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Roy van der Velden

B+M Den Haag 1990 – 2018 tekenaar tot DGA

B+M is een technisch uitwerkbureau wat zich heeft toegelegd op de 

uitwerking van complexe projecten. Roy is vanuit zijn verschillende functies 

betrokken geweest bij de vakinhoudelijke uitwerking en de automatisering 

en digitalisering van grote en complexe projecten, zoals Laurus vastgoed, 

Oosterdokseiland, CityMall Almere en De Rotterdam.

BIMlink 2014 – heden DGA

BIMlink is als innovatie vanuit B+M Den Haag in 2008 ontstaan en sinds 

2014 ondergebracht in een eigen entiteit. BIMlink richt zich op het maken 

van een online gebouwdossier en deze data te koppelen aan andere 

applicaties en apps.

Aedify 2019 DGA

Aedify helpt vastgoedeigenaren en bedrijven in de bouwsector middels 

adviezen en consultancy aan te sluiten op de digitale transformatie van de 

bouwkolom.



Thomas Sandfort

Broekbakema Ontwerper 2014 – 2016

Architectenbureau Broekbakema was zeer vooruitstrevend in het toepassen van 

BIM. Als ontwerper heb ik uitgebreid kennis gemaakt met diverse modelleer 

software en het maken van visualisaties.

B+M Den Haag Assistent-projectleider 2017 – 2018

Bij B+M heb ik de BIM werkmethodiek in de praktijk leren toepassen bij twee 

grote en complexe projecten: winkelcentrum Leidsenhage en het nieuwe 

hoofdkantoor van Booking op het Oosterdokseiland in Amsterdam.

BIMlink BIM-consultant 2017 – heden

Als BIM-consultant bij BIMlink adviseer ik over het BIM-proces en zorg ik voor de 

implementatie en het onderhouden van online gebouwdossiers.

Aedify Data-scientist 2019 – heden

Met mijn kennis over informatiemanagement, business intelligence en machine 

learning kan ik diverse stakeholders adviseren bij de digitale transformatie van de 

bouwkolom. 
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Technische Universiteit Delft - BSc bouwkunde 2009 – 2016

OU - MSc Business Proces Management & IT 2018 – 2019



Digitale transformatie

De digitale transformatie in de bouw is noodzakelijk om de 

toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden:

• Tekort aan woningen

• Tekort aan productiviteit

• Energietransitie

• Circulaire economie

• Stikstof uitstoot
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Tekort aan woningen

Het aantal afgegeven vergunningen nam in 2018 af met 

5,7 procent.

Bron: ABN AMRO (april 2019). Woningmarktmonitor.

Het woningtekort is volgens een nieuwe berekening 

begin 2019 al opgelopen tot 263.000 woningen, 3,4% 

van de woningvoorraad.

Bron: Capital Valu (2019). De woningmarkt in beeld 2019.

Ontwikkelaars zijn op zoek naar innovatieve 

bouwmethoden om de productiviteit te verhogen.

Bron: Capital Value (2019). De woningmarkt in beeld 2019.
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Tekort aan productiviteit?

Sinds de jaren 90 is de productiviteit in de bouwsector 

niet toegenomen en in sommige markten zelfs 

afgenomen.

Bron: McKinsey & Company (2016). Imagining construction’s digital future.
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Grote bouw- en infraprojecten worden gemiddeld 20% 

te laat opgeleverd en zijn tot 80% over budget

Bron: McKinsey & Company (2016). Imagining construction’s digital future.



Energietransitie

Buildings and construction together account for 39% of 

energy-related carbon dioxide (CO2 ).

The energy intensity per m2 needs to improve on 

average by 30% by 2030 (compared to 2015) to meet 

global climate ambitions of the Paris Agreement.

Bron: UN Environment and International Energy Agency (2017). Towards a zero-emission, efficient, 

and resilient buildings and construction sector: Global Status Report 2017
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Bron: CBS, RIVM/Emissieregistratie (2018).



Circulaire economie

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/werking-circulaire-economie, 6-10-2019
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“Circulariteit staat voor het honderd procent elimineren 

van afval. We kunnen het bouwproces zo organiseren 

dat afval nooit meer voorkomt.”

Bron: Thomas Rau.

“Afval is in principe een grondstof of materiaal dat in de 

anonimiteit is beland.”

Bron: Thomas Rau.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/werking-circulaire-economie


Stikstof uitstoot

Bron: ESA (2019). Nitrogen dioxide pollution mapped.
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De hindernissen

De digitale transformatie in de bouw kent enkele (vermeende) 

hindernissen die succes in de weg staan.
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Eilandcultuur Gebrek aan standaarden? Technische onmogelijkheden?



Informatie overdracht
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Gestandaardiseerde digitale werkwijzen kunnen de overdracht 

van informatie tussen de verschillende projectfasen en 

partners verbeteren.

Bron: Borrmann, König, Koch, Beetz (2018). Building Information Modeling: Why? What? How?

Automatisering maakt onderliggende problemen in het 

proces en afspraken zichtbaar:

Niet de overdracht van de informatie, 

maar de volledigheid, is het probleem



Keten van activiteiten
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Initiatiefase
Ontwerpfase

RealisatiefaseBeheerfase

Cyclus van ontwikkelen en beheren:



Keten van activiteiten
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In elke fase wordt data gebruikt 

en toegevoegd. 

Voortdurend bouwen aan één 

grote database met 

gebouwinformatie.

Kosten beheer 

& onderhoud

Energieprestatie

Kosten Realisatie

Materialen

Gebruik



Data hoort bij het gebouw
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Bron: DSGO (2019). Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving



Data in BIM
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Het Building Information Model bestaat 

uit meer data, dan enkel geometrische:

• Geometrische data

• Metadata

• Prestatiedata

Bron: BIMlink



Mindset
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Ontwikkelen van een mindset om de waarde van data in te 

kunnen zien en optimaal te benutten.

Deze data gedreven cultuur dient door de hele organisatie 

gedragen te worden.

Bron: David Samerville



Inzicht
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Inzicht door visualisatie van de data in bijvoorbeeld Power BI

Bron: BIMlink



Data Mining
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Data mining: kennis ontdekken uit data.

Belangrijk dat de basis volledige is: zorg voor een centrale en 

eenduidige verzameling van data.

Bron: Han, Kamber & Pei (2012). Data Mining Concepts and Techniques.



Machine Learning
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Toepassing van Machine Learning op verzamelde data: 

Door middel van een algoritme geautomatiseerd kennis vergaren.

Leren van het verleden, kunnen voorspellen van de toekomst.

Bron: Grattarola (2017). Deep Feature Extraction for Sample-Efficient Reinforcement Learning. Bron: Eigen illustratie op basis van Wine Quality Dataset.



Bron: ProRail (2019). Presentatie ESRI congress 18 September 2019. 9 oktober 2019 |
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Linked & Open Data
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Overheden en Bedrijfsleven stellen steeds meer data ter 

beschikking als Linked & Open data.

Maak gebruik van deze bronnen om je eigen data te verrijken 

en nieuwe inzichten te kunnen genereren!

Overheid:

• BAG

• Kadaster

• KvK

• GIS

Bedrijfsleven:

• GIS

• Materiaal paspoort

• Productdata

• Applicaties 



API - strategie
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Interne API - strategie.

Maakt het koppelen van applicaties mogelijk

Bron: Kennisplatform API’s

BAG wint gouden API  2019
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