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Programma vandaag

Twitter mee: 
#bouwstenen 

Informatie en tools voor verduurzaming
Dashboard Utrecht
Koppelingen operationele data BAM
Uitwisseling ontwikkelingen
Vervolg
Afsluiting



Stappen voor de routekaart
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Meedenkers met programma

Twitter mee: 
#bouwstenen 

Henk Hoogland
Almere

Rob van Gemert
Spacewell

Michiel Steltenpohl
Royal HaskoningDHV

Arwin Guijt
Honeywell

Yassine Zaghdoud
Cleverstone



Deelnemers
Gemeente:
• Almere
• Amersfoort
• Amstelveen
• Amsterdam
• Arnhem
• Breda
• Haarlemmermeer

Twitter mee: 
#bouwstenen 

School:
• Kind & Onderwijs
• Stichting Swalm & Roer

• Hoorn
• Terneuzen
• Utrecht
• Wassenaar/

Voorschoten
• Zaanstad
• Zaltbommel

Overig:
• VNG
• BAM FM
• Cleverstone
• Honeywell
• Kadaster
• Planon Software
• Royal HaskoningDHV
• Spacewell



Vragen vooraf en online te stellen

Twitter mee: 
#bouwstenen 

• Actuele ontwikkelingen
• Architectuur en organisatie achter de dashboards
• De achterkant van het dashboard: welke data staat er in en wordt 

het ook gebruikt om mee te sturen? 
• Ideeën m.b.t. dashboard en monitoring schoolgebouwen en 

sportzalen
• Algemeen duurzaamheidsbeleid voor schoolbesturen in het PO
• Hoe kan het dashboard inzichtelijk maken hoe de 

verduurzamingsopgave zich ontwikkelt?



Dashboard Utrecht 

Twitter mee: 
#bouwstenen 

Jaap van Nunen - Utrecht
• kijkje achter de schermen
• toelichting op de gemaakte 

keuzes
• het gebruik en de ervaring 

met dashboards
• tips 



Bouwstenen voor sociaal
Jaap van Nunen
23 september 2020

Dashboard versnellingsopgave energieneutraal kernvastgoed 2040



voorstellen

Naam: Jaap van Nunen

Werkzaam bij: Gemeente Utrecht; Utrechtse Vastgoed Organisatie

Als: Technische beleidsadviseur gemeentelijk- en maatschappelijk 
vastgoed

Taak: advisering gebouweigenaren bij beheer- en ontwikkel-
vraagstukken

Duurzaamheid: ontwikkelen en inpassing versnellingsopgave energieneutraal 
kernvastgoed



Onderwerpen presentatie

• Ambitie gemeente Utrecht

• Denkcyclus per coalitieperiode

• Meetbare kpi’s (kritieke prestatie indicatoren)

• Hoe is dashboard tot stand gekomen

• Wat staat ons nog te doen?

• Live demo dashboard



Ambitie gemeente Utrecht

beleid gemeente Utrecht, energieneutraal kernvastgoed

https://bouwstenen.nl/verduurzamen%20maatschappelijk%20vastgoed%20Utrecht?_ga=2.185554473.1038410180.1600700410-1341468189.1595917558


Visie
In 2040 zetten wij enkel energieneutraal 

gemeentelijk vastgoed in om sociale & 

maatschappelijke doelen te bereiken.

Missie

We geven het goede voorbeeld door 

projectmatig het kernvastgoed te 

verduurzamen waarbij we natuurlijke 

investeringsmomenten gebruiken zodat 

we kapitaalvernietiging zoveel mogelijk 

voorkomen.

Doelen

• Via het verduurzamen van gemeentelijk 

vastgoed de CO2-footprint van de 

gemeente terugbrengen.

• Het gebouw gebonden energieverbruik 

van een gebouw komt na een project uit 

op 

0 kWh / m2 / BVO per jaar.



Visie
In 2040 zetten wij enkel energieneutraal gemeentelijk 
vastgoed in om sociale & maatschappelijke doelen te 
bereiken.

Missie
We geven het goede voorbeeld door projectmatig het 
kernvastgoed te verduurzamen, waarbij we natuurlijke 
investeringsmomenten gebruiken, zodat we 
kapitaalvernietiging zoveel mogelijk voorkomen.

Strategieën (o.b.v. Bouwjaarklasse)
1. Voor het verduurzamen van monumenten maken we 

een gericht plan.

2. Bij groot onderhoud en renovatieprojecten gaan we 
altijd voor energieneutraal.

3. Bij jonge gebouwen investeren we in 
installatietechnische duurzaamheidsmaatregelen.

4. Bij gebouwen met een GBS gaan we installaties zo 
efficiënt mogelijk inregelen.

5. We zetten in op innovatieve duurzame 
energieopwekking

Doelen
• Via het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed de CO2-

footprint van de gemeente terugbrengen.

• Het gebouw gebonden energieverbruik van een gebouw 
komt na een project uit op: 
0 kWh / m2 / BVO per jaar.

Randvoorwaarden 
• We investeren alleen in kernvastgoed, dat zijn gebouwen 

in de vastgoedportefeuille die een beleidsdoel dienen en 
in volledig eigendom van de gemeente zijn.

• De programmering van duurzaamheidsprojecten loopt in 
lijn met de Nota Kapitaalgoederen (4 jaar cyclus).

• De verhouding tussen het rendabele en onrendabele deel 
van aan duurzaamheidsinvestering wordt voorafgaand aan 
een project vastgesteld en kan achteraf worden 
gemonitord.

• Coalitiemiddelen worden ingezet om het onrendabele 
deel van duurzaamheidsinvesteringen te dekken.

• Er worden afspraken gemaakt over vrijkomende financiële 
middelen door energielastenverlichting als dekkingsbron 
voor een duurzaamheidsinvestering.



Denkcyclus per coalitieperiode



1. Plannen & Programmeren 3. Monitoren & Rapporteren



1. Plannen & Programmeren 3. Monitoren & Rapporteren
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1. Plannen & Programmeren 3. Monitoren & Rapporteren

Energieneutrale status
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Bestaande data verzamelen, verrijken en 
combineren

Transitie naar inzicht
Evaluatie informatie, inzichten en 

aanpassingen

Interactieve 
Dashboards

Beschikbare 
data (bronnen)

Bespreken van inzichten, wensen, 
missende data en additionele bronnen

Kengetallen
(o.a. benchmark en
benodigde coalitiemiddelen)

1. Plannen & Programmeren



twee meetbare kpi’s

Het gebouw gebonden energieverbruik na transformatie

=
0 kWh / m2 / BVO per jaar incl. duurzame opwekking

en

Inzet van jaarlijkse coalitiemiddelen (BuCa)

3. Monitoren & Rapporteren
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Financiële besluitvorming (BuCa) 
(1e kpi)

Na uitvoering bemetering
gebouwgebonden
energiestromen 
(2e kpi)

Verschil energielasten voor en na 
renovatie vertegenwoordigt 
jaarlijkse bijdrage (check)

Monitoren & Rapporteren



Ontwikkeling dashboard

Hoofdvragen voor sturing op de opgave:

• Wat hebben we binnen het kernvastgoed (beleidsdoel)?

• Waar staan we nu?

• Liggen we op koers voor 2040?

• Wanneer is er sprake van een natuurlijk moment?

• Zijn de getransformeerde gebouwen werkelijk energieneutraal?

• Voldoen we aan de afspraken met gebruikers en/of uitgangspunten 
BuCa?



Project aanpak

• Werkvorm in het project:
➢ Agile (scrum)

o Matig beeld van het gewenst eindresultaat, dus flexibiliteit is een pré!

• Wekelijks overleg d.m.v. sprints, sprint-planning, scrumboard, etc. 

• Projectgroep: 
➢ Product-owner; scrum-master, Data scientist, Front end specialist en Business Intelligence (visualisatie)



Omvormers
(Zonnepanelen)

Verbruik
(Gas/Elektra)

Weer
(Graaddagen)

…

(Zonder API’s)Beheer duurzaamheidsdashboard

(Handmatige) processen

Overige bronnen
en data
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Verbruik
(Gas/Elektra)

Weer
(Graaddagen)

…

d.m.v. API (Application Programming Interface)Beheer duurzaamheidsdashboard

Processen

Overige bronnen
en data

API’s

Omvormers
(Zonnepanelen)
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Wat staat ons nog te doen?

oktober 2020

• automatisch ontsluiten data bronnen d.m.v. API’s

Q3 en Q4 2020

• Dashboard portefeuilles op maat maken

• Pilots monitoring bestaande energie neutrale gebouwen

2021

• Monitoring energie neutrale gebouwen uit de versnellingsopgave

• Kennisregels bouwen ter signalering afwijking kpi’s

• Kennisregels signalering natuurlijk moment



Live demo

Duurzaamheidsdashboard
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Vragen en eigen ervaring en ontwikkelingen

Twitter mee: 
#bouwstenen 



Koppelingen 

Twitter mee: 
#bouwstenen 

Leendert Trouwborst en Frank Jansen – BAM FM
• hoe systeem in elkaar zit
• welke koppelingen gemaakt
• gebruik en ervaring
• ontwikkelingen in de markt
• tips



Data driven maintenance
De kracht van ervaringen

Frank Jansen & Leendert Trouwborst
BAM FM



33

Inhoud

• Inleiding

• Basis op orde

• Ervaringen

• (Asset)data

• Datamodel

• Verrijken

• Grip

• …

Operationele gegevens meteen beschikbaar

BAM FM voert voor diverse organisaties het operationele vastgoedmanagement uit, onder andere voor de gemeente Tilburg. Vraag daarbij was
hoe ze de resultaten van de door hen uitgevoerde inspecties en werkzaamheden goed en snel bij hun opdrachtgever konden krijgen zodat die aan
de slag kan met de meest actuele informatie. Om dit te bewerkstelligen hebben ze een systeem ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst vertellen
Leendert Trouwborst en Frank Jansen van BAM FM hoe het systeem in elkaar zit en welke koppelingen zijn gemaakt, wat zijn de ervaring met dit
systeem, welke ontwikkelingen zien we in de markt op dit gebied en geven ze nog wat tips waarop te letten bij de ontwikkeling en toepassing
van dergelijke systemen.



34

Voorstellen

Leendert Trouwborst

Frank Jansen
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Facilicom
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ISS
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CBREHEYDAY

Vinci

Engie

Strukton Worksphere

Heijmans Utiliteit

Eurest
D&B

G4S

CSU
Vermaat

Ascom Otis
Feenstra

BAM FM

IFM PROVIDERS

MULTI SERVICE PROVIDERS

SINGLE SERVICE PROVIDERS

JLL

Opkomst ‘Smart FM’
Data-gedreven 

technologieën bieden 
mogelijkheden voor 

‘smart’ FM 
dienstverlening

Verduurzaming
Mede gedreven door het 
Klimaatakkoord groeit de 
behoefte naar duurzame 
vastgoedoplossingen die 

rekening houden met 
energie, welzijn en 

veranderende regelgeving

Uitdagingen 
arbeidsmarkt

Krapte in de markt voor 
technisch personeel en 

verandering in benodigde 
competenties

Aanhoudende 
digitalisering

Klanten en gebruikers 
verwachten steeds vaker 

via digitale kanalen 
bediend te worden

Complexiteit FM 
speelveld

Toenemende 
complexiteit in de 
keten vraagt om 

heldere positionering 
en effectieve 

samenwerking

Diverse trends in de FM markt hebben impact op de manier waarop
organisaties bediend willen worden en hoe markt-partijen zich ontwikkelen

It’s all data that counts
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Smart FM
Aanhoudende digitalisering
Uitdaging op de arbeidsmarkt
Complexiteit speelveld
Verduurzaming

It’s all data that counts

Leren Verbeteren Samen Innoveren Systemen

Vertaling en aanpak vanuit BAM
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Ervaringen
• Hebben we wel alle assets in beeld?

• Is de kwaliteit van de assets correct vast gelegd?

• Aanwezigheid van belang zijnde documenten (b.v. 
garanties, voorschriften, logboeken)

• Overdracht naar nieuwe onderhoudspartner goed geregeld

• Zijn de stukken inzake wet- en regelgeving op orde

• Meteen naar een prestatiecontract?

• Locatie specifieke zaken

• ….

Niet op orde? 

- Verstoringen opstartfase

- Veel adhoc terwijl trein door dendert

- Niet kunnen voldoen aan overeengekomen KPI’s

- Ontevreden interne / externe klant

- Teleurgestelde eindgebruiker

- Garbage in …….

- …….
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Basis op orde 



39

Opvolging
• Het in rustiger vaarwater brengen van het contract

• Opgedane ervaringen hebben geleerd dat betrouwbare 
assetdata een goede dienstverlening maximaal 
ondersteunt

• Nadenken over data als middel om de dienstverlening 
te veranderen en/of te verbeteren:

- Betrouwbare data

- Goede uitwisseling

- Comfort verbetering

- Verduurzaming 

- Dashboarding

- Innovatie

Wat ons betreft is het beschikbaar hebben van correcte 
data het smeermiddel dat een goede samenwerking 
ondersteunt. Om dit te organiseren is tijd en [soms ook] 
coaching nodig.
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Big Data?
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Data 
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Dataverzameling

Data Analytics

Data Analyse

Data Science

Data Mining
Verzamelen van data en gebruiken van de  
voorspellende kracht van machine learning door 
verschillende algoritmen voor machine learning
toe te passen op big data

Data Analytics
Het automatiseren van inzichten in een dataset 
en dwingt af het gebruik van query's en data 
aggregatie

Data Analyse
Menselijke activiteiten om inzage te krijgen in 
dataset

Data Science
Alles wat te maken heeft met data, opschoning, 
voorbereiding en analyse
Behandeld gestructureerde en 
ongestructureerde data

Data Mining

Big Data
Enorme datavolumes die 

niet effectief kunnen 
worden verwerkt met 

traditionle applicaties, vaak 
onbewerkte data die 

onmogelijk in het geheugen 
van een computer kunnen 

worden opgeslagen

Machine Learning
Kunstmatige intelligentie 
techniek die veel gebruikt 
wordt bij data mining. Het 
gebruikt een dataset om 

een model te bouwen dat 

waarden kan voorspellen.

Wat is het verschil tussen big data, machine learning, data mining, 
data analytics, data analyse en data science?
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Data model

Bij de opzet van een datamodel geldt:

• Verzamelen en vastleggen van betrouwbare
assetdata

• Opzet van de data hub met veilige uitwisselingen

• Communiceren wordt anders, soms killer [data] en
soms warmer [inzichten]
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Objecten bibliotheek

Vastleggen van data

Asset

Kenmerken

Wet- en 
Regelgeving

Locatie

Documenten

Risico’s

Objectenbibliotheek
- Basis structuur om van belangzijnde

data vast te leggen
- Uniforme opzet data
- Groeimodel
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Datamodel

Data Hub

FMIS, SAP, BIM, 
Sharepoint

Datawarehouse
Analytics (e.g.) 
Skyspark

Bronsystemen 
derden KNMI, 

Honeywell, 
Legionella

GBS

Bezettingsmonitor

Comfort management

Smart legionella preventieSensor

Predictive maintenance

Upgrade

BAM neemt vanaf oktober 2020 UP! Field Service breed in gebruik. Uptoday is naar verwachting 
operationeel vanaf Q1-2021. De overige onderdelen zijn nog in ontwikkeling.
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Opzet datamodel

• Diverse databronnen ontsloten (o.a. FMIS, BIM, 
Sharepoint, GBS, IoT, sensoring)

• Data verrijken/normaliseren/standaardiseren

• Structureren en transformeren op basis van 
objectenbibliotheek

• Nieuwe toepassingen (artificial intelligence, 
machinelearning, predictive maintenance)

• Flexibel, veilig en toekomstbestendig

• API met klant, altijd en overall ter beschikking

• Dashboarding 
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Voorbeelden en toepassingen

• Datahub: Schiphol

• Artifical intelligence: opschalen riool gemalen

• Sensortechnieken: PPS, Arena en eigen huisvesting

• VR: Zaans Medisch Centrum

• BIM projecten: PPS, Schiphol en Zaans Medisch
Centrum

• ….
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What’s UP

UP! is het programma van BAM waarmee we data-gedreven 

diensten voor gezonde gebouwen en gebieden ontwikkelen.

In een netwerk met partners en klanten werken we aan diensten die van data inzichtelijke en 

waardevolle informatie maken.

Op basis van deze informatie ondernemen we preventief actie om een duurzame toekomst veilig 

te stellen.

Zo creëren we waarde voor iedereen.



49

That’s UP

Innovatieve totaaloplossingen Kennispartner

Inzichten & oplossingen Relatie & Partnership

Samen vernieuwing
realiseren

Voor gebruikers, 
eigenaren en onszelf

Steeds beter!Data-gedreven diensten

Waarde creëren voor iedereen.



Grip

Basis op orde
Altijd en overal beschikbare data
Inzicht - dashboarding, scenario’s, verbanden, etc.
Analyse en beslissingen onderbouwen
Innovatief
Flexibel [schaalbaar in kwanititeit en kwaliteit]



Vragen en eigen ervaring en ontwikkelingen

Twitter mee: 
#bouwstenen 



Vervolg

Twitter mee: 
#bouwstenen 



Bedankt en tot ziens op de

Maatschappelijke Vastgoeddag
3 december 2020 


