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Specialized in Digital Product Development
Whether it is as an end to end project or within your team,  

We design, develop and manage valuable digital experiences



Ecosystem Play

Digital + Sector Kennis

3H

BIM

AR & VR

IoT

Drones

Robotica

Artificiële intelligentie

Managed Innovation Partner in AEC



Ageda

16:00 - 17:00 Welkom drink 

17:00 - 17:20 Intro Anthony

17:20 Keynote Lieve Van Medegael 'Benchmark in de bouwsector’ + Q&A

18:10 Martin Brochier - BouwData + Demonstratie video’s (video 1 “Building the Datapool” en video 2 “Using 
the Datapool”) + Q&A

18:40 Diego d’Udekem - Kabandy Q&A

19:10 Panel: Peggy Bovens (BouwData), Lieve Van Medegael (Vlaamse Overheid HFB), Diego d'Udekem (Ceo 
Kabandy), Lindsay Vandenameele (KULeuven) en Joris Hoogeboom (TU Delft - Pàu) 

20:00 - 21:30 Netwerk moment



BENCHMARKING IN DE 
BOUW
Lieve Van Medegael
Afdelingshoofd Bouwprojecten
Het Facilitair Bedrijf

BouwData event 9/3/2023



Het Facilitair Bedrijf

Het agentschap Facilitair Bedrijf, kortweg Het 
Facilitair Bedrijf, ondersteunt de entiteiten 
van de Vlaamse overheid met een waaier 
aan diensten op het vlak van facilities, 
vastgoed, documentbeheer en 
overheidsopdrachten.
https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbe
drijf

https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
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Benchmark (Eng.), vertaalbaar als referentiekader

Benchmarking is systematisch onderzoek naar de 
prestaties en de onderliggende processen en 
methoden van een of meer leidende 
referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de 
vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden 
met deze “best practice", met het doel om de eigen 
prestaties te plaatsen en te verbeteren



Nieuwbouw en renovatie 
administratief gebouw
2014-2016

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale politie 
Limburg
Renovatie: 11 435 m²
Nieuwbouw: 4 093 m²
Investering: 11,5 miljoen € (incl. 
btw)

Nieuwe bibliotheek en academie 
voor Podiumkunsten
oplevering 2018

Bouwheer: AGSA, i.o.v.stad Aalst
Projectwaarde: 14 miljoen euro
Oppervlakte: 6.740 m2

Bouw van een competentiepool 
in Anderlecht 
2016 - 2018

Bouwheer: Beliris 
Bedrag van de werken: € 11 00 
000 (BTW incl.)
Totale oppervlakte: 7 228 m²



De probleemstelling
in 4 stappen



1. Niets is wat het lijkt



Benchmarken vraagt enerzijds een kost en anderzijds een 
hoeveelheid om tot een kostenkengetal te komen.

Kost wordt op diverse manieren 
gecategoriseerd en begroot (incl. of excl. los 
meubilair, afbraak, omgevingsaanleg...)

Oppervlaktes, volumes, lengtes,… worden 
op verschillende manieren gemeten

Kengetallen zijn niet éénduidig!

€

123



2. Niets is zeker



Ramingen in schets- en voorontwerpfase zijn vaak 

− moeilijk te beoordelen op realiteitszin
− onderling moeilijk tot niet vergelijkbaar

− Bruto m² of netto m²? Hoe berekend netto m²?

− Wat is inbegrepen in de raming en vooral: wat niet?
Vb. grondwerk niet apart vermeld -> inbegrepen of 
vergeten?

− Erg uiteenlopende graad van detail



3. Niets is voor altijd



Ramingen evolueren tijdens het ontwerpproces
 
− Correcte opvolging is complex

− Waar, wanneer en waarom zijn er 
overschrijdingen?

− Als gevolg van wijzigingen in  
- scope
- hoeveelheden
- materialen
- ontwerp
- eenheidsprijzen
- ?

 



4. Niets wordt geleerd



Nacalculaties zijn lastig en vergen veel tijd

− binnen HFB opgestart op basis van typebestek van 
VMSW

+ direct beschikbaar
+ veel gebruikt en goed gekend

- niet up-to-date
- tekortkomingen vnl. op vlak van technieken
- vnl. geschikt voor (sociale) woningbouw



De oplossing
in 3 luiken



Een 
standaardsystematiek,
de oplossing voor veel



1. Oppervlaktemeting
Eenduidige meting, definities en 
termen



Art. 5.2 “Level Area (LA) is a 
measured area for one level, 
including all areas contained inside 
and measured to the outside 
permanent finished surface. 

Art. 5.10 “Net Room Area (NRA) is 
the sum of all floor areas measured 
to the internal surface of each room”, 

verder verdeeld in:

− Technical Area (TA)
− Circulation Area (CA)
− Amenity Area (AA)
− Primary Area (PA)

We spreken niet meer over bruto en 
netto vloeroppervlakte, wel over:



− verhouding Gross Floor Area / 
Level Area -> indicatie van 
architecturale vrijheid

− verhouding Net Room Area / 
Gross Floor Area -> indicatie van 
de ruimte die constructie an sich 
in beslag neemt

− volgens vakliteratuur 8% à 10%, 
op basis van nacalculatie as-built 
dossiers eerder 12% à 15%



Verschillende gebouwen, verschillende 
eigenschappenappelen met appelen vergelijken



[C] Construction Complex = een verzameling van meerdere bij elkaar horende 
bouwwerken

[E] Construction Entity = een bouwwerk

[P] Phases = deelprojecten in de tijd

[S] Storey = bouwlaag of floor

[Z] Zones = specifieke zone
Nodig in grote projecten, bv. jeugd- en zorginstellingen, culturele gebouwen,
elke zone genereert een heel eigen set aan kostenkengetallen

[B] Built Space = een ruimte, of conform NBN EN 15221-6
 Primary Area
 Circulation Area
 Amenity Area
 Technical Area

Conform Cuneco Classification System 

Oppervlakte per zone of 
functie!



2. Kostenstructuur
Kostenindeling volgens NEN 2699



Niveau 1 
>

Rubrieke
n
Niveau 2 > Clusters

Niveau 3 
>

Elementenclust
ers
Niveau 4 > Elementen

Niveau 5 > Oplossingen

Niveau 6 > Specificaties

In de norm zijn de niveaus 1 tot en met 4 uitgewerkt en 
toegelicht, niveau 5 en 6 zijn vrij.

Kosten- en kwaliteitsgegevens kunnen in de verschillende stadia van het 
bouwproces op een verschillend niveau worden weergegeven (schatting, raming 
VO/DO/AB).



A Grondkosten

B Initiële bouwkosten

C Inrichtingskosten

D Bijkomende kosten

E Onvoorzien

F Belastingen

G Financiering

X Exploitatiekosten

Z Baten

Niveau 2 - Clusters

B1 Bouwkundige werken

B2 Technische installaties

B3 Vaste inrichtingen en 

voorzieningen

B4 Terrein

B5 Algemene 

uitvoeringskosten / diversen

Niveau 3 - Elementenclusters

B1A Fundering

B1B Skelet

B1C Dakafbouw/-afwerking

B1D Gevelafbouw/-afwerking

B1E Binnenwandafbouw/-afwerking

B1F1 Vloerafbouw/-afwerking binnen

B1F2 Vloeren buiten

B1G1 Trappen en hellingbanen binnen

B1G2 Trappen en hellingbanen buiten

B1H1 Plafonds binnen

B1H2 Plafonds buiten

Niveau 1- Rubrieken 



Tabel 1 van Sfb
Functionele gebouwelementen



Zo gaat het nu



Een voorbeeld



Per kostenrubriek, 1 eenheid, 1 meetcode, opgesplitst waar 
nuttig 



3. Modelleren
voor kostencalculatie



Som van zijkanten 
van elke bouwlaag

Som van alle 
zichtbare 
bovenzijden= =



Bron: Handboek Kosten Efficiënt Scholen Bouwen | 
AGION

Bron: Triple-b

Bron: Schoolbouwformule 2018 -  Bovenbouw Architectuur 

https://www.agion.be/handboek-kosten-efficient-scholen-bouwen
https://www.agion.be/handboek-kosten-efficient-scholen-bouwen


Waarom? 

Systematisch onderzoek,
vergelijken,
om te verbeteren,
kostenefficiënt 
en kwalitatief.

Over grenzen van organisaties en partners binnen de bouw heen



www.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
www.vlaanderen.be/bouwprojecten

Volg onze bouwprojecten en aanbestedingen via social media

 

 

?

http://www.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
http://www.vlaanderen.be/bouwprojecten
https://www.facebook.com/Bouwprojecten-Vlaamse-overheid-937749246257407/
https://www.linkedin.com/in/bouwprojecten-vlaamse-overheid-746984134/
https://www.instagram.com/vlaamseoverheid_bouwprojecten/
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BouwData 
Datapool
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Wij willen een classificatie!

09.03.23
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BOUWHEREN 
denken… …. kostprijs?

Ik ga een ziekenhuis bouwen…

ONTWERPERS
denken…

AANNEMERS
denken… 

Hoeveel beton heb ik op de 
werf nodig? …

…. kostprijs?

In vormen en ruimtes …
…. kostprijs?

09.03.23
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NORMEN en STANDAARDEN
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RIBA PLAN OF WORK 2020

09.03.23
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BouwData Analyse BouwData Circularity
In opbouwWerkzaam sinds 2008DataPool sinds 2022

09.03.23
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Peggy Bovens
+32 498 91 98 96
pbo@bouwdata.net 

Martin Brochier
+32 495 42 87 82

bim4immo@gmail.com

Sigrid Ardoullie
+32 475 94 89 10
sigrid@arboco.be

Laura Denoyelle
+32 478 65 80 15

laura.denoyelle@onetinystep.eu

MEET THE TEAM

09.03.23
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www.bouwdata.net Research publicatie

www.bouwdata.org DataPool

09.03.23
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BouwData Analyse BouwData Circularity
In opbouwWerkzaam sinds 2008DataPool sinds 2022
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Kabandy

09.03.23



Kabandy Inleiding & verbinding 
met Datapool

Diego d’Udekem I diego.dudekem@kabandy.com



Laten we eerst even voorstellen wat 
Kabandy is



BIM Expert Software
Modeling software

Complex om te leren & gebruiken

Schatting
Vooruitgangsrapporten

Bestellingen
…

PDF gereedschappen voor 
blauwdrukken

Handmatige metingen
Tijdrovend en foutgevoelig

Bill of Quantities - van ontwerp tot beheer



Kabandy : een software voor 
niet-BIM experts

Een intuïtieve online viewer voor hoeveelheden

Configureerbare en dynamische meetstaten

Automatisering om de productiviteit te verhogen 

Intro video hier 

https://www.youtube.com/watch?v=XagcgnVbelE


Kabandy voornaamste gebruikssituaties

  Meetstaten / Offertes

▪ Wat: Geautomatiseerde en visuele quantity 
take-off om meetstaten voor kostramingen 
en aanbestedingen

▪ GC (calculatiedienst), PM, RED & REO

Vorderingsstaten

▪ Wat: Visuele hoeveelhedensberekening van 
de gerealiseerde werken om (maandelijkse) 
vorderingsstaten te genereren

▪ GC, RED, REO, PM & CRE

Kwaliteitscontrole van BIM modelen

▪ Wat: Geautomatiseerde kwaliteitscontrole 
van het BIM-model om na te gaan of het 
overeenstemt met de specificaties

▪ REO, RED, CRE, PM & GC

Gebouw Inventaris / Asset Managment

▪ Wat: Inventaris van gebouwinstallaties en 
oppervlakten voor het opstellen van 
onderhoudscontracten, optimalisatie van 
ruimtebezetting & meer

▪ REO, CRE & PM

GC = General Contractors; RED = Real Estate Developers, REO = Real Estate Operators, CRE = Corporate Real Estate, PM = Project Managers



Bedrijfspatroon met BIM hoeveelheden
De nood aan gemakkelijke toegang

1-5 
BIM experts

50-150 
Potentiële gebruikers

Kan niet iedereen ondersteunen
Niet een vervanging voor andere taken

BIM-opleiding is geen optie
Duur, geen tijd, geen bereidheid

De standaardprocessen opzetten
Workflows, BIM model conditionering, 
automatiseringstemplates, "how-to" 
kaarten

Gebruiksvriendelijke, 
business-oriented tools
Focus op hun eigen werk, niet op het 
beheersen van de BIM complexiteit



Een open software binnen uw 
ecosysteem

En meer!



Kostencalculatoren geen experts in BIM
Kostencalculatoren hebben de tijd noch de wil om BIM-modellen te leren gebruiken.
Hebben een gemakkelijke en visuele manier nodig om hoeveelheden te berekenen.

2

Hoeveelheden niet betrouwbaar
Kan niet gemakkelijk controleren hoe de hoeveelheden zijn verkregen.
Metingen op 3D-objecten en hoeveelheden in Excel-spreadsheets zijn losgekoppeld

3

1
Modellen zijn vaak niet geschikt voor kostenramingen 
BIM-modellen passen mogelijk niet bij meetcodes.
Kostenramers gebruiken geavanceerde meetcodes die specifieke modellen vereisen.

Specifieke uitdagingen voor 
kostenraming met BIM





Kabandy with Datapool
2 gebruik situaties

De Datapool invoeren
Bereken hoeveelheden uit as-built 

modellen om Datapool te voeden voor 
kostenraming

De Datapool gebruiken
Bereken hoeveelheden op vroege 

massamodellen om kostenramingen 
nauwkeuriger te maken



BouwData system

Hoeveelheden met 
Kabandy

3D models

Algemene workflow
Van Kabandy quantities naar Datapool 

Elementclusters

Datapool 
Elementclusters

Footprint (fundering, etc.)
Vloer-oppervlakten (LA, NLA, GFA, etc.)

Gevel-oppervlakten
#app, #studio, #circulatiekernen, etc.



Conclusies

Het gebruik van BIM is de toekomst voor bouwkostenramingen, maar er zijn 
obstakels te overwinnen

Kabandy geeft betrouwbare hoeveelheden toegang voor niet-BIM experts

Kabandy+Datapool = betere controle over projectkosten

Wij kijken uit naar versterking van de interacties en samenwerkingsverbanden in 
de nabije toekomst



Bedankt voor jullie 
aandacht!

Ze vertrouwen ons
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BouwData 
Datapool
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144.000
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Informatie
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3.000
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Besluit
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unleash creativity & design, to develop a better self, a better society

Sketch. React Native. HTML. Low


