codering

Niet-geometrische data
- Gewenste

onderhoudsconditie

Niet-geometrische data
- Verwachte 

onderhoudsactiviteiten
- Eenheidsprijs

- Materiaalkosten
- Materieelkosten
- Arbeidskosten

- Cyclustijd
- Startjaar

NL-SfB

Afbeelding 5.17: Verbinden onderhoudsdata aan projectdata

Afbeelding 5.16: Eigenschappen verbonden aan NL-SfB codering

Gewenste onderhoudsconditie

NL-SfB Eigenschappen

12.34.56
Gebouwlocatie
Gebouwtype
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De gemiddelden die uit de onderhoudsdatabase worden onttrokken zijn opgebouwd op basis van 
werkelijke onderhoudsactiviteiten en werkelijk degradatiegedrag. Hiermee kennen de gemiddelden 
een spreiding en daarmee een nauwkeurigheid. Naarmate de NL-SfB codering van het object 
toeneemt, neemt de spreiding van het onderhoudsgetal af en neemt de nauwkeurigheid van het 
onderhoudsgetal toe (afbeelding 5.19). 

De spreiding en de nauwkeurigheid van het onderhoudsgetal en daarmee het meerjarenonderhoudsplan 
zijn uit te drukken in een cijfer. Hierdoor is deze opzet van de onderhoudsdatabase mogelijk ook 
geschikt om een betrouwbaarheidscijfer aan een meerjarenonderhoudsplan te verbinden. Het 
niveau van betrouwbaarheid van het meerjarenonderhoudsplan wordt in het huidige traject volledig 
gebaseerd op basis een ‘onderbuikgevoel’ van de onderhoudsdeskundige (Loendersloot, 2014), wat 
tot gevolg heeft dat er in het geval van het project SoZaWe twaalf verschillende versies van het 
meerjarenonderhoudsplan gegenereerd zijn voordat men het aandurfde een meerjarenonderhoudsplan 
aan te bieden aan de opdrachtgever. Met het toekennen van een betrouwbaarheidscijfer aan een 
meerjarenonderhoudsplan kan het aantal cycli mogelijk worden verlaagd. 

Afbeelding 5.19: Nauwkeurigheid en spreiding onderhoudsgetal vs. detailniveau NL-SfB codering

Afbeelding 5.18: Gemiddelde onderhoudskosten op basis van NL-SfB codering

Onderhoudsdatabase

12.xx.xx

12.34.xx

12.34.56

Onderhoudsactiviteiten

Onderhoudsactiviteiten

Onderhoudsactiviteiten

Gemiddelde onderhoudskosten

Gemiddelde onderhoudskosten

Gemiddelde onderhoudskosten

Spreiding

Nauwkeurigheid

Detailniveau NL-SfB codering

12.xx.xx 12.34.xx 12.34.56
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5.5 Conclusie
In dit hoofdstuk is het functionele ontwerp van de procesbeschrijving, de ontwikkeling van de 
nieuwe processen en de opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase besproken. De laatste 
twee onderdelen worden bij de toetsing in het volgende hoofdstuk gebruikt om te bepalen of aan 
het Programma van Eisen kan worden voldaan.

De nieuwe processen verschillen op een aantal onderdelen van de huidige processen (afbeelding 
5.20). Het belangrijkste verschil richt zich op de informatievoorziening gedurende de processen. 
In de huidige processen wordt de gebouwdata verkregen uit de begroting van de calculatie en de 
onderhoudsdata wordt handmatig onttrokken uit de onderhoudsdatabase. Beide activiteiten zijn 
erg tijdrovend waarbij de expertise van de onderhoudsdeskundigen niet benodigd is. In de nieuwe 
processen wordt de gebouwdata en de onderhoudsdata geautomatiseerd verkregen en wordt de 
noodzakelijke bijdrage van de onderhoudsdeskundigen tot een minimum beperkt. 

Bij het vormgegeven van de optimalisaties in het ontwikkeltraject wordt in de nieuwe processen, 
in tegenstelling tot de huidige processen, gebruik gemaakt van historische data die in de 
onderhoudsdatabase verwerkt is. Hierdoor wordt een volledig overzicht gecreëerd van mogelijke 
varianten. De inbreng van expertise en inzichten van de onderhoudsdeskundigen blijft echter 
mogelijk. 

Onderhoudsdata wordt handmatig als vervuilde gemiddelden uit de onderhoudsdatabase verkregen

Gebouwdata wordt in het ontwikkeltraject gevormd door het 3D-model en de projectdatabase
Nieuwe processen

Gebouwdata wordt in het ontwikkeltraject verkregen uit de begroting van de calculatie

Optimalisaties worden vormgegeven naar gelang expertise en inzicht van onderhoudsdeskundigen

Informatie wordt opgeslagen in dynamisch 3D-model en projectdatabase en is te allen tijden 

Opstellen en verfijnen meerjarenonderhoudsplan gebeurt aan de hand van bouwkundige en 
installatietechnische deel-meerjarenonderhoudsplannen

Meerjarenonderhoudsplan dient in het ontwikkeltraject volgens de planindeling te zijn opgebouwd
die gewenst is in het exploitatietraject

Onderhoudsdeskundigen houden zich bezig met activiteiten waarbij hun expertise niet benodigd is

Informatie wordt in statische documenten opgeslagen en kan verouderd zijn

Bouwkundige en installatietechnische deel-meerjarenonderhoudsplannen zijn komen te vervallen

Onderhoudsdeskundigen houden zich alleen nog maar bezig met activiteiten waarbij hun expertise 

In te kopen onderhoudsactiviteiten worden in exploitatietraject handmatig uit 
meerjarenonderhoudsplan en conditiemetingsrapport verkregen

Huidige processen

verkregen uit de onderhoudsdatabase en gekoppeld aan objecten in projectdatabase
Onderhoudsdata wordt op basis van NL-SfB codering geautomatiseerd als correcte gemiddelden 

expertise en inzicht van onderhoudsdeskundigen blijft mogelijk
Optimalisaties worden vormgegeven op basis van historische data uit onderhoudsdatabase, 

verkregen en gebundeld op overeenkomstigheid

benodigd is

Meerjarenonderhoudsplan kan gedurende ontwikkel- en exploitatietraject volgens iedere gewenste
planindelingen worden opgebouwd

up to date

In te kopen onderhoudsactiviteiten worden in exploitatietraject geautomatiseerd uit projectdatabase 

Afbeelding 5.20: Belangrijkste verschillen tussen huidige processen en nieuwe processen
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Bij de ontwikkeling van de nieuwe processen zijn de twee deel-meerjarenonderhoudsplannen 
komen te vervallen. Waar nodig analyseren de bouwkundig onderhoudsdeskundige en de 
installatietechnisch onderhoudsdeskundige gezamenlijk het meerjarenonderhoudsplan, waardoor 
een eventuele ongewenste overlap wordt voorkomen. De informatie wordt hierbij opgeslagen in een 
dynamisch 3D-model en projectdatabase die gegevens bevat over de gehele levenscyclus van het 
project, welk te allen tijden up to date is.

Daarnaast is het in de nieuwe processen mogelijk het meerjarenonderhoudsplan gedurende het 
ontwikkel- en exploitatietraject op iedere gewenste planindeling op te bouwen doordat de informatie 
op objectniveau is opgeslagen in het 3D-model en de projectdatabase. Onderhoudsdeskundigen 
hoeven hierdoor in het ontwikkeltraject niet met een onnodig omvangrijk meerjarenonderhoudsplan 
te werken.
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6 Toetsing

Dit hoofdstuk geldt als verslaglegging van het toetsingstraject dat is doorlopen om aan te tonen 
dat met behulp van het ontwikkelde hulpmiddel voldaan kan worden aan het Programma van 
Eisen. Op die manier kan geconcludeerd worden of aan de doelstelling kan worden voldaan en of 
het vastgestelde probleem kan worden voorkomen. Allereerst wordt de strategie beschreven die 
gebruikt is om de daadwerkelijke toetsing uit te voeren. Vervolgens worden de randvoorwaarden 
toegelicht die mee zijn genomen vanuit de onderzoeksfase en opgesteld zijn tijdens de ontwerpfase. 
De derde paragraaf geeft een beschrijving van de toetsing van het hulpmiddel aan het Programma 
van Eisen en daarmee de doelstelling.

6.1 Strategie
In het Programma van Eisen zijn de eisen vanuit de doelstelling en het onderzoek en de eisen en 
wensen vanuit BAM gedefinieerd. Het Programma van Eisen zal daarom als toetsingsinstrument 
gebruikt worden. Iedere eis en wens heeft een eigen toetsingswijze. Deze zullen aan de hand van het 
Programma van Eisen worden beschreven (afbeelding 6.1).

De eerste zes eisen hebben betrekking op de doelstelling die aan het begin van het afstudeertraject is 
opgesteld. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan kan geconcludeerd worden dat aan de doelstelling 
is voldaan. Het hulpmiddel moet gebruikt kunnen worden om optimalisaties op het gebied van 
onderhoudskosten en in te kopen diensten te bepalen door het opstellen, verfijnen en actualiseren 
van het meerjarenonderhoudsplan. Optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten vinden een 
weg in verbetervoorstellen. In te kopen onderhoudsactiviteiten zijn terug te vinden in het jaarplan. 
Om te kunnen concluderen of aan deze eis wordt voldaan moet geconstateerd worden of met het 
ontwikkelde hulpmiddel tot verbetervoorstellen en een jaarplan gekomen kan worden.

De tweede en derde eis richten zich op een adviesuurbesparing van de nieuwe processen ten opzichte 
van de huidige processen. Om te kunnen concluderen of aan deze eisen wordt voldaan wordt de 
tijdsbesteding van de nieuwe processen afgezet tegen de tijdsbesteding van de huidige processen. 
Het afstudeertraject biedt vanwege het beperkte tijdsbestek niet de mogelijkheid de huidige en nieuwe 
processen volledig te doorlopen en te kwantificeren. De betrokken personen zal daarom gevraagd 
worden een inschatting te maken van de tijdsbesteding gedurende de huidige processen en een 
verwachting te geven van de tijdsbesteding gedurende de nieuwe processen. 

Opbouw onderhoudsdatabase voor onttrekken van correcte onderhoudsdata
Gewenste informatieaanlevering als uitgangspunt

Eisen vanuit onderzoek

Gebruikmakend van toegepaste verwerkingsmethode bij BAM
Eisen vanuit BAM

Definiëren relaties tussen vorm te geven processen en overige processen in DBMFO-traject

Processen vormgegeven volgens Business Process Model and Notation 2.0
Plaatsen vorm te geven processen in context van DBFMO-traject

Wensen vanuit BAM

Eisen vanuit doelstelling
Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten en in te kopen onderhoudsactiviteiten 
door het opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in ontwikkeltraject
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in exploitatietraject

gebied van onderhoudskosten
Onderhoudsactiviteiten moeten in het exploitatietraject gezamenlijk ingekocht kunnen worden

Ontwerp moet in ontwikkeltraject bijgestuurd kunnen worden op basis van optimalisaties op
Opstellen en verfijnen meerjarenonderhoudsplan moet gelijktijdig kunnen starten met calculatie

Afbeelding 6.1: Eisen en wensen uit Programma van Eisen



88 Toetsing

De vierde eis vanuit de doelstelling geeft aan dat het opstellen en verfijnen van het 
meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig moet kunnen starten met de calculatie. De constatering dat dit 
mogelijk is vormt de conclusie dat aan deze eis voldaan kan worden.

De vijfde eis heeft relatie met het bijsturen van het ontwerp in het ontwikkeltraject op basis van 
optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten. In het huidige proces worden verbetervoorstellen 
voor onderhoudskosten te laat aangeleverd waardoor het ontwerp alleen bijgestuurd wordt op basis 
van verbetervoorstellen op het gebied van stichtingskosten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
verbetervoorstellen op het gebied van stichtingskosten wel op tijd aangeleverd worden. Om ervoor te 
zorgen dat het ontwerp in het ontwikkeltraject wel bijgestuurd kan worden op basis van optimalisaties 
op het gebied van onderhoudskosten, dienen verbetervoorstellen voor onderhoudskosten eerder 
dan of gelijktijdig met verbetervoorstellen voor stichtingskosten ingeleverd te worden. Dit kan 
geconcludeerd worden door de inschatting van de tijdsbesteding gedurende de nieuwe processen af 
te zetten tegen een inschatting van de tijdsbesteding gedurende de calculatieprocessen. 

De laatste eis vanuit de doelstelling richt zich op het gezamenlijk inkopen van onderhoudsactiviteiten 
gedurende het exploitatietraject. In het huidige proces zijn de budgetten dusdanig beperkt dat er 
weinig adviesuren beschikbaar zijn om in te kopen onderhoudsactiviteiten uit te zoeken. Deze eis 
hangt samen met de adviesuurbesparing die op de processen in het exploitatietraject behaald moet 
worden. Als aan de adviesuurbesparing voldaan kan worden, kan een conclusie worden getrokken 
of de onderhoudsactiviteiten gedurende het exploitatietraject gezamenlijk ingekocht kunnen worden.

Voor de eisen vanuit het onderzoek en de eisen en wensen van BAM kan vanuit een constatering 
geconcludeerd worden of aan deze eisen en wensen voldaan kan worden. De wijze waarop de 
constateringen tot stand komen worden behandeld bij de toetsing van deze eisen en wensen.

Voor de inschattingen van de tijdsduur van de huidige, nieuwe en calculatieprocessen is gebruik 
gemaakt van het project SoZaWe zodat alle betrokkenen gebruik maken van eenzelfde projectgrootte 
en projectomvang. Voor de inschatting van de tijdsduur van het bepalen van optimalisaties in het 
huidige, nieuwe en calculatieproces is een situatie geschetst waarin de betrokkenen een optimalisatie 
dienen te bepalen voor de vloerafwerking in een bepaalde ruimte, zodat zij gebruik maken van 
eenzelfde optimalisatieomvang. 

6.2 Randvoorwaarden
Bij het ontwikkelen van het hulpmiddel zijn er vanuit het onderzoek een tweetal randvoorwaarden 
meegenomen. De randvoorwaarden uit het onderzoek hebben beide betrekking op de opbouw van 
het 3D-model of de 3D-modellen. 

BIM beschikbaar in vorm van 3D-model met geometrische data en projectdatabase
Randvoorwaarden uit onderwerpfase

en onderhoudsperiode automatisch aan objecten toe te wijzen

3D-model is volgens standaard modelleerafspraken opgebouwd waardoor aanleveren 
van correcte hoeveelheden mogelijk is
Objecten kunnen op ruimteniveau aangeleverd worden zonder dat 3D-model op
ruimteniveau is opgebouwd

Randvoorwaarden uit onderzoeksfase

Objecten zijn voorzien van parameters die nodig zijn om gewenste onderhoudsconditie
met niet-geometrische data

Onderhoudsdatabase heeft dusdanige opslagstuctuur dat het direct inladen van onderhoudsdata
in projectdatabase mogelijk is

Afbeelding 6.2: Randvoorwaarden
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De objecten die in het meerjarenonderhoudsplan terecht komen dienen te zijn voorzien van de 
bijbehorende hoeveelheid, zodat in combinatie met de eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar van de 
onderhoudsactiviteiten de te verwachten onderhoudskosten bepaald kunnen worden. Objecten die in 
het 3D-model gemodelleerd worden, krijgen automatisch een hoeveelheid mee (Prins, 2014). Het correct 
verkrijgen van de hoeveelheden valt of staat echter met de wijze waarop de objecten gemodelleerd 
zijn (Harink, 2014). BAM A&E is gestart met het opzetten van standaard modelleerafspraken waarin 
opgenomen staat hoe een object in 3D gemodelleerd dient te worden en welke gegevens het object 
standaard moet bevatten zodat het 3D-model gebruikt kan worden voor het aanleveren van de 
hoeveelheden (Harink, 2014). Het is de verwachting dat de standaard modelleerafspraken eind 2014 
gereed zijn waardoor de benodigde hoeveelheden correct aangeleverd kunnen worden. Het correct 
aanleveren van de benodigde hoeveelheden is daarom als randvoorwaarde meegenomen bij toetsing 
van het hulpmiddel.

Naast het aanleveren van de hoeveelheden is ook aan het indelen van objecten op ruimteniveau 
een randvoorwaarde verbonden. Bij het opbouwen van het 3D-model worden de gemodelleerde 
objecten automatisch aan een verdieping toegewezen (Harink, 2014) (Prins, 2014). Medewerkers van 
BAM A&E Bouwinformatica zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een hulpmiddel om van 
objecten in het 3D-model gemodelleerd op verdiepingsniveau naar objecten in de projectdatabase 
op ruimteniveau te komen (Prins, 2014). Hierdoor is voor ieder object bekend tot welke ruimte deze 
behoord, zonder dat objecten in het 3D-model op ruimteniveau gemodelleerd moeten worden (Prins, 
2014). De mogelijkheid tot indelen van objecten op ruimteniveau is daarom als randvoorwaarde 
meegenomen bij toetsing van het hulpmiddel.

Tijdens het ontwikkelen van het hulpmiddel zijn er drie aanvullende randvoorwaarden opgesteld. De 
eerste randvoorwaarde heeft betrekking op de beschikbaarheid van BIM in de vorm van een 3D-model 
met geometrische data en een projectdatabase met niet-geometrische data. De nieuwe processen en 
de procesbeschrijving zijn vormgegeven op basis van de mogelijheden die deze verwerkingsmethodiek 
te bieden heeft en zijn niet bruikbaar wanneer deze niet beschikbaar is.

De tweede randvoorwaarde heeft betrekking op de objecten in het 3D-model en de projectdatabase. 
Om tijdens het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan de correcte gewenste 
onderhoudsconditie en onderhoudsperiode aan de objecten te verbinden is het noodzakelijk 
dat de objecten voorzien zijn van een aantal parameters. De decompositie van de gewenste 
onderhoudsconditie (functionele eenheden, ruimtetype, huurder, etc.) wordt bepaald door de 
vastgestelde conditiemetingsmethodiek en het detailniveau (verdieping, ruimte, etc.) van de 
conditiemetingsmethodiek. Om ervoor te zorgen dat de gewenste onderhoudsconditie en de 
onderhoudsperiode automatisch aan de objecten in de projectdatabase verbonden kan worden is 
het noodzakelijk dat de objecten volgens dezelfde decompositie en op hetzelfde detailniveau opgezet 
zijn en dat deze gegevens aan de parameters van de objecten zijn toegevoegd. De mogelijkheid om 
de gewenste onderhoudsconditie en onderhoudsperiode automatisch aan de objecten toe te kennen 
is als randvoorwaarde meegenomen bij toetsing van het hulpmiddel.

De derde randvoorwaarde die bij het ontwikkelen van het hulpmiddel is opgesteld heeft betrekking op de 
opzet van de vernieuwde onderhoudsdatabase. In de opzet van de vernieuwde onderhoudsdatabase 
is een opslagstructuur beschreven. Deze opslagstructuur is dusdanig ontwikkeld dat de 
onderhoudsdata middels de NL-SfB codering direct ingeladen kan worden in de projectdatabase. Het 
inladen vergt hierdoor minimale activiteit en is daarmee eenvoudig en snel gebeurd. De mogelijkheid 
om de onderhoudsdata in de onderhoudsdatabase automatisch in te laden in de projectdatabase is 
als randvoorwaarde meegenomen bij toetsing van het hulpmiddel.
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6.3 Toetsing
Het hulpmiddel biedt een beschrijving van de processen door het opstellen, verfijnen en actualiseren van 
het meerjarenonderhoudsplan tot verbetervoorstellen en een jaarplan te komen. Verbetervoorstellen 
zijn een resultaat van het bepalen van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten gedurende 
het ontwikkeltraject. Een jaarplan is het resultaat van het bepalen van in te kopen onderhoudsactiviteiten 
gedurende het exploitatietraject. Hiermee kan geconstateerd worden dat aan de eerste eis vanuit de 
doelstelling voldaan is.

Om te concluderen of met behulp van het hulpmiddel aan de tweede en derde eis vanuit de 
doelstelling voldaan kan worden, is een laatste ronde interviews afgenomen met een drietal 
onderhoudsdeskundigen om een inschatting van de uurbesteding van de huidige en de nieuwe 
processen op te stellen. Er is gekozen voor het afnemen van gestructureerde expert-interviews 
omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van respondenten die goed geïnformeerd zijn over een bepaalde 
kwestie. In een gestructureerd interview liggen de vragen en de volgorde van de vragen van tevoren  
vast (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2001). 

De interviews zijn afgenomen bij de volgende personen. Deze personen zijn geselecteerd op basis van 
de werkzaamheden die ze vervullen gedurende één of meerdere huidige processen (afbeelding 6.3).

• Geïnterviewde 1 - Adviseur Vastgoedmanagement BAM A&E
• Geïnterviewde 2 - Adviseur Vastgoedmanagement BAM A&E
• Geïnterviewde 3 - Projectleider BAM Gebouwservices Regio Midden

Iedere geïnterviewde is gevraagd aan de hand van de processchema’s van de huidige processen en 
de procesbeschrijving van de nieuwe processen een inschatting te geven van de tijdsbesteding van 
iedere activiteit in deze processen. Hierbij dient vermeld te worden dat het hier om een inschatting van 
de tijdsbesteding van de processen gaat en niet om een volgens de kwantitatieve analysetechnieken 
correcte meting. Hiervoor dienen zowel de huidige als de nieuwe processen meerdere malen te 
worden doorlopen door verschillende personen, waarbij de tijdsduur van iedere activiteit nauwkeurig 
wordt waargenomen. De tijdsduur van het afstudeertraject en de aannamen die verwerkt zijn in de 
procesbeschrijving staan dit echter niet toe, waardoor getracht is de efficiëntieverbetering aan te 
tonen middels een inschatting.

De resultaten van de interviews zijn te zien in het volgende overzicht (afbeelding 6.4). Dit zijn 
gemiddelden en een samenvoeging van de inschattingen van de drie onderhoudsdeskundigen. De 
volledige en individuele inschatting zijn terug te vinden in bijlagen E en F.

Opstellen MJOP Verfijnen MJOP Bepalen optimalisaties Actualiseren MJOP Bepalen onderhoudsact.

Geïnterviewde 1

Geïnterviewde 2

Geïnterviewde 3

Afbeelding 6.3: Werkzaamheden geïnterviewde personen in huidige processen
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De tweede eis en derde eis vanuit de doelstelling richten zich op een minimale adviesuurbesparing van 
30% in het ontwikkel- en exploitatietraject. In het ontwikkeltraject kan een geschatte adviesuurbesparing 
behaald worden van 61,7 %, waardoor met behulp van het hulpmiddel aan de tweede eis vanuit de 
doelstelling voldaan is. In het exploitatietraject kan een geschatte adviesuurbesparing van 8,1% behaald 
worden, waardoor met behulp van het hulpmiddel niet aan de derde eis vanuit de doelstelling voldaan 
kan worden. Dit is toe te wijden aan het feit dat bij het uitvoeren van de periodieke conditiemeting 
geen grote urenbesparing behaald kan worden doordat dit proces al redelijk gestroomlijnd verloopt en 
er maar in beperkte mate gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die BIM biedt.

Bij het berekenen van de stichtingskosten van het project wordt gebruik gemaakt van de informatie 
die in BIM verwerkt is. De nieuwe processen zijn gebaseerd op de mogelijkheden die BIM te bieden 
heeft, waarmee van hetzelfde bronbestand gebruikt wordt gemaakt als de calculatie. Hierdoor hoeft 
er niet meer gewacht te worden tot de begroting van de calculatie gereed is en kan geconstateerd 
worden dat het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig kan starten met de 
calculatie (afbeelding 6.5).

Afbeelding 6.4: Ingeschatte tijdsbesteding gedurende huidige en nieuwe processen

Opstellen meerjarenonderhoudsplan

Totaal ontwikkeltraject

Totaal exploitatietraject

Verfijnen meerjarenonderhoudsplan

Actualiseren meerjarenonderhoudsplan

196 uur 53 uur 73,0 %

107 uur 53 uur 50,5 %

329 uur 126 uur 61,7 %

198 uur 182 uur 8,1 %

26 uur 20 uur 23,1 %

167 uur 168 uur -0,6 %

31 uur 14 uur 54,8 %

Bepalen optimalisaties op het gebied 

huidige processen
Inschatting

nieuwe processen
Inschatting Besparing

van onderhoudskosten

Bepalen in te kopen onderhouds-
activiteiten

Bijsturen ontwerp- Ontwerpteam

Ontwikkelen 
ontwerp

- BIM

- Calculatoren

Bereken 
stichtingskosten 
ontwerp d.m.v. 

uitvoeren calculatie

- Begroting

- Calculatoren

Bepalen 
optimalisaties 

stichtingskosten 

- Begroting

- Calculatoren

Opstellen 
verbetervoorstellen 

stichtingskosten

- BIM

- MJOP’er B
- MJOP’er E/W

Bereken 
onderhoudskosten 

ontwerp d.m.v. 
opstellen of 

verfijnen MJOP

- MJOP

- MJOP’er B
- MJOP’er E/W

Bepalen 
optimalisaties 

onderhoudskosten 

- MJOP

- MJOP’er B
- MJOP’er E/W

Opstellen 
verbetervoorstellen 
onderhoudskosten 

- Ontwerpteam

- Verbetervoorstellen

Afbeelding 6.5: Start opstellen en verfijnen meerjarenonderhoudsplan gelijktijdig met calculatie door gebruik van zelfde 
informatiebron
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De vijfde eis uit de doelstelling heeft betrekking op het bijsturen van het ontwerp in het ontwikkeltraject 
op basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten en heeft daarmee relatie met het 
aanleveren van optimalisaties op het gebied van stichtingskosten. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp 
in het ontwikkeltraject zowel bijgestuurd kan worden op onderhoudskosten als op stichtingskosten 
dienen verbetervoorstellen voor onderhoudskosten eerder dan of gelijktijdig met verbetervoorstellen 
voor stichtingskosten aangeleverd te worden. Het berekenen van de stichtingskosten van een 
ontwerp, het bepalen van optimalisaties op het gebied van stichtingskosten en het opstellen van 
verbetervoorstellen voor stichtingskosten kent bij een projectgrootte als SoZaWe en wanneer 
gebruik wordt gemaakt van BIM een gemiddelde tijdsbesteding van 144 uur (Esch, 2014). Het 
berekenen van onderhoudskosten van een ontwerp, het bepalen van optimalisaties op het gebied 
van onderhoudskosten en het opstellen van verbetervoorstellen voor onderhoudskosten kent volgens 
de inschatting van de tijdsbesteding van de nieuwe processen een gemiddelde tijdsbesteding van 73 
uur. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat wanneer men gelijktijdig start met het berekenen van de 
stichtingskosten en onderhoudskosten, de verbetervoorstellen voor onderhoudskosten ruim op tijd 
aangeleverd kunnen worden, waardoor het ontwerp in het ontwikkeltraject bijgestuurd kan worden op 
basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten.

Het uitzoeken van de in te kopen onderhoudsactiviteiten is in de huidige processen volledig een 
handmatige aangelegenheid, waarbij eenvoudig onderhoudsactiviteiten over het hoofd gezien 
kunnen worden. In de nieuwe processen worden de in te kopen onderhoudsactiviteiten volledig 
geautomatiseerd bepaald, waardoor onderhoudsactiviteiten nooit over het hoofd gezien kunnen 
worden. Hierdoor is het te allen tijden bekend welke onderhoudsactiviteiten ingekocht dienen te 
worden en tot welke onderhoudssoort de onderhoudsactiviteiten behoren. Onderhoudsactiviteiten 
kunnen hierdoor gezamenlijk ingekocht worden.

De opzet voor de vernieuwde onderhoudsdatabase en de nieuwe processen zijn ontwikkeld op 
basis van de gewenste informatieaanlevering die bepaald is in de onderzoeksfase. In de gewenste 
informatieaanlevering staat beschreven welke onderhoudsdata in welke processen benodigd is en 
hoe deze aangeleverd dient te worden. De vernieuwde opzet voor de onderhoudsdatabase zorgt 
ervoor dat in het ontwikkeltraject gebruik kan worden gemaakt van verwachte onderhoudsactiviteiten 
op basis van werkelijke onderhoudskosten en werkelijk degradatiegedrag met de bijbehorende 
eenheidsprijs, cyclustijd en startjaar. De onderhoudsdatabase wordt in het ontwikkeltraject niet meer 
gevuld met meerjarenonderhoudsplannen. In het exploitatietraject is de benodigde onderhoudsdata 
verwerkt in de projectdatabase en wordt de onderhoudsdatabase niet gebruikt om informatie aan te 
leveren. In dit traject worden alleen werkelijke onderhoudsactiviteiten met een werkelijke eenheidsprijs, 
cyclustijd en startjaar aan de database toegevoegd. De vervuiling die in de gemiddelden aanwezig 
is die uit de huidige onderhoudsdatabase gehaald worden blijft in de vernieuwde opzet achterwege, 
waardoor de correcte onderhoudsdata onttrokken kan worden.

De nieuw processen zijn vormgegeven op basis van het onderzoek naar de mogelijkheden van BIM 
dat uitgevoerd is tijdens de onderzoekfase. Hierbij is onderzocht welke mogelijkheden de bij BAM 
toegepaste verwerkingsmethode biedt. De verwerkingsmethode is gebruikt bij het ontwikkelen van de 
nieuwe processen, waardoor geconcludeerd kan worden dat aan de eis van BAM voldaan is.
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De processen in de procesbeschrijving zijn vormgegeven volgens de BPMN 2.0 
procesmodelleertechniek. In de Algemene Beschrijving is een processchema te vinden van het 
volledige DBFMO-traject. Hierin zijn de nieuw processen in de DBFMO-context geplaatst en is de 
relatie tussen de overige processen weergegeven. Hiermee kan geconcludeerd worden dat aan de 
wensen van BAM voldaan zijn.

De hiervoor beschreven bevindingen kunnen overzichtelijk worden weergegeven door de resultaten 
toe te kennen aan het Programma van Eisen (afbeelding 6.6).

Op basis van het resultaat van de toetsing aan de eisen en wensen uit het Programma van Eisen 
kan geconcludeerd worden dat deels voldaan kan worden aan de doelstelling. De gevolgen die deze 
constatering heeft voor de probleemstelling wordt nader beschreven in paragraaf 7.1, waarin de 
conclusie van het afstudeertraject wordt besproken.

Opbouw onderhoudsdatabase voor onttrekken van correcte onderhoudsdata
Gewenste informatieaanlevering als uitgangspunt

Eisen vanuit onderzoek

Gebruikmakend van toegepaste verwerkingsmethode bij BAM
Eisen vanuit BAM

Definiëren relaties tussen vorm te geven processen en overige processen in DBMFO-traject

Processen vormgegeven volgens Business Process Model and Notation 2.0
Plaatsen vorm te geven processen in context van DBFMO-traject

Wensen vanuit BAM

Eisen vanuit doelstelling
Bepalen optimalisaties op gebied van onderhoudskosten en in te kopen onderhoudsactiviteiten 
door het opstellen, verfijnen en actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in ontwikkeltraject
Minimaal 30% adviesuurbesparing op processen in exploitatietraject

gebied van onderhoudskosten
Onderhoudsactiviteiten moeten in het exploitatietraject gezamenlijk ingekocht kunnen worden

Ontwerp moet in ontwikkeltraject bijgestuurd kunnen worden op basis van optimalisaties op
Opstellen en verfijnen meerjarenonderhoudsplan moet gelijktijdig kunnen starten met calculatie

Afbeelding 6.6: Resultaat toetsing aan eisen en wensen uit Programma van Eisen
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7 Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de resultaten uit de onderzoeksfase, de ontwerpfase en de toetsing wordt in dit hoofdstuk 
de conclusie van het afstudeertraject en de aanbevelingen voor onder andere vervolgonderzoek 
beschreven. 

7.1 Conclusie
De problemen rond het genereren en gebruiken van het meerjarenonderhoudsplan gedurende het 
DBFMO-traject doen zich, zoals in de probleemstelling beschreven staat, voor in twee fases van dit 
traject. Beide problemen leiden tot een verkleining van de scoringskans en een verlaging van het 
rendement van het project. Met behulp van de ontwikkelde procesbeschrijving is het mogelijk de 
scoringskans te vergroten en het rendement te verhogen (afbeelding 7.1).

In het ontwikkeltraject start het opstellen en verfijnen van het meerjarenonderhoudsplan niet gelijktijdig 
met de calculatie waardoor verbetervoorstellen voor onderhoudskosten te laat aangeleverd worden. 
Hierdoor wordt vanwege tijdsdruk in het ontwikkeltraject het ontwerp niet bijgestuurd op basis van 
optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten, waardoor een ontwerp verkregen wordt waarvan 
de onderhoudskosten niet in balans zijn met de stichtingskosten. Hiermee is het ontwerp over de 
gehele levenscyclus gezien te duur, wat nadelige gevolgen heeft voor de scoringskans van het project 
bij aanbieding. 

De geschatte tijdwinst die er behaald kan worden door bij de drie processen in het ontwikkeltraject 
gebruik te maken van het hulpmiddel en daarmee de mogelijkheden die BIM te bieden heeft zorgt 
ervoor dat verbetervoorstellen voor onderhoudskosten eerder ingeleverd kunnen worden dan 
verbetervoorstellen voor stichtingskosten. Hierdoor kan het ontwerp volgens de nieuwe processen 
wel bijgestuurd worden op basis van optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten, 
waardoor het mogelijk is een ontwerp te verkrijgen waarvan de onderhoudskosten in balans zijn 
met de stichtingskosten. Hierdoor kan de klant een betere aanbieding worden gedaan en wordt de 
scoringskans vergroot.

De geschatte tijdswinst in het ontwikkeltraject maakt het daarnaast mogelijk een directe verlaging 
van het inschrijfbedrag bij aanbieding door te voeren. Het aantal adviesuren dat nodig is om de 
onderhoudskosten van en optimalisaties voor het ontwerp te bepalen neemt namelijk drastisch af. De 
hoogte van de verlaging van het inschrijfbedrag is afhankelijk van het aantal verfijningsronden. In het 
huidige DBFMO-traject wordt het meerjarenonderhoudsplan drie maal verfijnd en worden eenmalig 
optimalisaties op het gebied van onderhoudskosten bepaald (Verstegen, 2013). Door de processen 
uit te voeren zoals deze zijn weergegeven in de procesbeschrijving is het mogelijk een geschatte 
besparing van 311 adviesuren te realiseren, wat bij een gemiddeld uurloon van € 100,- neer komt op 
een kostenbesparing van € 31.100,-. Deze kostenbesparing kan direct doorgevoerd worden in het 
inschrijfbedrag bij aanbieding, waardoor de klant een betere aanbieding kan worden gedaan en wat 
de scoringskans vergroot.

Onderhoudsactiviteiten in het exploitatietraject gezamenlijk ingekocht kunnen worden, waardoor
Hoger rendement doordat:

Ontwerp in het ontwikkeltraject bijgestuurd kan worden op basis van optimalisaties op het gebied 
van stichtings- en onderhoudskosten, zodat onderhoudskosten in balans zijn met stichtingskosten
Adviesuurbesparing in ontwikkeltraject leidt tot een kostenreductie van het ontwikkeltraject 

Grotere scoringskans doordat:

Adviesuurbesparing in exploitatietraject leidt tot kostenreductie van het exploitatietraject
het gezamenlijke inkoopvoordeel behouden blijft

Afbeelding 7.1: Vergroting scoringskans en verhoging rendement DBFMO-project
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In het exploitatietraject neemt het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan en het 
bepalen van de in te kopen onderhoudsactiviteiten te veel adviesuren in beslag, waardoor de 
in te kopen onderhoudsactiviteiten onvoldoende uitgezocht kunnen worden. Hierdoor worden 
onderhoudsactiviteiten niet gezamenlijk ingekocht, waardoor het gezamenlijke inkoopvoordeel 
verloren gaat. De onderhoudskosten tijdens het exploitatietraject stijgen hierdoor, wat zorgt voor een 
verlaging van het rendement op het project. 

De mogelijkheden die BIM te bieden heeft leveren een belangrijke bijdrage aan het bepalen van de in 
te kopen onderhoudsactiviteiten. De activiteiten in het nieuwe proces zijn geautomatiseerd, waardoor 
te allen tijden bekend is welke onderhoudsactiviteiten ingekocht dienen te worden en tot welke 
onderhoudssoort de onderhoudsactiviteiten behoren. De onderhoudsactiviteiten kunnen hierdoor 
gezamenlijk ingekocht worden en het gezamenlijke inkoopvoordeel blijft behouden. Dit levert ten 
opzichte van de huidige situatie een besparing op de onderhoudskosten op, waardoor het rendement 
op het project stijgt.

De geschatte adviesuurbesparing die op de processen in het exploitatietraject behaald kan worden door 
gebruik te maken van het hulpmiddel en daarmee de mogelijkheden die BIM te bieden heeft, bedraagt 
een jaarlijkse besparing gedurende de gehele looptijd van het onderhoudscontract. Gedurende het 
actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan is er geen urenbesparing te behalen. Dit is toe te 
schrijven aan het feit dat het uitvoeren van de periodieke conditiemeting een handmatige activiteit 
blijft. Op het bepalen van de in te kopen onderhoudsactiviteiten is een geschatte adviesuurbesparing 
van 54,8% te realiseren. Dit komt op een project als SoZaWe, met een onderhoudsperiode van 40 
jaar, neer op een besparing van € 68.000,- over de gehele looptijd van het onderhoudscontract. 
Wanneer het onderhoudscontract getekend is geldt deze kostenbesparing als winst en daarmee een 
verhoging van het rendement op het project. Op nieuwe projecten kan deze kostenbesparing direct 
doorgevoerd worden in het inschrijfbedrag bij aanbieding, waardoor de klant een betere aanbieding 
kan worden gedaan en wat de scoringskans vergroot.

7.2 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van het afstudeertraject en de bevindingen die zijn opgedaan gedurende 
het afstudeertraject kunnen er een aantal aanbeveling worden gedaan (afbeelding 7.2). 

Gezien de conclusie die getrokken is en de besparingen die mogelijk zijn door het uitvoeren van 
de processen zoals deze beschreven zijn in de procesbeschrijving verdient het de aanbeveling de 
nieuwe processen in te voeren in de organisatie. BIM wordt bij veel nieuwe projecten al toegepast 
om de stichtingskosten van het ontwerp te berekenen. Het invoeren van de nieuwe processen om 

De bij de processen betrokken personen aan BIM-cursus deel laten nemen

Onderzoek naar statistische betrouwbaarheid van de gegevens in de onderhoudsdatabase
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Invoeren nieuwe processen en procesbeschrijving in organisatie volgens Demming-cirkel
(Plan-Do-Check-Act)

Integreren procesbeschrijving in BAM Management Systeem (BMS)
Applicaties toewijzen aan tasks in procesbeschrijving
Opzet vernieuwde onderhoudsdatabase doorvoeren

Aanbevelingen voor implementatie

Onderzoek naar het combineren van stichtingskosten en onderhoudskosten in het DBFMO-traject
Onderzoek naar een mogelijke opzet voor een stichtingskostendatabase

partij wordt beloond naar gelang het presteren van het project over de gehele levenscyclus
Onderzoek naar een organisatorische opzet van het DBFMO-traject waarin iedere deelnemende 

Afbeelding 7.2: Aanbevelingen voor implementatie en vervolgonderzoek
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de onderhoudskosten van het ontwerp te berekenen door gebruik te maken van de mogelijkheden 
die BIM te bieden heeft is daarom laagdrempelig. De bij de processen betrokken personen zullen een 
korte cursus moeten volgen om bekend te raken met de mogelijkheden die BIM te bieden heeft. BAM 
A&E biedt momenteel een dergelijke cursus aan.

Het implementeren van processen in de organisatie kent volgens de concepten van 
Procesmanagement een bepaalde cyclus die steeds doorlopen dient te worden (afbeelding 7.3). 
De zogenoemde Deming-cirkel, Plan-Do-Check-Act, gaat uit van de gedachte dat processen nooit 
in één keer goed ontworpen kunnen worden en dat deze altijd aan veranderingen onderhevig zijn 
(Kars & Evers, 2008). De processen die in de procesbeschrijving beschreven zijn hebben de eerste 
fase, Plan, zo goed als doorlopen. Als deze fase is afgerond kunnen de processen geïmplementeerd 
worden in de organisatie, Do. Na implementatie dient gecontroleerd te worden of de processen 
uitgevoerd worden zoals in de procesbeschrijving is vastgelegd en of deze voldoen aan de eisen 
van effectiviteit, efficiëntie en risicobeheersing, Check. Op eventuele afwijkingen kan geanticipeerd 
worden, Act, wat aanleiding kan geven de processen te herzien, Plan. Dit is een cyclisch proces dat 
alleen een einde kent wanneer het proces volledig uit de organisatie wordt geschrapt.

De procesbeschrijving is opgesteld als een op zichzelf staand document. Gebruikers kunnen dit 
via intranet eenvoudig bereiken en beslissen welke onderdelen van de procesbeschrijving ze willen 
raadplegen. Het wordt aangeraden de processen te integreren met het BAM Management Systeem 
(BMS) of het Project Managementsysteem Accommodatie (PMA). BMS beschrijft processen in de 
organisatie op eenzelfde detailniveau als de procesbeschrijving en kent een breed draagvlak maar is 
opgezet om toegepast te worden op traditionele projecten waar de verantwoordelijkheden gedurende 
de levenscyclus van het project verspreid zijn. PMA beschrijft processen gedurende het project op een 
grover detailniveau dan de procesbeschrijving en kent momenteel een minder breed draagvlak. PMA 
is echter opgezet om toegepast te worden op geïntegreerde projecten waarbij de opdrachtnemende 
partij verantwoordelijk is voor het ontwikkel-, realisatie- en exploitatietraject van het project. Gezien 
het detailniveau en het draagvlak van beide managementsystemen wordt momenteel aangeraden 
de procesbeschrijving te verwerken in BMS, waardoor de processen opgenomen worden in de 
voorgeschreven werkmethodieken. 

In het afstudeertraject is bewust niet gekeken naar mogelijke applicaties die gebruikt kunnen worden bij 
de nieuwe processen. Applicaties zijn relatief gemakkelijk vervangbaar en de keuze voor een bepaalde 
applicatie wordt vaak gebaseerd op verschillende variabelen. Het vormgeven van de processen zonder 
de toe te passen applicaties in te vullen zorgt ervoor dat de keuze voor de te gebruiken applicaties vrij 
blijft, zolang deze maar voldoen aan de vormgegeven basisprincipes (Yahiaoui, Ulukavak Harputlugil, 
Sahraoui, & Hensen, 2006). De procesbeschrijving dient voor gebruik eerst toegespitst te worden op 
de te gebruiken of beschikbare applicaties. 

AC
T

DOPLAN

CHECK

Afbeelding 7.3: Deming-cirkel - bron: Kars & Evers, 2008
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Het verdient de aanbeveling om zowel in de huidige processen als de nieuwe processen de opzet 
voor de vernieuwde onderhoudsdatabase door te voeren. Momenteel wordt er bij het bepalen van 
de te verwachten onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten gebruik gemaakt van een vervuild 
gemiddelde, waardoor nooit een goede inschatting van beide aspecten kan worden gemaakt. De 
vernieuwde opzet kan zowel toegepast worden in de huidige processen als in de nieuwe processen 
en is dusdanig opgezet dat er in het ontwikkeltraject gebruik kan worden gemaakt van correcte 
onderhoudsdata.

Tijdens de onderzoeksfase is vastgesteld dat de onderhoudsdeskundigen bij het opstellen en verfijnen 
van het meerjarenonderhoudsplan tijdens het ontwikkeltraject op zoek zijn naar een bepaald niveau 
van betrouwbaarheid van het meerjarenonderhoudsplan. Momenteel wordt de betrouwbaarheid van 
een meerjarenonderhoudsplan volledig gebaseerd op een ‘onderbuikgevoel’ (Loendersloot, 2014). 
De opzet van de vernieuwde onderhoudsdatabase biedt de mogelijkheid een betrouwbaarheidscijfer 
toe te kennen in de vorm van een spreiding van het onderhoudsgetal en de daarmee gepaarde 
betrouwbaarheid. Aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen hoe dit betrouwbaarheidscijfer 
opgebouwd dient te worden en uit welke hoeveelheid onderhoudsgegevens de onderhoudsdatabase 
verwerkt dient te worden om een betrouwbaar gemiddelde te verkrijgen. 

Het gebruik van een onderhoudsdatabase zorgt ervoor dat in het ontwikkeltraject binnen korte tijd 
met redelijke zekerheid iets gezegd kan worden over de te verwachten onderhoudsactiviteiten en 
onderhoudskosten. In de calculatieprocessen wordt momenteel geen gebruik gemaakt van historische 
data maar worden voor iedere inschatting van de stichtingskosten onderaannemers, toeleveranciers 
en co-makers benaderd (Esch, 2014). Dit is een tijdrovend proces dat mogelijk verkort zou kunnen 
worden door het opzetten van een stichtingskostendatabase op basis van historische data en na-
calculatie. 

Omwille van de beperkte tijd van het afstudeertraject is een afbakening gemaakt richting 
onderhoudskosten. Onderhoudskosten kunnen in een DBFMO-project echter nooit los gezien 
worden van stichtingskosten. De ontwikkelde processen die uitgevoerd worden gedurende het 
ontwikkeltraject  houden allen nauw verband met de calculatierondes. Ieder bouwdeel kent namelijk 
kosten om gerealiseerd te worden (stichtingskosten) en kosten om onderhouden te worden 
(onderhoudskosten). In het huidige DBFMO-traject heerst er een duidelijke en zeer ongewenste 
scheiding tussen stichtingskosten en onderhoudskosten. Dit is te verklaren door de financiële en 
contractuele verdeling die momenteel aanwezig is in de projectorganisatie van een DBFMO-project 
(afbeelding 7.4). 

Afbeelding 7.4: Financiële en contractuele verdeling

Opdrachtgever

SPC

EPC
BAM Utiliteitsbouw

MTC
BAM Utiliteitsbouw

BAM Techniek

BAM Techniek BAM Techniek regio BAM Utiliteitsbouw 
regio ISS

DBFMO contract 
met prestatiebetaling

D&B contract met 
vastgesteld budget

M&O contract met 
vastgesteld budget

UAV contract met 
vastgesteld budget BAM T contract met 

vastgesteld budget
BAM U contract met 
vastgesteld budget

Soft FM contract 
met prestatiebetaling

Financiering door leningen
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De contractovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer start met het DBFMO contract 
tussen de opdrachtgever en een Special Purpose Company (SPC). De SPC is een aparte BV 
opgericht om verantwoordelijkheden en de boekhoudingen van het project gescheiden te houden van 
de boekhoudingen van de aandeelhouder, in dit geval BAM PPP. De SPC knipt het DBMFO contract 
op om het vervolgens in delen uit te besteden aan twee andere partijen. De Engineering Procurement 
Company (EPC) wordt verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het gebouw en de 
MainTenance Company (MTC) wordt verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud en beheer. In 
beide contracten worden vooraf afspraken gemaakt over een bepaald budget waarmee men rekening 
dient te houden. 

De EPC, BAM Utiliteitsbouw, beschikt niet over de kennis om een gebouw volledig vorm te geven 
en neemt daarom een aantal adviseurs in dienst. Eén van deze adviseurs is BAM Techniek, welk 
gecontracteerd wordt op basis van de UAV. Ook in dit contract worden afspraken gemaakt over een 
bepaald budget waarmee men rekening dient te houden.

De MTC, een combinatie tussen BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek, neemt zoals eerder genoemd 
de verantwoordelijkheid voor het meerjarig onderhoud en beheer op zich. Het Maintain-&-Operate-
contract wordt opgeknipt in drie delen. Een regiobedrijf van BAM Utiliteitsbouw wordt verantwoordelijk 
voor het bouwkundig onderhoud. Een regiobedrijf van BAM Techniek wordt verantwoordelijk voor 
installatietechnisch onderhoud. ISS wordt verantwoordelijk voor de soft facilities, de catering e.d. In 
de contracten met beide BAM divisies worden afspraken gemaakt over een bepaald budget waarmee 
men rekening dient te houden en het contract met ISS is gebaseerd op prestatiebetalingen.

Gedurende het DBFMO-traject is er van een tegengesteld belang binnen de opdrachtnemende partij. 
Doordat de EPC bij de start van het ontwikkeltraject gebonden wordt aan een vastgesteld budget 
voor het ontwikkelen en realiseren van het project en deze verantwoordelijk is voor het vormgeven 
van het project, zullen ontwerpbeslissingen nooit volledig op basis van zowel onderhouds- als 
stichtingskosten gemaakt worden. Ontwerpbeslissingen die leiden tot een aanzienlijke besparing 
op het gebied onderhoudskosten maar vragen om een geringe investering op het gebied van 
stichtingskosten zullen nooit doorgevoerd worden omdat de EPC afgerekend wordt op de kosten 
die het ontwikkelen en realiseren van het project met zich meebrengen. Als het project ondanks de 
onbalans tussen onderhouds- en stichtingskosten toch gewonnen wordt, wordt de MTC opgezadeld 
met een project wat niet optimaal te onderhouden is. Hierdoor bestaat de kans dat er gedurende de 
gehele onderhoudsperiode verlies wordt geleden op het project. 

De huidige financiële en contractuele verdeling staat de ontwikkeling van een project waarvan 
de stichtingskosten in balans zijn met de onderhoudskosten enorm in de weg. Er wordt daarom 
aanbevolen een constructie te ontwikkelen waarbij iedere deelnemende partij beloond wordt naar 
gelang het presteren van het totale project over de gehele levenscyclus. Iedere deelnemende partij is 
er op deze manier bij gebaat dat het project zo optimaal mogelijk wordt ontwikkeld, gerealiseerd en 
geëxploiteerd, waardoor een project wordt verkregen dat voor de opdrachtgevende partij economisch 
gezien het meest voordelig is. Dit vergroot de scoringskans van het project en verkleint de kans dat er 
verlies wordt geleden op het project.
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