
Welkom

donderdag 2 juli 2020

Actualiteitencollege basis op orde (open data)



10:00 Aftrap – Ingrid de Moel

10:10 Context – Sander de Clerck  (Republiq)

10:20 Voorbeeld uit de praktijk - Cheimaa Aouni  (Zoetermeer)

10:30 Hoe organiseer je het – Sander de Clerck (Republiq)

10:45 Vragen en gesprek 

11:00 10 tips

11:15 Afronding

Programma

@BouwstenenvS 



Introductie in databedreven vastgoedsturing

– Data science

– Big data analytics

– Machine learning

– Digital twins

– Artificial intelligence

Daar moeten we dit jaar écht iets mee.









Voorbeelden uit het dagelijks leven
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Data revolutie op het voetbalveld

Toen

Nu

Straks



Side Walk Labs Toronto



Side Walk Labs Toronto



VU City (London)



The Edge



Atlas Gebouw TU/e



Nationaal Militair Museum



Augmented Reality



Cyclomedia



Cyclomedia



Octo smart sensors



In Control 2019



Wat betekent dit voor mij?

– Waarom moeten we hier nu écht iets mee dit jaar?

– Dit klinkt nog erg ‘ver van mijn bed’

– Is onze organisatie hier welk klaar voor?

Waarom wel? Kansen van de data-revolutie:

– Betere besluitvorming: elimineren van besluiten op onderbuikgevoel

– Beter in beeld krijgen van behoeften huurders en gebruikers

– Verbeteren van bedrijfsvoering



Data en verduurzamen





Routekaart VNG







Data en benchmarken 

23 gemeenten

6.260 gebouwen

9,4 miljoen m² BVO

5.256 contracten

3,7 miljoen inwoners

€9,3 miljard WOZ
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Data en IHP







1. Waarom begonnen?

2. Wat hebben we gedaan?

3. Wat is het vervolg?

4. Tips

Gemeente Zoetermeer



1. Waarom aan begonnen?

BAG

Verblijfsobject

Topdesk

Naam locatie

CBS

Wijk
Topdesk

Complex-ID

BAG

Locatie (x/y) (primair)

Functie (In BAG Gebruiksdoel)

Adres (primair)

Topdesk

Aanschaf datum

Adres type

Afstootdatum

Assetmanager

Assetmanager – Email

Assetmanager – Telefoon

Basis BVO

Basis NVO

Basis VVO

Bouwkundig adviseur

Contactpersoon op locatie

Contactpersoon – Email

Contactpersoon – Telefoon

Eigendoms-situatie

Gebruiksdoel

Gebruiksdoel numeriek

Hoofdgebruiker locatie

Hoofdgebruiker – Email

Hoofdgebruiker – Telefoon

Huidige strategie

Kruisjeslijst

Leegstand BVO

Leegstand NVO

Leegstand VVO

Locatie tbv meldingen ja/nee

Totaal BVO

Totaal NVO

Totaal VVO

Verkoop-opbrengst

BRK

Kadastraal nummer

BAG

Pand

WOZ

WOZ Waarde

BAG

Bouwjaar

BRK

Locatie (x/y) (secundair)

Adres (secundair)

WKPB

Monumenten-status

BGT

Object

BGT

Locatie (x/y)

(secundair)

K2F

Taak

K2F

Afschrijvingstermijn 

Boekwaarde

BTW vlag

Deelportefeuille

Huuruitgaven

Jaarlijkse afschrijving

Onderhoudskosten correctie&mutatie 

34000

Onderhoudskosten groot 34515

Onderhoudskosten regulier 34516

Onderhoudskosten vandalisme/schade 

34710

Portefeuille

Programma

Restwaarde

VvE bijdrage

Belastingen en heffingen

Verzekeringen

Verzekerde waarde opstal

Verzekerde waarde inboedel

Verzekeringskosten

O-Prognose

Conditiescore

Conditiescore numeriek

Verantw eigenarengedeelte

Verbouwing

Energielabels

Energie-index

Energie-label

Nutsbeheer

EAN-code elektra

EAN-code gas

EAN-code warmte

Applicatielandschap



1. Waarom aan begonnen?

Betere besluitvorming



1. Waarom aan begonnen?

Effectiever sturen 
Ambitie



1. Waarom aan begonnen?

Betere dienstverlening richting inwoners



2. Wat hebben we gedaan?

Basis op orde

KSF & (K)PI’s 

bepalen

Koppelen data

Inzicht in data

Sturen op data

1

3

2

4



2. Wat hebben we gedaan?
KSF en KPI’s 

bepalen



2. Wat hebben we gedaan?

Pandpaspoort 

& 

Dashboard



2. Wat hebben we gedaan?

Opgaven duurzaamheid en 

toegankelijkheid in kaart gebracht



3. Wat is het vervolg?

Basis op orde



3. Wat is het vervolg?

Inzicht in data (intern en extern)

Sturen op dataBIM

Sensors



Hoe organiseer je het? 

– Kies je eigen richting, route en tempo

– Geen keurslijf of volgordelijke stappen

– Ga morgen aan de slag, ook als de basis nog niet op orde is

– Continu proces van ontwikkelen, verbeteren bijschaven

– Vergelijk het met een topsporter, elke dag trainen om beter te worden



Ontwikkelmodel databedreven vastgoedsturing

Infrastructuur

Cultuur

Rapportage

Privacy

Datakwaliteit

Organisatie



Infrastructuur

Heldere structuur is van belang, zeker bij toenemend aantal datavelden en –bronnen.

– Duidelijke informatiestructuur

– Informatielandschap in beeld

– Inzicht waar welke informatie wordt bijgehouden

– Koppelen van data uit verschillende systemen

– Aansluiting op openbare datasystemen

– Geen datafabrieken



Voorbeeld infrastructuur



Cultuur

De organisatiecultuur vormt een belangrijke succesfactor om te kunnen groeien.

– Data toegankelijkheid voor medewerkers

– Draagvlak voor gebruik van data in besluitvorming

– Stimulering ontwikkeling vanuit directie



Rapportage

Om van data informatie te maken heb je rapportages nodig.

– Management informatie

– Jaarlijkse rapportage aan college & raad

– Alle gebouwinformatie bij elkaar

– Huurachterstanden



Privacy

Ben voorzichtig met het verspreiden van data, zeker als het gevoelige informatie betreft.

– Hoe is het gesteld met de governance?

– Wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de eigen organisatie? 

– Wie is de privacy-officer?

– Hoe wordt data overgedragen aan externe partijen?



Organisatie

Zorg voor een solide basis met enkele specialisten.

– Kennis en kunde aanwezig binnen het team

– Ontwikkelpunten en eventueel benodigde uitbreidingen

– Samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld data-partners



Datakwaliteit

Zorg voor betrouwbare data, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

– ACCU

– Data eigenaarschap

– Data verbeterprocessen

– Aansluiting bij definities en begrippen uit de sector



Datakwaliteit; ACCU-principe

A C

C U



Quick Scan

– Interviews, systeem-inventarisatie en data-analyse

– Huidige stand van zaken in beeld

– Per ontwikkelveld

– Advies over te nemen stappen

– Morgen aan de slag

– Jaarlijks herijken



Vragen en gesprek

@BouwstenenvS 



10 Tips

@BouwstenenvS 

• Tips van Sander 
• Tips van Cheimaa

• Tips van gemeenten en scholen

• Tips van anderen?



Vervolg

@BouwstenenvS 

• Impressie

• Kennisuitwisseling

• Berichten en artikelen

• Programma In Control

• Maatschappelijk Vastgoeddag – 3 december



Bedankt en graag tot ziens
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10 tips

1. Download het Benchmark Gemeentelijk Vastgoed Codeboek via 
http://www.benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl

2. Zorg voor aansluiting tussen Vastgoed & Financiën

3. Gebruik eenduidige indelingen van gebouwen en complexen

4. Periodieke vastgoedrapportage (minimaal 1x per jaar)

5. Ga op zoek naar strategische datapartners

6. Zoek aansluiting bij openbare databestanden (BAG, Kadaster, Mulier, DUO, etc.)

7. Deel je data-successen breed in het team en de organisatie

8. Maak data-projecten niet te groot

9. Inventariseer je data-fabrieken (en de producenten daarvan) 

10. Geen beren op de weg (“basis niet op orde”, “organisatie is er niet klaar voor”) maar gewoon beginnen

http://www.benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl/


4. Tip

1. Capaciteit beschikbaar stellen


