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Accurate data en inzicht 
(toekomstige) vraag naar data

Vanuit het perspectief van het netwerk van de bouwtoelevering

25 januari 2023

Belangrijke IT uitdagingen tijdens projecten 
zijn de kwaliteit van de data en het 
aanbrengen van structuur in de data
Topsector logistiek – Smartport – kennishub Rotterdamse haven
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Lopende initiatieven

Betrouwbare data

• Datakwaliteit

• Digitaal stelsel / data delen

Toekomstige vraag naar data / structuur in data

• Recepten / samenstellingen – methodiek oplossingsvrij

• Traceability 
• Hoe houden we de data up-to-date 

• Milieu database

• Bouwlogistiek
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Certificeren

• Toets berichten/ syntax m.b.v. validatie tool / rekenregels resulteert in een certificaat

• Niet qua inhoud

• Advies

• https://datakwaliteit.nu/

Kwaliteit van data o.b.v. een 
Digitaal stelsel (DSGO)
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Even terug naar de huidige praktijk (Smartport)

• Elektronische communicatie is primair via e-mail, 
• geen systeem – systeem 

• maar wel mens – mens of mens - systeem

• Veel nu nog op papier / niet digitaal beschikbaar

• Steeds meer data, veel meer werk om dat te digitaliseren

• Veel tijd om te monitoren, status via meerdere bronnen

• Begrippen / definities zijn niet duidelijk

Behoefte aan

• Eenvoudig en snel kunnen maken van systeemkoppelingen

• Data kunnen delen met marktpartijen, waarmee geen directe 
contractuele relatie bestaat.

• Eenvoudig begrippenkader

• Data van de beste bron kunnen halen

Lastig te concretiseren, veel praktische, technische en organisatorische 
uitdagingen m.b.t. datadeling tussen organisaties.

data = (macht) delen
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(Federatief) datadelen

Het beschikbaar en toegankelijk maken van data van 1 organisatie voor 
1 of meerdere partijen. 

T.b.v. het slim organiseren bouw / logistieke activiteiten, b.v. 
beschikbaar stellen materialen

Gehanteerd principe gebaseerd o.b.v. enkelvoudige data bij de bron

• Eigenaarschap

• Kans op fouten / redundantie voorkomen / 

• Geen verschillende versies

HOE: Het beter samenwerken in de keten faciliteren door 

federatief datadelen o.b.v. een afspraken stelsel
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Van naar

1:1 Datadelen tussen applicaties Platform datadelen met applicaties Federatief datadelen o.b.v. afsprakenstelsel

platform

platform platform

platform
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HOE: Samenhang DigiGO en de DSGO
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Thema s, business issues & kansen

Normen en standaarden

Toegang tot data
[Afsprakenstelsel]

HOE draagt het afsprakenstelsel (DSGO) indirect bij aan de 

reductie van de uitstoot van stikstof?
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Toepassingen creëren waarde voor 
gebruikers, maar kunnen niet bestaan 

zonder toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van data

Toegankelijkheid bestaat uit meer dan 
technische connectie, de BLOFT 

bouwstenen zijn cruciaal in betrouwbare 
uitwisseling

Beschikbaarheid van data ligt aan de 
basis van elke toepassing in een digitaal 
ecosysteem, maar zonder toegang heeft 

de data geen nut

Digitaal samenwerken facilliteren binnen 
en tussen de ketens

Betrouwbare gedistribueerde 
databronnen met uitwisselbare data 

gebaseerd op open standaarden
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HOE draagt de digiGO indirect bij aan de reductie van de uitstoot 

van stikstof?
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Wendbare sector die, bewust en bekwaam, in 
staat is (nieuwe) technologie voor de toepassing 

van data aan te wenden. 
Het programma leren en veranderen faciliteert de 
effectieve en efficiënte inzet van middelen in de 

sector.

Leveren en leren toepassen van producten en 
diensten, door partijen uit de sector, zoals 

- Software applicaties, platformen
- Service providers (data en functies)

Adoptie van  
- In samenhang toepasbare (open) standaarden 

voor data en berichten. 
- Richtlijnen en (internationale) normen.

Borgen van de kwaliteit van data 
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HOE: Het beter samenwerken in de keten faciliteren door 

federatief datadelen o.b.v. een afspraken stelsel
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Van naar

1:1 Datadelen tussen applicaties Platform datadelen met applicaties Federatief datadelen o.b.v. afsprakenstelsel

platform

platform platform

platform
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Federatief data delen

Er wordt dan gebruik gemaakt van een

• infrastructuur voor identificatie en automatische authenticatie (iShare)

• mechanisme om autorisatie van data te regelen (iShare)

• Eenduidig begrippen kader, semantische data modellen (ontologie)

• Technisch toegangspunt bij de bron

Vastleggen op basis triples / linked data

Door deze bouwblokken hou je zicht op je eigen data, het kunnen 
analyseren wat er met de data gebeurd en de data is actueel. 

Nog wat over data ….
Hoeveelheid data groeit exponentieel (o.a. sensor data) / soorten data

Formaat:

• Gestructureerde data – voldoen aan een gedefinieerd data model

• Ongestructureerde data – 80% / lastiger analyseerbaar en herbruikbaar

Type data:

• Transacties

• Interacties 

• Events 

• Sensor data

• Masterdata – kerngegevens / referentiedata

• Metadata – data van de data

• Historisch / forecast

Gebruiksdoel van de data:

• Contract

• Compliance / aantonen o.b.v. regelgeving

• Coördinatie t.b.v. afstemming
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Toekomstige vraag naar data / data structuren 

Traceable bouwen en 
installeren

Fase 3
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Fase 1 (2019): Traceable bouwen en 
installeren
Bewustwording:  Vehicle t.b.v. faciliteren;

• Wet kwaliteitsborging

• Circulair bouwen en installeren, 
materiaal paspoorten

• Terugroep acties (bolletjes vloeren)

• Logistieke optimalisatie (JIT) en emissie

Praktische toets i.r.t. 4 use case

• Wet kwaliteitsborging

• Materialen paspoort
• Spanningsrails (Installatie)

• Kanaalplaatvloer (Bouw)

• Installatie register

Met behulp van de digital link (GS1)

21

22



26-1-2023

12

1. Intiatief Gebruik 6. Onderhoud 7. Hergebruik

2. Ontwerp 3. Engineering
4. 

Voorbereiding
5. Realisatie 6. Onderhoud 7. Hergebruik

Opdrachtgever, asset manager, gebruiker

Ontwerper, aannemer,
installateur

Fabrikanten leverancier, handel

Ik heb een 
informatie 
behoefte

Dan maak ik een ILS 
(informatie 

leveringsspecificatie)

2. Data moet door de keten 
stromen – in flow –
(Op zoek naar verspillingen)
[berichten / interfaces]

1. Informatie aanbod moet 
(Just in Time) aansluiten bij 
de informatie vraag 
[classificatie]

26-1-2023 Traceable bouwen en installeren 24

3. Data moet vindbaar zijn en 
te koppelen aan product en 
locatie [identificatie] 
De verbinding tussen de echte 
en virtuele wereld

4. Data is 
gedistribueerd, aan 
wie stel ik wat 
beschikbaar? 
[datadelen]
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id.gs1.org 
Brand owner
Wholesaler
Retailer
NGO
Government

Your app

Using GS1 on the internet to access the info 
you need

26

https://id.gs1.org/01/5713828674906/21/def ?linktype=gs1:pip
Product Information Page
Masterdata
Certificate
ProductSustainabiltyInfo
Eco Footprint
Instruction video
Buy buttom

Stock level
Price
Location
Latest maintenance
(EPCIS)
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GS1 Digital Link URI standard 
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id.gs1.org 
Manufacturer
Brand owner
Wholesaler
Plumber
Facility manager
NGO
Government
Architect

Product Information Page
Masterdata
Certificate
ProductSustainabiltyInfo
Eco Footprint
Instruction video
Buy buttom

GS1 object 
identifier(s)

Linktype
GS1 web vocabulary

Stock level
Price
Location
Latest maintenance
(EPCIS)

Attribute
GS1 web vocabulary

Data 
access 
control

Data source 
set by scan 
application

https://id.gs1.org/01/5713828674906/21/def ?linktype=gs1:pip

The GS1 barcode and supply chain processes
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Product    + variant   +production date  +batch   +item

Point of sale 

E-retail

Traceability

Recalls

Circular economy

Sustainability

Warehousing

Warranty and Maintenance

EDI 

Authentication 
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GS1 Digital Link standard Value proposition
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3
0

what

where

what

where

when

whyLocation: GLN

Product:
GTIN + batch/lot or serial number

Traceability: EPCIS

Time stamp

CBV: 
assemble

CBV is a standardized description of events in the supply chain

how
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how

31

what

where

when

why

GS1 Digital Link

Traceability in a circular construction industry

Idea Design Planning Construction Use Maintenance Reuse Recycle

GS1 identifiers

Product configuratoren
Oplossingsvrij specificeren
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Raakvlakken management

- constructief
- dakbedekking

Milieu data
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Bouwlogistiek
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Papierloos bulktransport
Informatie delen tussen leverancier, afnemer, 
transporteur en voertuig/chauffeur/lading

De belangrijkste elementen van 
papierloos bulktransport
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Problematiek

Variabele rit- en lading-informatie (digitale leveringsbon) tussen leverancier en afnemer

Informatiestromen: Het begint simpel
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Informatiestromen: Het begint simpel, 
moeilijk wordt het vanzelf

Toevoegen van een logistiek dienstverlener (transporteur) en een voertuig / chauffeur heeft 
impact op de hoeveelheid uit te wisselen / delen  informatie

Stap 4

Levering - Rit begeleidingsdocument
Transporteur (chauffeur + voertuig) haalt lading op, vervoert 
lading van – naar (incl. weegbrug). Bij aflevering is bekend 
dat en wat er geleverd is.

Levering - Rit tracker
Logistiek planner plant voertuig, chauffeur en rit in en heeft 
inzicht in werkelijke gewicht lading, afgelegde route in 
tijdvenster en uitgestoten emissie
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Schilderij sessie
Technische Unie Zwolle 6-2-2020
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