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Hogeschool Windesheim

- Vestiging Zwolle;  24.000 studenten

- Campus, 110.000 m2 BVO; 11 gebouwen

- Binnenstad Zwolle, Studentencafe, Boathouse



Hogeschool Windesheim

- Vestiging Almere;  3.000 studenten

- Landdrost, 3.400 m2 BVO

- Nieuwe Bibliotheek, het Baken, het Circus
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Klimaat: 

• Verbeteren isolatiewaarde van schil

• Klimaatinstallatie (topkoeling)

Schil: 

• Strippen van buitengevel 

• Vervangen (buiten)zonwering

• Vervangen dakbedekking en dakisolatie

• Oplossing zoeken dak kantine

Circulariteit 

• Gebruik circulaire materialen

• Losmaakbaarheid materialen

Renovatie BC



Ontwerpprincipe





Aanleiding gebruik BIM

• Renovatie gebouwen B en C
• Bestaande hoofdstructuur en gevels blijven bestaan
• Complexe structuur van 3 in elkaar grijpende gebouwen



Aanleiding gebruik BIM

• Windesheim heeft voor het beheer al het tekenwerk nog in 2d

• Geen ervaring met BIM

• Vragen voor aanvang project;
• Juiste moment - van 2d naar BIM
• Gebouw deels of volledig in BIM
• Wat te doen met bouwdelen/installaties die ongewijzigd blijven

• Vragen na oplevering project;
• Hoe gaan we verder in beheer
• Hoe omgaan met jaarlijkse mutaties



Vervolg voor het maken van de keuze

• Advies ingewonnen bij Domein Techniek

• Starten met BIM in een project >> later in beheer 

• Gestart met het maken van een Pointcloud; vanwege complexiteit 
gebouwen

• Selectie architect; ervaring met BIM

• Na VO+ aanbesteding aannemer inclusief adviseur; ervaring met BIM



Waar staan we nu

• DO-fase wordt afgerond door aannemer in BIM

• Start realisatie in november;  verdere uitwerking UO-fase. 



Dillema’s

• Vinden juiste partij voor advies BIM

• De juiste partij voor beheer tekenwerk; heeft Windesheim uitbesteed

• Opstellen goed en werkbaar protocol

• Kosten versus baten



Toekomstvisie

• Voorbereid op de toekomst

• Materialenpaspoort (circulariteit) koppelen aan BIM

• DMJOP koppelen aan BIM? 

• Koppeling Smart Building aan BIM?

• Vragen??



Smartbuilding



• Smartbuilding tool voor het onderwijs

• Projectplan Smartbuilding 

• Smartbuilding definitie Windesheim. 

Smartbuilding Windesheim



GebouwinstallatiesVastgoed

Gebruikservaring

Facilities

Bron :  Bi-grid



- Benadering vanuit het Beheer/Vastgoed Smart installaties:

Smartbuilding  Pilots



- Benadering vanuit het Beheer/Vastgoed Smart installaties :

Smartbuilding  Pilots



- Benadering vanuit gebruiker:

- Roombooking icm sensoring

Smartbuilding  Pilots



- Benadering vanuit gebruiker:

- Roombooking icm sensoring

Smartbuilding  Pilots



- Benadering vanuit gebruiker:

- 3. Smart werkplek / werkplekbezetting (8 sensoren)

Smartbuilding  Pilots



- Benadering vanuit gebruiker:

- 3. Smart werkplek / werkplekbezetting (8 sensoren)

Smartbuilding  Pilots



- Alles is mogelijk tot…………………………

- Gewoon doen!!! 

- Intensief

- Data en dan………

- Business case

- Bezetting / benutting essentieel

- Dashboard/smartbuilding platform

Smartbuilding ervaringen











Buiten 3D geometrie bevat een BIM model een schat aan informatie

Wat kunnen we daarmee doen ?



Gebruik BIM model voor generatie DMJOB/P (Duurzaam meerjaren onderhoud begroting/planning) 



Gebruik BIM model voor generatie materialenpaspoort



Integratie van BIM model en sensor informatie

BLDNG360 IoT model
BLDNG360 IoT model



Digital Twin voor FM

Assetinformatie

Materialenpaspoort

Conditie

Onderhoudsrapport

en

DMJOP

Smart sensoren

Gebruikersinfo

Functionele prestaties

Energie monitoring

Energiemanagement

3D tekeningen

BIM modellen

Architect, Aannemers

Oppervlakken

Definitie Digital Twin (digitale tweeling) :

Een digitale tweeling is een digitale weergave van een 
fysiek object, proces of systeem, waardoor we de 
prestaties ervan kunnen begrijpen en modelleren

Digitale tweelingen worden continu bijgewerkt met 
gegevens uit meerdere bronnen, waardoor ze 
verschillen van statische 3D-modellen.

Bijvoorbeeld de samensmelting van het 3D model en 
de informatie uit sensoren maar ook koppeling van 
onderhoudsdata













Hartelijk dank voor uw aandacht!




