


Welke mogelijkheden biedt een digitaal 
samenwerkende keten waarin data en 
informatie op een goede manier wordt 
ingezet?

Rien Wabeke, Ketenstandaard Bouw en Installatie

- Stand van zaken DigiDeal en de standaards van Ketenstandaard

Albert Dunnink, Zehnder

- Het belang van ETIM MC voor fabrikanten

Frans Spijkers, Legrand

- Het gebruik van de Uniforme Objecten Bibliotheek 



Stand van zaken DigiDeal
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De levenscyclus van het digitale bouwwerk

Digitalisering van toeleveringsketens

De visie 2030Effectievere kennisontwikkeling

Cultuur van digitalisering
en samenwerking Digitaal stelsel informatie

en diensten

DigiDealGO; sneller, beter, slimmer 
6 deelgebieden
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• Welke bijdrage kan de toeleveringsketen bieden?

• Focus op de inhoud

• Resultaat:

• Uitgangspunten in de vorm van principes

• Versnellingsprojecten

• Onderzoeksprojecten

DigiDealGO; sneller, beter, slimmer 
Expertgroep Betere Digitale Toelevering 



Projecten

1 Traceable bouwen

Het uitvoeren van een pilot in 3 voortbrengingsketens in respectievelijk bouw, infra en 

installatietechniek, waarin van bron tot oplevering bij de eindklant producten traceerbaar zijn met 

behulp van bestaande identificatie en communicatiestandaards.

2 Opzetten kennisnetwerk Digital Construction Tomorrow

Het opzetten van een netwerk van digital experts uit de bouw, infra en installatietechniek, die in 

themagerichte groepen samenwerken aan een onderzoek of voorbeeldcase

3 Stimuleren IoT toepassingen

Middels het facilitairen van > 50 best practices, waarvan ervaringen op brede schaal worden gedeeld en 

waarbij het  MKB ruime aandacht krijgt. 

4 Oprichten Business Council

Er wordt een Business Council opgericht bestaande uit de directies van toonaangevende bedrijven in de 

bouw, infra en installatiesector (bouwers, installateurs, leveranciers, producenten). Deze koplopers 

spreken gezamenlijk een stimuleringsprogramma af met enkele speerpunten, waarin men zich na elkaar 

verplicht hier uitvoering aan te geven.

5 Productinformatie aansluiten op gebouwdossier

Producenten leveren productinformatie op eenduidige wijze aan in Product Data Templates in een 

standaardformaat dat door alle BIM-pakketten moet kunnen worden ondersteunt voor verwerking in 

een gebouwdossier, inclusief relevante certificaten e.d./ keuringsinformatie. Hierbij vormen ETIM en 

IFC4 de basis voor de ontwikkeling van het standaardformaat. 

6 Productinformatie aansluiten op materialenpaspoort

Producenten leveren productinformatie op eenduidige wijze aan in Product Data Templates in een 

standaardformaat voor verwerking in een gebouwdossier. Hierbij vormen ETIM en IFC4 de basis voor de 

ontwikkeling van het standaardformaat dat is gerelateerd aan het standaardformaat voor het 

gebouwdossier.



Projecten

7 Verhogen datakwaliteit door validatie

Bevorderen dat tools en procedures worden ontwikkelt voor de validatie van data tegen 

afgesproken standaards voor productinformatie, transactie informatie, gebouwdossier en 

materialenpaspoort. 

8 Digi coaches netwerk ontwikkelen

Het opzetten van een netwerk van coaches, die met name MKB-bedrijven in de keten van de 

bouw, infra en installatietechniek op neutrale wijze ondersteunen bij 

digitaliseringsvraagstukken. Coaches moeten voldoende kennis hebben en onderhouden van 

digitaliseringsontwikkelingen en van het segment van de markt dat ze willen bedienen. 

9 Stimuleren van industrieel bouwen en 3D printing

Het monitoren van best practices en het delen van ervaringen aan de hand van best practices

10 Bevorderen ketensamenwerking in onderhoud

Het opzetten van minstens 30 regionale ketens van niet-concurrerende bedrijven, die samen 

minstens 3 schakels vormen in de onderhoudsketen. De groepen werken gezamenlijk aan 

verbetering van de onderlinge samenwerking in de keten richting de klant, waarbij 

digitalisering een rol speelt. De ketens worden begeleid door een onafhankelijke begeleider, 

die sturing geeft en zich uitsluitend focust op de verbetering van de samenwerking.   

11 Stimuleren gebruik Virtueel Reality/Augmented reality in marketing

Het monitoren en het delen van ervaringen aan de hand van best practices

12 Nationaal centrum voor Excellent Digitaal Bouwen en installeren

Het opzetten van een virtuele en fysieke plek met aansprekende voorbeeldtoepassingen 



Onderzoeken

1 Blockchain

Onderzoek naar toepassing van mogelijkheden van block chain in de sector
2 Voice Recognition

Onderzoek naar toepassing van de mogelijkheden van voice recognition in de sector
3 Big Data

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van Big Data om de individuele vraag 

nauwkeurig af te stemmen op het aanbod. (Informatie logistiek) Daarbij wordt ook 

gekeken naar de mogelijkheden van Big Data voor Machine Learning en Artificial 

Intelligence. 
4 Certificering Digital Twin

Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor op brede schaal invoering van 

certificering van de digital twin aansluitend op internationale ontwikkelingen
5 Overzicht relevante standaarden

Inventarisatie van het landschap van standaarden (oa. CEN) en die internationaal 

daadwerkelijk worden gebruikt en relevant zijn voor de digitale toelevering in 

Nederland. 
6 Duurzame Bouwlogistiek

Onderzoek hoe digitalisering kan bijdragen aan een efficiënte bouwlogistiek



Sluiten Digideal: 11 April a.s.
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De standaards van Ketenstandaard

De basis voor digitalisering 

ETIM voor productclassificatie
SALES Standaard

voor communicatie
GS1/EAN voor 

artikelidentificatie



Waarom zijn standaards belangrijk?

Als we data “over de schutting gooien” heeft de ontvanger er niks aan

De basis voor digitalisering 



ETIM: Classificatiestandaard

Publicatie
(officieel – dynamische)

Eenheid: kW

Productgroep: 

warmteopwekkers

Kenmerkwaarden: 

staal/RVS

Productklasse: 

gaswandketel

Synoniem: CV-ketel

Kenmerken: vermogen, 

materiaal

Hoe werkt de standaard



Classificatiecommissies

ETIM: Classificatiestandaard



De standaards van Ketenstandaard



Samenwerking met STABU
Een logische stap

Onafhankelijk en open platform voor
ketengerichte standaarden in de bouwkolom

Professioneel en deskundig beheer gericht op 
betrouwbare data en ketenprocessen 



DigiDealGO; sneller, beter, slimmer 
Nog even inzoomen op de toeleveringsketen

Waar gaat het om:

• Van PIM tot BIM

• Duurzaamheidskenmerken

• Circulariteit ondersteunen

• Standaardisatie; ETIM (MC) / UOB / ….. 

Wat zijn de vereisten: 

• Loslaten van eigen voorkeuren en confirmeren aan standaarden

• Bereid zijn om informatie beschikbaar te stellen

• Versnellingsprojecten ondersteunen (in-kind/ commitment)

• Gezamenlijk investeren in keteninnovatie 
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Wat wordt er morgen verwacht van de installatiesector

Een Digital twin van ieder gebouw wordt de nieuwe standaard: 

- digitaal datamodel van een bouwwerk

- verbonden met een virtuele omgeving 

- opgebouwd uit virtuele materialen

- verbonden met actuele online databases

- geeft in iedere fase van bouw tot beheer & onderhoud tot sloop een actueel beeld 

Voor de gehele keten betekent dit dat we gezamenlijk werken aan digitale dossiers over                                    

object en productdata met betrekking tot:

- verwachte prestaties

- processen voor realisatie , onderhoud en sloop 

- dataverzameling en dataverrijking van de productprestaties tijdens gebruik 

- de informatie infrastructuur  



Digital Twin
Vraagt ook om standaardisatie in 3D objecten 



Productinformatie-uitwisseling 
Vergelijkbare ontwikkeling 
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Klant A

Klant C

Klant B

Klant D

2BA
ETIM

Eén bron
Eén 

standaard
Eén loket

Productinformatie-uitwisseling 
Vergelijkbare ontwikkeling 
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Productinformatie-uitwisseling 
Vergelijkbare ontwikkeling 



Ontwerp Uitvoering Exploitatie

Hoeveelheid 

informatie

Bouwfases

BIM 

info

Productinformatie-uitwisseling 
Doorontwikkelen naar 3D



Informatie

Informatie

Informatie

Informatie

Volgende stap in standaardisering
Informatie-uitwisseling BIM; ETIM MC
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Volgende stap in standaardisering
Informatie-uitwisseling BIM; voorbeeld ETIM MC



Informatie

Informatie

Informatie

Informatie

Volgende stap in standaardisering
Open standaard bibliotheek voor alle ketenpartijen 
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Open UOB (Uniforme Objecten Bibliotheek) 

Open UOB: de motor én bibliotheek om:

• op 1 uniforme manier  

• op basis van ETIM MC productdata en 3D modellen 

installateurs & adviseurs te ondersteunen in hun BIM proces  
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Open UOB (Uniforme Objecten Bibliotheek) 

Waar ligt het toekomstig rendement?

Installateurs

Efficiënter werken met UOB 

BIM implementeren in het primaire proces  (BIM 2.0)

Willen open source t.b.v. innovatie en ontwikkeling

Fabrikanten 

Data uniform en efficiënt aanleveren aan de markt 

Sturen op kernassortiment en innovaties 

Zetten in op ontwikkeling digitale marketing 

What is in it for me? 

• Niet meedoen kan je positie aantasten bij 
de grotere installateurs

• Je bent verzekerd en in controle van 100% 
sturing op je assortiment  (altijd actueel) 

• Export functionaliteit om andere 
landenorganisaties te bedienen of te 
ondersteunen.

• Automatisch versie beheer 
• Onafhankelijk van software partijen en 

platforms
• Lagere beheerskosten 
• Voldoende ruimte voor onderscheidend 

vermogen
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Project: UOB (Uniforme Objecten Bibliotheek) 

5 April a.s. 9.30 u

UOB overleg fabrikanten / installateurs

Kasteel Kerckebosch, Zeist 



Ons adres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Heb je vragen? 
Bel ons +31 (0) 88 400 84 16
of stuur een mail naar info@fedet.nl

Wil je meer informatie?
Bezoek onze website www.fedet.nl
Volg ons op LinkedIn 

mailto:info@fedet.nl
http://www.fedet.nl/
http://bit.ly/2Bl0ydZ

