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1 Managementsamenvatting 

Binnen het AWV is het AIM/BIM programma opgestart met als doel de creatie van een centrale digitale 
inventaris van de fysieke assets en hun relatie tot elkaar. Om een uniforme informatie-uitwisseling 
tussen zowel interne als externe betrokkenen te realiseren heeft het AWV een eigen publieke 
datastandaard ontwikkeld, de OTL – ObjectTypenBibliotheek, die objecten eenduidig definieert met 
hun eigenschappen en semantische relaties. Bij de praktisch uitrol van het OTL-informatie model is 
een belangrijk pijnpunt geïdentificeerd omtrent het leggen en beheren van relaties. Het doel van dit 
project is om een breed toepasbare oplossing te bekomen voor het aanmaken en beheren van 
semantische OTL-relaties tussen objecten over verschillende modellen, databronnen en 
softwarepakketten heen.  

Dit document is het eindverslag van de behoefteanalyse en marktconsultatie die Addestino in opdracht 
van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) uitvoerde voor het project ‘Aanmaak en 
beheer van semantische OTL relaties. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het 
begeleidingstraject dat liep van maart 2021 tot en met december 2021.  

Het voortraject heeft als doel om zowel de behoeftes van de eindgebruikers, als de technologische 
haalbaarheid scherp te stellen. Hiervoor werden eerst use cases opgesteld en geprioriteerd in 
samenwerking met het AWV en andere stakeholders die de gebruikersnoden capteren. Deze 
geprioriteerde use cases werden gebruikt als input voor de set-based design oefening voor het 
bepalen van de technische oplossing. In een eerste fase zijn er in parallel meerdere extreme sets 
geïdentificeerd, end-to-end uitgewerkt en geëvalueerd om het volledige oplossingslandschap af te 
dekken. In een tweede fase werden meerdere sets gecombineerd tot hybride oplossingen om 
maximaal gebruik te maken van de voordelen van elke set. De set-based design oefening resulteerde 
in twee finale sets namelijk: een viewer-gebaseerde oplossing in de cloud en een plug-in oplossing.  

Als onderdeel van dit PIO traject werd er ook gekeken hoe het AWV de markt kan stimuleren in het 
ontwikkelen van tools en gebruiken van OTL. Hiervoor is een analyse gedaan van mogelijke 
operationele modellen. Voor deze analyse zijn er vijf verschillende pistes geïdentificeerd, uitgewerkt 
en vervolgens voorgelegd aan de markt tijdens de marktconsultatie.   

In de marktconsultatie, georganiseerd met experten uit de industrie, werd het technologische risico 
van de use cases ingeschat alsook het verwachte risico in de verschillende operationele modellen. Uit 
deze consultatie blijkt dat zowel de viewer-gebaseerde oplossing als de plug-in oplossing technisch 
haalbaar zijn. Deze legde ook een aantal overkoepelende risico’s bloot. Deze bevinden zich 
voornamelijk op het gebied van usability, scalability en clarity. Het is cruciaal dat de risico’s eerst 
gereduceerd worden. De marktconsultatie toonde ook aan dat er momenteel weinig beperkingen 
zijn qua operationeel model aangezien de markt zich zeer bereid positioneerde om in te stappen in 
verschillende operationele modellen. Tot slot bevestigt de risico inschatting van de markt het 
innovatief karakter van de vooropgestelde oplossingen. 

Op basis van de input van de markt kan er geconcludeerd worden dat in een eerste stap de 
aangekaarte risico’s gereduceerd dienen te worden vooraleer over te gaan naar een open 
marktwerking met veel vrijheden of direct te starten met de parallelle ontwikkeling van zowel de 
viewer-gebaseerde oplossing en de plug-in oplossing. Daarom is het aangewezen om het eerste jaar 
te starten met het gefaseerd uitbouwen en ook uitrollen van de MVP-viewer gebaseerde oplossing in 
de cloud aan de hand van één software vendor onder beheer van het AWV.   
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2 Executive summary 

Within the Agency for Roads and Traffic (AWV) the AIM/BIM program is started with the aim of 
creating a central digital inventory of the physical assets and their relations to each other. In order to 
realize a uniform information exchange between both internal and external stakeholders, the AWV 
has developed its own public data standard, the OTL - ObjectTypeLibrary, which defines objects 
unambiguously with their properties and semantic relationships. During the practical roll-out of the 
OTL information model, a major pain point was identified regarding the creation and management of 
relationships. The goal of this project is to obtain a widely applicable solution for creating and 
managing semantic OTL-relations between objects across different models, data sources and 
software packages.  

This document is the final report of the needs analysis and market consultation that Addestino 
carried out for the PIO project 'Creation and management of semantic OTL relationships. It contains 
the fully elaborated results of the guidance process that ran from March 2021 till December 2021.  

The aim of the preliminary process is to focus on both the needs of the end users and the 
technological feasibility. To capture the user needs, use cases were first created and prioritized in 
collaboration with the AWV and relevant stakeholders. These prioritized use cases were used as 
input to the set-based design exercise for determining the technical solution. In a first phase, 
multiple extreme sets were identified in parallel, worked out end-to-end and evaluated to cover the 
full solution landscape. In a second phase, multiple sets were combined into hybrid solutions to 
maximize the benefits of each set. The set-based design exercise resulted in two final sets namely: a 
viewer-based solution in the cloud and a plug-in solution.  

As part of this PIO process, it was also examined how the AWV can encourage the market to develop 
tools and use OTL. For this purpose, an analysis of possible operational models was done. Five 
different operational models were identified, elaborated, and presented to the market during the 
market consultation.   

In the market consultation, organized with industry experts, the technological risk of the use cases 
was estimated as well as the expected risk in the different operational models. This consultation 
showed that both the viewer-based solution and the plug-in solution are technically feasible. 
However, it also exposed a number of overall risks. These are mainly in the areas of usability, 
scalability, and clarity. It is crucial that these risks are reduced first. The market consultation also 
showed that there are currently few constraints in terms of operational model as the market 
positioned itself very willing to step into different operational models. Finally, the market's risk 
assessment confirms the innovative nature of the proposed solutions. 

Based on the input of the market it can be concluded that in a first step the raised risks need to be 
reduced before moving to an open market operation with a lot of freedom or starting directly with 
the parallel development of both the viewer-based solution and the plug-in solution. Therefore, it is 
recommended to start the first year with the phased development and roll-out of the MVP viewer-
based solution in the cloud using one software vendor under the management of the AWV.   
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3 Context en objectieven 

3.1 De projectinitiatoren 

 Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is binnen de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor het 
beheer, onderhoud en optimalisatie van het wegenpatrimonium in het Vlaams Gewest. Dit omvat 
ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen alsook ruim 7700 km fietspaden.  

 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) ontwikkelen en/of 
aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke 
dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke 
uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, 
competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang 
(gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO andere overheden en 
publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-financiert ze die innovatie-
aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen voldoende relevant en innovatief zijn. Daarnaast 
voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen bij het 
voorbereiden van hun innovatie-aankopen.   

Meer informatie is beschikbaar op https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/  

3.2 Het voortraject: “Aanmaak en beheer van semantische  
OTL-relaties” 

 Context 

Het AWV stelde vast dat er efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden op vlak van onder meer 
onderhoud, proactief beheer en kwaliteitsvol ontwerp door haar assets op een correcte en volledige 
manier over de gehele levenscyclus te kunnen opvolgen. Daarom heeft het AWV het AIM/BIM 
programma opgestart waarin er wordt gebouwd aan een centrale digitale inventaris van de fysieke 
assets en hun relatie tot elkaar. Om een uniforme informatie-uitwisseling tussen zowel interne als 
externe betrokkenen te realiseren heeft het AWV een eigen publieke datastandaard ontwikkeld, de 
OTL – ObjectTypenBibliotheek, die objecten eenduidig definieert met hun eigenschappen en 
semantische relaties.  

Bij de praktische uitrol van het OTL-informatiemodel heeft het AWV een belangrijk pijnpunt 
geïdentificeerd. Het typeren van objecten en het toevoegen van eigenschappen vinden reeds hun 
intrede, maar het leggen en beheren van semantische relaties tussen assets is complex en er is op de 
huidige markt geen oplossing beschikbaar.  

Om dit pijnpunt aan te pakken is reeds binnen het AWV een kleinschalige POC uitgevoerd om relaties 
te leggen tussen objecten in één BIM-model in een gesloten en gesimuleerde omgeving. Hiervoor is 
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een gedetailleerde behoeftebepaling uitgevoerd met betrekking tot de nodige functionaliteiten van de 
oplossing. De resultaten van POC zijn veelbelovend, maar de uitdaging blijft om relaties uit te rollen 
over verschillende modellen en betrokkenen.  

Meer informatie over de POC is beschikbaar op  https://www.notion.so/AWV-Forge-POC-TOV-
1f5308e719be411fb0bcc52386e6ca73 

 Doelstellingen van het voortraject 

Het PIO-voortraject heeft als doel om een breed toepasbare oplossing te bekomen voor het 
aanmaken en beheren van semantische OTL-relaties tussen objecten over verschillende modellen, 
databronnen en softwarepakketten heen. Het AWV heeft reeds een oplossing voor versiebeheer en 
het correct uitwisselen van data (e.g. BIM360 omgeving en een dataportaal) waardoor dit buiten de 
scope van dit voortraject valt.  

In eerste instantie zal er vertrokken worden van de nodige functionaliteiten en behoeftebepaling uit 
de intern uitgevoerde POC, waarna dit verder zal uitgebreid worden met het capteren van externe 
gebruiksnoden in de vorm van use cases. Het doel van het PIO-voortraject is om de gevalideerde en 
geprioriteerde use cases te mappen op een referentie-architectuur die toelaat om relaties tussen 
objecttypes aan te maken en te beheren over verschillende applicaties en tools heen.  

Dit project is van belang voor zowel interne als externe eindgebruikers zoals onder andere 
opdrachtnemers, studiebureaus en interne tekenaars, om op een laagdrempelige wijze aan de OTL-
vereiste van het AWV, in het stijgende aantal BIM-gerelateerde uitvoeringsopdrachten, te voldoen. 
Het doel van dit PIO-voortraject is daarom ook om de ontwikkeling van OTL-conforme applicaties een 
duwtje in de rug te geven en zo de lokale ecosystemen stimuleren in het gebruik van de OTL-
standaard en het correct leggen en beheren van relaties tussen assets. 

Concreet bestaan de doelstellingen van het voortraject uit volgende zaken:  

 Het definiëren & prioriteren van functionele en technische noden voor zowel interne als 
externe gebruikers.  

 Analyse van de mogelijke technische oplossingen met hun toegevoegde waarde en de 
bijhorende risico’s aangegeven door de markt. 

 Definiëring van het operationeel model inclusief het stimuleren van de lokale ecosystemen in 
het gebruik van de OTL-standaard.  

 Gevolgd proces  

De analyse beschreven in dit verslag is tot stand gekomen op basis van overleg met het AWV-
kernteam, verschillende workshops met interne AWV-stakeholders relevant voor dit PIO-voortraject 
alsook de marktconsultatie.  

Het kernteam bestaat uit:  

 AIM/BIM programma manager binnen het AWV 
 BIM-adviseur en OTL-expert binnen het AWV 
 BIM-ontwikkelaar binnen het AWV 
 BIM-verantwoordelijke binnen het AWV 
 PIO-projectverantwoordelijke 
 Addestino 
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AWV-stakeholders die in de workshops betrokken waren zijn: 

 Kernteam 
 Teamlead van datamanagement 
 Databeheerder van datamanagement  
 Projectingenieur & leidend ambtenaar   
 Werfcontroller 

Volgende stappen, samengevat op figuur 1, zijn doorlopen om de opgestelde doelstellingen te 
bereiken:  

 

Figuur 1: doorlopen stappen in het PIO-voortraject:  
“Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties” 

Stap 1: Scherpstellen van de scope van het voortraject  
Het formuleren van de scope van het project en het bespreken van de praktische zaken. 

Dit werd besproken in een 2u-durende workshop op 17/03/2021 met het AWV kernteam en 
Addestino.  

Stap 2: Inventariseren van de interne functionele & technische noden  
Inventarisatie van de resultaten, functionaliteiten en learnings uit de POC alsook inzichten verwerven 
in de huidige uitdagingen van het AWV. Welke vereisten zijn reeds ingevuld? Welke additionele 
vereisten zijn er?  

Deze 3u-durende workshop vond plaats op 20/04/2021 met het kernteam en Addestino.  

Stap 3: Definiëren en prioriteren van externe gebruikersnoden aan de hand van use cases   
Eerst werden verschillende externe actoren geïdentificeerd en de bijhorende noden in de vorm van 
use cases. Dit vond plaats in een 4u-durende workshop op 28/04/2021 met het AWV-kernteam en 
interne stakeholders gedefinieerd door het AWV en werd gemodereerd door Addestino.   

Nadien werden de opgestelde use cases gevalideerd en geprioriteerd aan de hand van planning 
poker. Deze workshop bepaalde welke use cases de meeste impact hebben vanuit een 
gebruikersstandpunt. Deze 4u-durende workshop vond plaats op 18/05/2021 met dezelfde 
aanwezigen als de vorige workshop.    



Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties 

05/11/2021 EWI – PIO – 2021 9 

Stap 4: Set-based design voor het bepalen van de technische oplossing  
Bepalen van de mogelijke technische oplossingen aan de had van set-based design. 

Deze stap bestaat uit twee fases:  

Fase 1: Identificeren en uitwerken van meerdere sets  
In deze fase worden er verschillende extreme oplossingen uitgewerkt en geëvalueerd op 
verschillende dimensies door Addestino. Deze resultaten werden toegelicht door Addestino in een 2u 
durende workshop op 11/06/2021 met het AWV-kernteam.  

Fase2: Combineren van verschillende sets 
Op basis van de feedback uit de eerste fase, worden in deze fase verschillende sets gecombineerd tot 
één of meerdere hybride oplossingen. Dit werd toegelicht en besproken met het AWV-kernteam en 
Addestino in een 1u-durende workshop op 30/06/2021.  

Stap 5: Operationeel model  
Bespreking van het operationele & financieringsmodel model van de geïdentificeerde oplossing(en). 
Dit om een correcte marktwerking te garanderen   

Dit werd besproken op 03/08/2021 in een 1,5u-durende workshop met het AWV kernteam, PIO en 
Addestino.   

Stap 6: Marktconsultatie  
Op 07/10/2021 werd een marktconsultatie georganiseerd met spelers uit de industrie en het AWV 
kernteam en het Departement EWI (PIO) als observator. De uitnodiging voor de marktconsultatie 
werd door PIO ruim verspreid zodat alle geïnteresseerde industriële en academische spelers de kans 
kregen om deel te nemen. Het doel van deze workshop is om enerzijds een duidelijk beeld te vormen 
over de technische risico’s die marktspelers verwachten bij de uitrol van de vooropgestelde oplossing 
en anderzijds ook om een indicatie te krijgen van welke risico’s de markt ziet in de verschillende 
operationele modellen.  

De volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in Bijlage A: Deelnemende 
partijen in de marktconsultatie. 

4 Inschatting innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 

4.1 Gevolgd proces 

In eerste instantie werd er vertrokken vanuit de reeds uitgevoerde behoeftebepaling tijdens de POC 
om zo een duidelijk beeld te bekomen van de reeds vervulde vereisten en additionele uitdagingen. 
Vanuit de expertise van het kernteam werden hier reeds gebruikersgroepen en bijhorende noden 
gedefinieerd in de vorm van use-cases. Op basis van deze use-cases werd er vervolgens verder 
gebouwd aan de technische en functionele vereisten van de oplossing vanuit het perspectief van 
externe gebruikers.  

De opgestelde use cases werden gecategoriseerd en indien nodig geherformuleerd met als doel de use 
cases volledig duidelijk te maken voor zowel iemand vertrouwd met het domein alsook voor personen 
die hier minder mee vertrouwd zijn. 

Om de use cases te prioriteren op basis van hun toegevoegde waarde werd planning poker gebruikt, 
waarbij de eindgebruikers bepalen hoe belangrijk elke use case is. De scores werden toegekend door 
dezelfde groep stakeholders als bij het opstellen van de use cases. De laagste waarde in de 
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schaalverdeling is een 0 en betekent “niet noodzakelijk, hebben we al”. Een waarde van 2-3 geeft aan 
dat deze use case wel iets zou kunnen bijdragen, maar niet de essentie is van het project. Een score 
vanaf 13 zal echt een verschil maken, “daar geloof ik in, dit zal zeker een meerwaarde bieden aan het 
project”.  Een waarde van 100 geeft aan dat de users de use case absoluut vervuld willen zien binnen 
dit project, het is een gamechanger, er is een negatieve impact indien deze use case niet voldaan is. 

4.2 Resultaten 

Onderstaande lijst van gebruikersgroepen/persona werd opgesteld. Deze zijn zowel gebaseerd op de 
expertise van de projectinitiators, als op de verwerking van feedback, opmerkingen en bevindingen 
vastgesteld tijdens de verschillende workshops.  

 Opdrachtnemer. Dit is de meest voorkomende gebruikersgroep en is enorm breed. Het omvat 
onder andere technisch tekenaars, ontwerpers, projectingenieurs maar ook AWV interne 
mensen. Met andere woorden, alle gebruikers betrokken bij een opdracht vanuit het AWV 
waar de OTL-vereisten in zijn opgenomen.    

 AWV intern. Dit is een subset van de eerder geformuleerde “opdrachtnemer” gebruikersgroep 
die enkel gebruikers omvat binnen het AWV.  

 AWV verificator. Deze gebruikersgroep is een subset van AWV intern die specifiek 
verantwoordelijk is voor de verificatie van aangeleverde data aan het AWV.  

 AWV intern BIM-team. Het AWV intern BIM-team is verantwoordelijk voor alle BIM-
gerelateerde zaken binnen het AWV. Het spreekt voor zich dat deze gebruikersgroep wederom 
een subset is van AWV intern.  

Onderstaande lijst presenteert alle use cases met hun bijhorende score van toegevoegde waarde voor 
de eindgebruiker. In een korte paragraaf worden de details van de use case toegelicht en eventueel 
een verduidelijking bij de scores gegeven. De use cases zijn verdeeld in 6 categorieën: 

 Use cases waarbij de focus ligt op het leggen van relaties 
 Use cases waarbij de focus ligt op het faciliteren van het leggen, wijzigen en verwijderen van 

relaties 
 Use cases waarbij de focus ligt op het typeren en creëren van objecten  
 Use cases waarbij de focus ligt op de validatie van OTL-relaties en aangeleverde data 
 Use cases waarbij de focus ligt op versiebeheer en het gebruik van subsets 
 Use cases waarbij de focus ligt op visualisatie van relaties  

 Leggen van relaties 

Use case R1.1: Als opdrachtnemer kan ik relaties leggen tussen assets in één bestand in één formaat 
zodat ik OTL-conforme data kan aanleveren & dus kan voldoen aan de bestek vereisten. 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd algemeen beschouwd als een must have aangezien dit de basis is voor het 
leggen van relaties. Het vormt de noodzakelijke fundering van de oplossing.   
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Use case R1.2: Als opdrachtnemer kan ik relaties leggen tussen assets over verschillende bestanden 
in hetzelfde formaat zodat ik OTL-conforme data kan aanleveren & dus kan voldoen aan de bestek 
vereisten. 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd even belangrijk gescoord als use case R1.1. Dit is niet het einddoel maar maakt 
deel uit van de kern-functionaliteiten van de oplossing en is bij deze dus essentieel.   

Use case R1.3: Als opdrachtnemer kan ik relaties leggen tussen assets over verschillende bestanden 
in verschillende formaten (as is formaten in de instructiebundel en toekomstig gedefinieerde 
formaten) zodat ik OTL-conforme data kan aanleveren & dus kan voldoen aan de bestek vereisten. 
Score van het innovatiepotentieel: 40-60 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord omdat het innovatiepotentieel zich bevindt in het 
ondersteunen van meerdere bestanden in meerdere formaten.  

Use case R1.4: Als AWV intern kan ik relaties leggen tussen assets in een bestand door te connecteren 
met de centrale AIM-databank (EM-infra) zodat ik eenvoudig relaties kan leggen zonder te 
vertrekken van een OTL-subset en een import uit de databank.  
Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd als interessant ondervonden en zou een meerwaarde kunnen betekenen voor 
de oplossing maar is geen must. De meerwaarde ligt hier vooral op gebruiksgemak van de 
eindgebruiker aangezien er niet eerst een OTL-download nodig is en er zo eenvoudig ad hoc 
aanpassingen kunnen doorgevoerd worden aan aangeleverde bestanden.  

Use case R2.1: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets op een graaf-
manier (spinnenweb structuur) zodat ik eenvoudig relaties kan leggen tussen assets die beschikbaar 
zijn in een graaf 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case scoorde algemeen hoog en werd als noodzakelijk beschouwd. Aangezien niet alle 
assets een geometrie bevatten is het essentieel om verbanden te kunnen leggen op een graaf 
manier en is dit vaak de enige manier om dit overzichtelijk te kunnen doen.  

Use case R2.2: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets op een tekstuele 
manier (.csv, .json,  …) zodat ik eenvoudig relaties kan leggen tussen assets die tekstueel beschikbaar 
zijn 
Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd als interessant ondervonden en zou een meerwaarde kunnen betekenen 
aangezien sommige gebruikers een voorkeur hebben om op een tekstuele manier te werken. De 
toegevoegde waarde blijft echter beperkt.  

Use case R2.3: Als opdrachtnemer kan UI technisch relaties leggen tussen assets in een plan view (2D, 
3D,..) zodat ik eenvoudig relaties kan leggen tussen assets die visueel beschikbaar zijn in een plan 
view  
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

De use case werd unaniem als noodzakelijk beschouwd. Het is namelijk van fundamenteel belang 
dat op een visuele manier relaties kunnen gelegd worden tussen verschillende assets.  
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Use case R2.4: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets gedefinieerd in 
verschillende bestanden op een manier naar keuze (graph/text/plan) zodat ik eenvoudig relaties 
kan leggen tussen assets op de voor mij meest vertrouwde manier 
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

De kruising van verschillende weergaven van verschillende bestanden omvat het 
innovatiepotentieel en werd door alle deelnemers in consensus zeer hoog gescoord. Deze use case 
werd aanzien als essentieel, m.a.w. het project kan niet opgeleverd worden zonder dat deze 
geïmplementeerd is. 

Use case R3: Als opdrachtnemer kan ik een relatie creëren met het correcte relatietype zonder dat 
een source of target gedefinieerd is (omwille van e.g.: security rechten, onvolledig data, een asset die 
nog niet is aangemaakt, …) zodat later clean up acties kunnen gebeuren en de onvolledige relatie 
tussen source en target correct kan gelegd worden 
Score van het innovatiepotentieel: 60 

Deze use case werd zeer hoog gescoord omdat het van groot belang is dat als een relatie niet kan 
gelegd worden omwille van een bepaalde reden, dit kan aangegeven worden met de juiste 
informatie zodat dit later kan verwerkt worden. Het achterliggende proces van hoe dit zal 
opgevolgd worden valt niet binnen de scope van dit PIO-voortraject.   

Use case R4: Als opdrachtnemer kan ik relaties importeren uit verschillende formaten (as is formaten 
in de instructiebundel en toekomstig gedefinieerde formaten) zodat ik gebruik kan maken van 
aangeleverde relaties  
Score van het innovatiepotentieel: 60 

Deze use case werd over het algemeen zeer hoog gescoord. Het is namelijk van essentieel belang 
dat niet enkel asset data kan geïmporteerd worden maar ook bestaande relaties. Deze use case 
werd aanzien als essentieel, m.a.w. het project kan niet opgeleverd worden zonder dat deze 
geïmplementeerd is.  

Use case R5: Als AWV intern kan ik relaties leggen tussen assets in Davie of het dataportaal zodat ik 
quick-fixes kan uitvoeren 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen hoog gescoord. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker 
nl. AWV intern, is het zeer nuttig om op de ontvangen data eenvoudig een aantal mogelijke fouten 
te corrigeren.  

 Faciliteren van het leggen, wijzigen en verwijderen van relaties 

Use case F1.1: Als opdrachtnemer kan ik, door middel van opsomming, enkel uit de toegestane 
relatietypes selecteren conform de OTL-standaard (i.e. er worden enkel relatietypes weergegeven die 
in de OTL-standaard zijn toegelaten) zodat ik op een dynamische manier, voor een gekozen asset, 
enkel OTL-conforme relatietypes kan selecteren  
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd unaniem als noodzakelijk beschouwd. Het is belangrijk dat er OTL-conforme 
filtering is op vlak van relatietype aangezien dit het leggen van relaties vereenvoudigd.  
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Use case F1.2: Als opdrachtnemer kan ik, op basis van een intelligent aangereikte subset, relatietypes 
selecteren conform de OTL-standaard (intelligentie omvat bijvoorbeeld een combinatie van 
eigenschappen zoals type en afstand t.o.v. een object, het meest waarschijnlijke relatietype, 
gebruikers historiek, …) zodat ik enkel de relevante objecten krijg en sneller het juiste object vind 
Score van het innovatiepotentieel: 3 

Deze use case werd als onbelangrijk gescoord. Het aantal mogelijk relatietypes volgens de OTL-
standaard is reeds beperkt dus het intelligent aanreiken van een nog kleinere subset van 
mogelijkheden heeft geen toegevoegde waarde.  

Use case F1.3: Als opdrachtnemer kan ik automatisch relatietypes toevoegen aan de dataset door 
middel van het bevestigen van een aantal intelligente suggesties zodat relaties leggen weinig 
manueel werk is 
Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case zou een meerwaarde kunnen bieden maar is geen must. Het selecteren van het 
relatietype uit een beperkte lijst vereist geen grote inzet van de opdrachtnemer dus dit faciliteren 
is beperkt qua toegevoegde waarde.  

Use case F2.1: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, kiezen uit een opsomming 
van toegestane objecten volgens de OTL-standaard zodat ik enkel de instanties kan selecteren die 
overeenkomen met de doeltypes volgens de OTL-standaard 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord. Het automatisch filteren op objecttype op basis van 
de OTL-standaard heeft een grote meerwaarde omdat dit het zoeken naar de correct instantie van 
een objecttype vereenvoudigd.  

Use case F2.2A: Als opdrachtnemer kan na het kiezen van een relatietype, kiezen uit een intelligent 
gekozen subset van objecten (intelligentie omvat bijvoorbeeld een combinatie van eigenschappen 
zoals type en afstand t.o.v. een object, het meest waarschijnlijke relatietype, gebruikers historiek, …) 
zodat ik enkel dien te kiezen uit de hoogstwaarschijnlijke instanties die overeenkomen met de 
doeltypes volgens de OTL-standaard 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case scoorde even hoog als use case F2.1. Beide use cases hebben een grote toegevoegde 
waarde, echter, de meerwaarde van de intelligentie ten opzichte van het filteren op basis van type 
is beperkt.  

Use case F2.2B: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, visueel aanduiden (op 
bijvoorbeeld google earth, een dienstkaart, grb, ...) waar ik een relatie wil leggen zodat ik kan kiezen 
uit een intelligent gekozen subset van objecten op basis van mijn input zodat ik op basis van mijn 
input, enkel dien te kiezen uit de hoogstwaarschijnlijke instanties die overeenkomen met de doeltypes 
volgens de OTL-standaard 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case scoorde in het algemeen hoog. Voor bepaalde groepen eindgebruikers is het visueel 
input leveren een belangrijke factor in het faciliteren van het leggen van relaties.  
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Use case F2.2C: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, extra filtering doen (op 
type, toezichter, relaties, …) zodat ik op basis van mijn input, enkel dien te kiezen uit de 
hoogstwaarschijnlijke instanties die overeenkomen met de doeltypes volgens de OTL-standaard 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Ook deze use, naast F2.2A en F2.2B, werd algemeen hoog gescoord. Door als gebruiker zelf 
verschillende filtercriteria aan te geven kan het leggen van relaties sterk vereenvoudigd worden.  

Use case F2.3A: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, automatisch één object 
voorstel goedkeuren of corrigeren zodat ik enkel het voorgestelde object moet 
goedkeuren/corrigeren 
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case scoorde goed en heeft zeker een meerwaarde maar vereist voor elke relatie een 
manuele tussenkomst.  

Use case F2.3B: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, waarnemen dat 
automatisch het juiste object is geselecteerd zodat het juiste object automatisch wordt 
geselecteerd zonder mijn tussenkomst 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd unaniem zeer hoog gescoord. Als gebruiker een retroactieve bevestiging 
ontvangen van een geselecteerd object levert een grote toegevoegde waarde.  

Use case F4.1: Als opdrachtnemer kan ik na kiezen van het relatietype, relatie-attributen aanvullen 
zoals gedefinieerd in de OTL-standaard zodat ik volledige en OTL-conforme data kan aanleveren met 
correct beschreven relaties  
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case scoorde hoog. Het is belangrijk dat de mogelijkheid er is om relatie-attributen aan te 
vullen om zo volledige, en dus OTL-conforme, data aan te kunnen leveren maar dit vereist een grote 
effort van de opdrachtnemer.  

Use case F4.2: Als opdrachtnemer kan ik na kiezen van het relatietype, een reeds automatisch 
ingevulde subset van relatie-attributen op basis van intelligentie of standaardwaarden aanvullen en 
corrigeren indien nodig (e.g.: sturingsvermogen van een voedingsrelatie is reeds ingevuld op basis 
van het doel object) zodat ik slechts enkele relatie-attributen zelf hoef aan te vullen en de reeds 
ingevulde attributen kan corrigeren indien nodig  
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case scoorde zeer hoog aangezien dit de effort drukt om relatie-attributen manueel aan 
te vullen en dus het leggen van relaties sterk faciliteert.  

Use case F4.3: Als opdrachtnemer kan ik na kiezen van het relatietype en selecteren van source en 
target asset, waarnemen dat op basis van intelligentie of standaardwaarden de relatie-attributen 
automatisch zijn ingevuld zodat de relatie-attributen automatisch worden beschreven zonder mijn 
tussenkomst 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case scoorde net zoals use case F4.2 zeer hoog en de verklaring is analoog. Of de relatie 
attributen volledig automatisch worden ingevuld of dat slechts een subset wordt ingevuld, heeft 
geen impact op de innovatiescore, beide use cases scoorden hoog.  
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Use case F5: Als opdrachtnemer kan ik op basis van intelligentie, automatisch relaties leggen na het 
selecteren van de source asset (i.e. het doel, relatietype en relatie-attributen worden automatisch 
aangevuld) zodat ik enkel het source object dien te selecteren voor het leggen van de correcte relaties 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case scoorde zeer hoog. Het is van essentieel belang dat de opdrachtnemer na het 
selecteren van de source asset door intelligentie wordt ondersteund in het leggen van relaties.  

Use case F6: Als opdrachtnemer kan ik een relatie status aanpassen naar niet-actief zodat ik een 
relatie kan verwijderen 
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd unaniem als absoluut noodzakelijk gescoord. Het verwijderen van relaties 
maakt onderdeel uit van de essentie van de oplossing en is een must have. 

 Typeren & creëren van objecten 

Use case T1: Als opdrachtnemer kan ik bestaande objecten in het datamodel typeren volgens de OTL-
standaard (bijvoorbeeld het linken van een 3D solid aan een bestaand OTL-object e.g.: pomp 3) zodat 
ik tijdens het leggen van relaties niet-getypeerde objecten kan typeren 
Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd algemeen als interessant ondervonden maar het typeren van objecten is echter 
niet de essentie van de oplossing en is daarom ook geen prioriteit.  

Use case T2: Als opdrachtnemer kan ik nieuwe objecten creëren in het datamodel volgens de OTL-
standaard (bijvoorbeeld een 3D solid linken aan een nieuw OTL-object e.g.: nieuwe pomp) zodat ik 
tijdens het leggen van relaties nieuwe objecten kan creëren 
Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use werd hetzelfde gescoord als use case T1 met een analoge verklaring maar dan voor het 
creëren van objecten in plaats van het typeren.  

 Validatie 

Use case Va1: Als opdrachtnemer kan ik automatisch laten valideren of alle relaties OTL-conform 
zijn zodat ik OTL-conforme data kan aanleveren 
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord. Dit is louter een meerwaarde op vlak van 
gebruiksvriendelijkheid aangezien er reeds een validatie check in Davie aanwezig is.  

Use case Va2: Als opdrachtnemer kan ik valideren of relaties correct gelegd zijn ook al zijn deze OTL 
conform (e.g.: een bevestigingsrelatie aan een object ver hier vandaan) zodat ik OTL-conforme data 
kan aanleveren 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd unaniem hoog gescoord. Dit is functionaliteit die momenteel nergens aanwezig 
is en kan zeker een meerwaarde bieden voor de opdrachtnemer.   

Use case Va3: Als opdrachtnemer kan ik valideren of alle relaties die kunnen gelegd worden effectief 
gelegd zijn zodat ik data kan aanleveren die alle mogelijke relaties omvat 
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd unaniem hoog gescoord. Het valideren of alle mogelijk relaties effectief gelegd 
zijn is een meerwaarde voor de kwaliteit van de data aangeleverd aan het AWV.  
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Use case Va4: Als opdrachtnemer kan ik zelf validatie regels definiëren zodat ik op basis van mijn 
eigen input relaties kan valideren 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd algemeen zeer hoog gescoord. De mogelijkheid om eigen validatieregels te 
kunnen valideren is van essentieel belang en heeft een grote meerwaarde voor zowel 
gebruiksvriendelijkheid als datakwaliteit.  

Use case Va5: Als AWV intern BIM-team kan ik tussentijdse kwaliteitscontroles uitvoeren of relaties 
volledig gelegd zijn zodat tips & tricks kunnen gegeven worden en ik een rol als katalysator kan 
aannemen 
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord. Het uitvoeren van tussentijdse kwaliteitscontroles 
kan een meerwaarde bieden om het project tijdens uitvoering bij te sturen en zo toekomstige 
fouten of onnauwkeurigheden te verhelpen.  

Use case Va6: Als AWV intern BIM-team kan ik tussentijdse kwaliteitscontroles uitvoeren of relaties 
correct gelegd zijn zodat tips & tricks kunnen gegeven worden en ik een rol als katalysator kan 
aannemen 
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd hetzelfde gescoord als use case Va6 met een analoge verklaring.  

Use case Va7: Als AWV verificator kan ik finale kwaliteitscontroles uitvoeren in de verificatie-module 
of relaties volledig en correct gelegd zijn zodat ik de aangeleverde data kan goedkeuren of afkeuren 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd unaniem hoog gescoord. Het uitvoeren van finale kwaliteitscontroles met de 
interne verificatie-module heeft een grote toegevoegde waarde.  

 Versiebeheer en subsetting 

Use case Vb1: Als opdrachtnemer kan ik werken met een gegeven OTL-subset in een zekere OTL-
versie zodat de scope van het project is afgebakend 
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd unaniem zeer hoog gescoord. Het is absoluut noodzakelijk dat de oplossing 
overweg kan met subsets. Deze use case werd aanzien als essentieel, m.a.w. het project kan niet 
opgeleverd worden zonder dat deze geïmplementeerd is. 

Use case Vb2: Als opdrachtnemer kan ik mij aanpassen aan een nieuwe OTL-subset en versie zodat 
ik beschik over een meer actuele OTL-standaard 
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd zeer hoog gescoord. Naast het kunnen werken met een gegeven OTL-subset is 
het ook van essentieel dat de oplossing kan omgaan met een nieuwe OTL-subset en versie. Deze 
use case werd aanzien als essentieel, m.a.w. het project kan niet opgeleverd worden zonder dat 
deze geïmplementeerd is. 
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Use case Vb3: Als opdrachtnemer kan ik omgaan met relaties en objecttypes gedefinieerd in 
verschillende OTL-versies (e.g.: een relatie tussen een bron object in OTL-versie 4 en een doel object 
in versie 6) zodat ik steeds compatibel ben met elke OTL-versie 
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd hoog gescoord. Nieuwe OTL-versies zijn altijd backwards compatible en het is 
van fundamenteel belang dat de oplossing hiermee overweg kan.  

Use case Vb4A: Als opdrachtnemer kan ik binnen de OTL-subset, detecteren of objecten en relaties 
gedefinieerd zijn in een verouderde/deprecated OTL-versie zodat ik hiervan op de hoogte ben en dit 
kan toegelaten of verboden worden afhankelijk van de afspraken in het BIM-uitvoeringsplan  
Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord. Het is van groot belang dat de opdrachtnemer op de 
hoogte is van het al dan niet gebruiken van verouderde OTL-versies.  

Use case Vb4B: Als opdrachtnemer kan ik na het detecteren van verouderde/deprecated relaties 
types, deze relaties verwijderen of corrigeren zodat ik data kan aanleveren zonder verouderde 
relaties 
Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord.  

Use case Vb5: Als opdrachtnemer kan ik relaties exporteren (as is formaten uit de instructiebundel) 
zodat de gelegde relaties door andere partijen gebruikt kunnen worden 
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd unaniem zeer hoog gescoord. Net zoals het importeren van relaties, use case 
R4, is het van essentieel belang dat niet enkel asset data kan geëxporteerd worden maar ook de 
gelegde relaties.   

Use case Vb6: Als opdrachtnemer kan ik gewaarschuwd worden wanneer ik een relatie probeer te 
leggen die niet opgenomen is in de gedefinieerde OTL-upload subset maar wel in de OTL download 
subset zodat ik enkel relaties kan leggen die effectief meegenomen worden in validatie en verificatie 
Score van het innovatiepotentieel: 30 

Deze use case werd hoog gescoord. In theorie zou de opdrachtnemer nooit buiten de upload subset 
mogen treden maar een waarschuwing voor moest dit toch gebeuren heeft zeker een meerwaarde.  

 Visualisatie 

Use case Vi1: Als opdrachtnemer kan ik relaties visueel weergeven in een plan view (2D, 3D) zodat 
de gelegde relaties visueel in een plan kunnen weergegeven worden  
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd unaniem zeer hoog gescoord en het weergeven van relaties in 2D/3D is 
absoluut essentieel.  
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Use case Vi2: Als opdrachtnemer kan ik relaties weergeven in een graaf structuur 
(graph/spinnenweb structuur) zodat alle relaties tussen objecten, met of zonder geometrie, kunnen 
weergegeven worden volgens een graaf structuur  
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd enorm hoog gescoord en is net zoals use case Vi1 een absolute must. Aangezien 
niet alle assets een geometrie bevatten is het essentieel om relaties te kunnen visualiseren op een 
graaf manier en is dit vaak de enige manier om een gestructureerd overzicht te bekomen.  

Use case Vi3: Als opdrachtnemer kan ik relaties weergeven op een tekstuele manier (.csv, …) zodat 
alle relaties tussen objecten, met of zonder geometrie, kunnen weergegeven worden  
Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd algemeen hoog gescoord. De mogelijkheid om relaties weer te geven op een 
tekstuele manier is handig om te hebben maar is op zich niet noodzakelijk.  

Use case Vi4: Als opdrachtnemer kan ik relaties filteren die ik wil weergeven op basis van 
filtercriteria zoals bijvoorbeeld relatietype, type source/target asset, … zodat ik enkel de gewenste 
relaties kan weergeven  
Score van het innovatiepotentieel: 40-100 

Deze use case werd zeer hoog gescoord en werd unaniem beschouwd als fundamenteel. 
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4.3 Conclusie 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende scores per categorie. Hoewel planning 
poker een logaritmische schaal gebruikt, is hier voor een lineaire gekozen aangezien lage waardes 
tussen 0 en 10, die bijna de helft van een logaritmische schaal innemen, zo goed als niet voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Toegevoegde waarde voor de eindgebruiker per use case per categorie. 
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Over het algemeen werden hoge scores gegeven vanuit gebruikersstandpunt: slechts 6 van de 45 use 
cases kreeg een score van 13 of minder. Dit geeft aan dat de gebruikersgroepen zo goed als alle use 
cases belangrijk tot onmisbaar vinden.  

Vanuit het perspectief van Addestino is een eerste onderscheiding gemaakt met betrekking tot use 
case die absolute must haves zijn voor het bekomen van een minimum viable product (MVP).  

De noodzakelijke use cases zijn per categorie:  

 Leggen van relaties  
o R1.1 Het leggen van relaties in één bestand in één formaat 
o R1.2 Het leggen van relaties in meerdere bestanden in hetzelfde formaat  
o R1.3 Het leggen van relaties in meerdere bestanden in verschillende formaten 
o R2.1 Relaties leggen in een plan-view  
o R2.2 Relaties leggen op een tekstuele manier  
o R2.3 Relaties leggen in een graaf-view 
o R2.4 Relaties leggen over verschillende bestanden op een manier naar keuze 
o R4 Relaties importeren  

 Faciliteren van het leggen, wijzigen en verwijderen van relaties 
o F6 Relaties verwijderen 

 Typeren & creëren van objecten: Geen.  
 Validatie:  

o Va1 Valideren of alle relaties OTL-conform zijn 
 Versiebeheer en subsetting 

o Vb1 De oplossing kan overweg met een gegeven OTL-subset & versie 
o Vb2 De oplossing kan zich aanpassen aan een nieuwe OTL-subset & versie  
o Vb5 Exporteren van relaties  

 Visualisatie 
o Vi1 Relaties weergeven in een plan-view  
o Vi2 Relaties weergeven in een graaf-view 
o Vi3 Relaties tekstueel weergeven  

Deze noodzakelijke use cases zijn weergegeven in bold markup op onderstaande figuur. Deze figuur 
geeft tegelijk een duidelijk totaalbeeld van de gescoorde toegevoegde waarde per use case per 
categorie. 
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Figuur 3: Toegevoegde waarde voor de eindgebruiker per use case per categorie met in het vet, de 
absoluut noodzakelijke use cases, MVP-gewijs, vanuit het perspectief van Addestino.  

Uit bovenstaande figuur kunnen een aantal conclusies genomen worden.  

Eerst en vooral valt het op dat de use cases betreffende het leggen van relaties bijna allemaal 
geïdentificeerd zijn als must have. Dit is niet onlogisch aangezien het leggen van relaties de kern 
functionaliteit is van de oplossing. Merk op dat dat use case R2.2 het tekstueel leggen van relaties 
een relatief lage score krijgt ten opzichte van de andere use cases, namelijk een score van 13. Deze 
use case wordt echter wel aanzien als een basis functionaliteit en mag dus niet verwaarloosd 
worden. 

Use cases in categorieën: faciliteren van het leggen, wijzigen en verwijderen van relaties en validatie, 
behoren amper tot de must haves. Dit zijn voornamelijk nice to have use cases aangezien deze niet 
noodzakelijk zijn om te voldoen aan de minimale requirements van de oplossing. Bijvoorbeeld, 
zonder het filteren van objecttypes kunnen er nog steeds relaties gelegd worden tussen verschillende 
bestanden in verschillende formaten maar dit zal echter meer effort vereisen van de eindgebruiker.  

Vervolgens kunnen er reeds 2 use cases met zekerheid geïdentificeerd worden als don’t care. Het 
faciliteren van het selecteren van het relatietype door middel van suggesties (F1.3) en door middel 
van intelligente filtering (F1.2). Het aantal toegelaten relatietypes volgens de OTL-standaard is 
namelijk reeds beperkt waardoor dit verder faciliteren geen toegevoegde waarde heeft, het filteren 
van relatietypes volgens de OTL-standaard zelf blijft echter een nice to have use case.   

Tot slot kan er geconcludeerd worden dat er geen één op één verband is tussen de innovatiescore en 
het must have karakter van de use case zoals bijvoorbeeld is opgevallen bij use case R2.2. Use cases 
die aanzien worden als basis functionaliteit maar die niet het innovatiepotentieel dragen krijgen 
typisch een lagere score wat misleidend kan overkomen. Daarom liggen de must have use cases in de 
categorie leggen van relaties meer centraal op de lineaire schaal ten opzichte van de must have use 
cases omtrent visualisatie.  
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5 Set-based design voor het bepalen van de technische oplossing 

5.1 Gevolgd proces 

Voor het bepalen van een referentiearchitectuur van de technische oplossing is er gebruik gemaakt 
van de set-based design methode. In deze methode worden in de eerste fase vanuit de centrale 
vraagstelling meerdere extreme sets geïdentificeerd die elk voldoen aan de gebruikersnoden zodat 
het volledige oplossingslandschap is gedekt. Elke set wordt vervolgens in parallel volledig end-to-end 
uitgewerkt, doorgeredeneerd en geëvalueerd op meerdere dimensies. In een tweede fase komt het 
erop neer om een hybride oplossing te definiëren op basis van de geïdentificeerde sets om zo 
maximaal gebruik te maken van de voordelen van elke set. Deze methodologie is visueel samengevat 
op onderstaande figuur.  

 

Figuur 4: Set-based design 

Zoals uitgelegd in sectie 1.2.3 vonden er twee workshops plaats, één voor elke fase van de set-based 
design oefening:   

 Een workshop met het kernteam en relevante stakeholders waar de resultaten van de eerste 
fase van de set-based design oefening, i.e. definitie & evaluatie van de mogelijk sets, worden 
toegelicht door Addestino.  

 Een workshop met het kernteam voor de tweede fase van de set-based design oefening waar, 
op basis van de feedback uit de vorige workshop, de hybride technische oplossing wordt 
toegelicht door Addestino.  

In volgende secties worden beiden fases toegelicht alsook de gecapteerde feedback tijdens de 
workshops en het uiteindelijke resultaat.  

  



Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties 

05/11/2021 EWI – PIO – 2021 23 

5.2 Fase 1: Identificeren en uitwerken van meerdere sets  

 Definitie  

Vanuit in-house expertise en desk-research van Addestino werd bij het identificeren van 
verschillende sets snel een split gemaakt omwille van interoperabiliteit tussen enerzijds het 
standaardiseren op Autodesk als vendor en anderzijds de BuildingSmart OpenBIM IFC manier.  

Autodesk is bij uitstek dat marktleider op vlak van Architecture Engineering & Construction software 
en het spreekt dan ook voor zich dat er opportuniteiten zijn binnen de Autodesk wereld om te 
voldoen aan de noden uit de centrale vraagstelling. Voorbeelden van Autodesk software zijn onder 
andere Revit, AutoCad, Civil 3D en Navisworks.  

IFC, aan de andere kant, staat voor Industry Foundation Classes en is een vendor-neutrale open BIM-
standaard ontwikkeld door BuildingSmart specifiek voor het uitwisselen van informatie tussen 
verschillende softwareapplicaties. Een belangrijke vereiste voor het werken met de IFC standaard is 
dat de gebruikte software IFC gecertificeerd moet zijn zodat de OpenBIM flows worden ondersteund. 
Meer informatie over IFC is te vinden via https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-
standards/industry-foundation-classes/. 

Het doel van de set-based design oefening is om een technische oplossing te bekomen die voldoet 
aan de gecapteerde noden. Om hier meer voeling mee te krijgen is een vereenvoudigde mock-up 
weergegeven op onderstaande figuur voor het leggen van relaties.  

 

Figuur 5: Mock-up voor het leggen van relaties over verschillende bestanden in meerdere formaten 

De mock-up is opgebouwd uit verschillende componenten. Enerzijds zijn er meerdere interactieve 
viewers die de assets & 2D/3D modellen weergeven door deze bestanden in te lezen. Momenteel zijn 
in de instructiebundel van het AWV volgende zes bestandsformaten opgenomen: csv, xlsx, json, 
geojson, rvt en dwg. Links op de figuur bevindt zich de OTL-relatie component. Via deze component 
kan men de bron en doel asset selecteren in de interactieve viewers alsook het relatietype aanvullen 
zodat volledige OTL-conforme relaties gelegd kunnen worden. Hiervoor moet er asset data gelezen 
worden en moeten de relaties ook weggeschreven worden wat momenteel mogelijk is in alle 
ondersteunde bestandsformaten behalve rvt en dwg. Daarnaast gebruikt deze component natuurlijk 
ook informatie uit de OTL-subset om bijvoorbeeld enkel toegestane relaties te kunnen leggen.  
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Voor zowel het standaardiseren op Autodesk en IFC zijn er telkens drie mogelijkheden 
geïdentificeerd:  

1. Plug-in: het bouwen van een plug-in op AEC-software  
2. Standalone tool: een lokale applicatie op de computer van de eindgebruiker  
3. Cloud oplossing: een applicatie in de cloud (e.g.: aanmelden via een webpagina)  

Dit leidt tot een totaal van zes mogelijke sets samengevat op onderstaande figuur:  

 

Figuur 6: Geïdentificeerde sets  

 Evaluatie  

Vervolgens werd elke set in detail uitgewerkt en geëvalueerd op volgende dimensies:  

 Vendor lock-in: Is de oplossing afhankelijk van één leverancier waar men niet gemakkelijk 
omheen kan? (exclusief de vendor die de oplossing zal bouwen) 

 Nieuwe formaten: Is de oplossing eenvoudig uit te breiden naar nieuwe bestandsformaten?   
 Meerdere bestanden en formaten: Ondersteunt de oplossing het simultaan gebruik van 

meerdere bestanden in meerdere formaten?  
 Assets bewerken: Laat de oplossing toe om assets te bewerken en om nieuwe assets te creëren 

tijdens het leggen van relaties? (met nadruk op grafische bestanden)  
 Gebruiksvriendelijkheid: Is de oplossing gebruiksvriendelijk (Intuïtief, weinig handelingen, 

stabiel, snel, eenvoudig te leren, gekend binnen de industrie, …)?   
 Onderhoud & support (software vendor): Hoeveel effort van de software vendor(s) vereist de 

oplossing voor jaarlijkse updates, uitbreidingen of bug fixes? 
 Onderhoud & support (eindgebruiker): Hoeveel effort van de eindgebruiker is vereist om de 

oplossing te installeren en te onderhouden. Is er een breed support ecosysteem beschikbaar?  
 Totale kost: Hoeveel bedraagt de totale kost van de oplossing, ongeacht welke partij de kosten 

opneemt? 

Voor elke dimensie werd een score toegekend gaande van 1 tot 5 waar 5 overeenkomt met een 
uitstekende score. De belangrijkste informatie over elke set alsook de toegekende score met een 
korte motivatie op elke dimensie is per set samengevat op een one-pager om zo een eenduidig en 
scherp beeld te geven van elke set.  
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Set 1: Autodesk plug-in  

 

 

Set 2: Standalone tool op basis van de Autodesk Forge Viewer   
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Set 3: Cloud oplossing op basis van de Autodesk Forge Viewer   

 

 

Set 4: FreeCAD plug-in  
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Set 5: Standalone tool op basis van een IFC viewer   

 

 

Set 6: Cloud oplossing op basis van een IFC viewer   
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Om eenvoudig een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende sets per dimensie is een 
samenvattend overzicht van de toegekende scores weergegeven op onderstaande figuur.  

 

Figuur 7: Overzicht van de toegekende scores aan elke set 

 Feedback & eerste conclusies  

Op basis van de discussies en feedback uit de vierde workshop, waar de bevindingen uit de eerste 
fase van de set-based design oefening werden voorgelegd, konden reeds een aantal eerste 
conclusies genomen worden. Er is dan ook besloten om de sets niet te gaan her-scoren aangezien 
deze primair dienden om een eerste beeld te krijgen van verschillende oplossingen en om verdere 
discussies te faciliteren.  

Een eerste belangrijke opmerking omvat de te ondersteunen formaten. Momenteel zijn in de 
instructiebundel van het AWV volgende zes formaten opgenomen: csv, xlsx, json, geojson, rvt en 
dwg. Het is echter van belang dat hier niet wordt op vastgebeten aangezien dit in de toekomst zal 
uitgebreid worden. Het is daarom van fundamenteel belang dat de oplossing flexibel kan omgaan 
met nieuwe bestandsformaten. De plug-in aanpak in de Autodesk wereld, set 1, dekt dus niet de 
volledige lading want als men bijvoorbeeld Tekla wil ondersteunen moet hier een aparte plug-in voor 
gebouwd worden. Kortom, de plug-in approach moet veralgemeend worden naar een bredere 
context dan enkel Autodesk. Een analoge redenering gaat op voor het gebruik van de Autodesk Forge 
Viewer (set 2 en 3). De Forge Viewer ondersteunt meer dan 60 verschillende formaten maar voor 
bijvoorbeeld Tekla of GIS bestanden is dit alsnog onvoldoende en de oplossing dient dus uitgebreid 
te worden met specifieke API viewers voor verschillende bestandsformaten.  

Vervolgens blijkt uit een interne studie door het AWV dat standaardiseren op het IFC formaat zeer 
complex is. Voor het gebruik van IFC kan niet zomaar de ingebouwde IFC-converter in het 
softwarepakket (e.g.: Revit) gebruikt worden maar is een specifieke IFC converter nodig. Dit creëert 
een sterke beperking door het standaardiseren op het IFC formaat en daarom worden de IFC-only 
oplossingen, set 4, 5 en 6, verder buiten beschouwing gelaten.  

Ten slotte bleek uit de feedback tijdens de workshop dat er een duidelijke voorkeur is voor een 
cloud-gebaseerde oplossing ten opzichte van een lokale oplossing. Dit hoofdzakelijk omwille van de 
gebruiksvriendelijkheid dat dit met zich meebrengt. Bij een cloud oplossing is er geen onderhoud 
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nodig vanuit gebruikersperspectief (e.g.: het downloaden van de nieuwste versie van de software). 
Bovendien is een cloud oplossing ook device onafhankelijk (e.g. Mac vs Windows) en altijd 
bereikbaar.   

5.3 Fase 2: Combineren van verschillende sets  

Een belangrijke vaststelling bevestigd in de workshops is het feit dat het landschap van de 
eindgebruikers zeer gefragmenteerd is. Aan de ene kant moeten er eenvoudig relaties kunnen gelegd 
worden over verschillende bestanden en formaten. Eenvoudig betekent dus zonder technische 
voorkennis of ervaring met complexe tekenprogramma’s zoals e.g. Revit, zodanig dat de oplossing 
kan gebruikt worden door een breed doelpubliek. Aan de andere kant is het voor technisch tekenaars 
interessant om tijdens het tekenen ook relaties te kunnen leggen in dezelfde teken-applicatie. Deze 
twee noden staan echter fundamenteel haaks op elkaar aangezien de basisgebruiker zover mogelijk 
weg wil blijven van de technische applicaties(s) terwijl dit voor de technisch tekenaar net niet het 
geval is.  

Drie nieuwe/hybride sets zijn gedefinieerd op basis van deze conflicterende noden:  

1. Een viewer-gebaseerde oplossing  
2. Een oplossing die bestaat uit een of meerdere plug-ins  
3. Een integratie applicatie 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van deze nieuwe sets samen met een high-level 
referentiearchitectuur alsook de voor- en nadelen van elke set.  

 

Figuur 8: Definiëring van drie nieuwe sets op basis van de conflicteren noden voor verschillende 
eindgebruikers. 

Het bouwen en onderhouden van een integratie applicatie, set C, is immens zwaar en complex en is 
bovendien niet schaalbaar. Deze set is op bovenstaande figuur louter voor volledigheid weergegeven 
maar wordt in het volgende verloop buiten beschouwing gelaten.  
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5.4 Conclusie  

Uit de redenering weergegeven op figuur 8 volgt dat een oplossing die bestaat uit één of meerdere 
plug-ins (plug-in oplossing) inherent onvoldoende is omdat het onmogelijk is om relaties te kunnen 
leggen over alle bestandsformaten heen. De plug-in oplossing is namelijk beperkt tot het native 
applicatie formaat en de open-source formaten (csv, json, xlsx, geojson). Vervolgens steunt een plug-
in oplossing typisch op technische tekenprogramma’s wat de leercurve voor gebruikers die hier niet 
mee bekend zijn sterk vergroot. Een plug-in oplossing biedt echter wel een zeer sterke meerwaarde 
op vlak van gebruiksvriendelijkheid. Namelijk, voor de tekenaars die hoofdzakelijk in één of meerdere 
specifieke applicatie(s) werken is het mogelijk om in de door hun gebruikte applicatie relaties te 
leggen tijdens het ontwikkelen van modellen. Bovendien zijn er, afhankelijk van het 
applicatielandschap, voor de plug-in approach talloze doorontwikkelingen mogelijk. Enkele 
voorbeelden zijn een verplichte IFC integratie, het integreren van bepaalde viewers of applicatie 
specifieke automatisaties. 

Een viewer gebaseerde oplossing, die meerdere viewers (Autodesk Forge viewer, een GIS viewer, een 
Tekla viewer, …) integreert, is dus absoluut noodzakelijk om op een eenvoudige manier relaties te 
kunnen leggen tussen verschillende bestandsformaten.  Deze oplossing is bovendien eenvoudig uit te 
breiden naar nieuwe bestandsformaten zolang er een viewer beschikbaar is. De oplossing is dus zeer 
flexibel op vlak van bestandsformaten zolang aan de viewer-constraint voldaan is.  

Uit bovenstaande redenering volgt dat omwille van twee tegenstrijdige must have requirements er 
twee oplossingen nodig zijn:  

1. De viewer-gebaseerde oplossing is nodig om op een eenvoudige manier relaties te kunnen 
leggen over verschillende bestanden in verschillende formaten ondersteund door het AWV.  

2. De plug-in oplossing is nodig voor gebruiksvriendelijkheid, om tijdens het modelleren ook 
relaties te kunnen leggen in dezelfde applicatie. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit geen twee onafhankelijke oplossingen hoeven te zijn 
maar dat het mogelijk is om gemeenschappelijke componenten te bouwen. Dit wordt weergegeven 
door de gemeenschappelijke OTL-relatie component in figuur 8.   
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6 Operationeel model  

Het is de ambitie van het AWV en het doel van dit PIO-voortraject om de ontwikkeling van OTL-
conforme applicaties een duwtje in de rug te geven en zo de lokale ecosystemen te stimuleren in het 
gebruik van de OTL-standaard en het correct leggen en beheren van relaties tussen assets. Hiervoor 
werd er bekeken welke operationele modellen mogelijk zijn. 

Operationeel zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de verantwoordelijkheid van elke 
partij en de manier van samenwerken. Daarom zijn er vijf mogelijke operationele modellen 
geïdentificeerd die tijdens de marktconsultatie worden voorgelegd. Op deze manier kan er een beeld 
gevormd worden over welke modellen of in welke structuur de markt bereid is om in te stappen.  

Volgende vijf modellen werden gedefinieerd:  

 Model 1: Back2back service contract met één software vendor  
 Model 2: Performance contract met één software vendor  
 Model 3: AWV stelt functionele requirements naar de software vendors 
 Model 4: AWV stelt functionele requirements en heeft certificatie autoriteit 
 Model 5: Contract over meerdere jaren met een gelimiteerd aantal software vendors  

Elk model wordt in wat volgt in meer detail toegelicht waar de focus voornamelijk ligt op de 
verschillen tussen de modellen.  

6.1 Back2back service contract met één software vendor 

 

 

Figuur 9: Operationeel model 1: Back2back service contract met één software vendor 

In het eerste operationeel model (Figuur 9) is er maar één software vendor, geselecteerd door het 
AWV, en is het AWV de Product Owner (PO). De samenwerking tussen het AWV en de software 
vendor verloopt via een back2back service contract dat de requirements van het product alsook de 
specificaties zeer nauw bepaald. Met andere woorden, de software vendor acteert hier als 
implementatiepartij in opdracht van het AWV. Als Product Owner is het AWV enerzijds 
verantwoordelijk voor de verdeling en commercialisatie van het product naar de verschillende 
(onder)opdrachtnemers. Anderzijds komen de onderhoud en support flows binnen bij het AWV maar 
in praktijk lopen deze flows rechtstreeks door naar de software vendor.  
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6.2 Performance contract met één software vendor 

 

 

Figuur 10: Operationeel model 2: Performance contract met één software vendor 

Het tweede model (Figuur 10) lijkt sterk op het eerste i.e. het AWV is PO en er is één software vendor 
voor ontwikkeling geselecteerd door het AWV. Het verschil met het eerste model is dat de 
samenwerking tussen AWV en de software vendor nu loopt via een performance contract in plaats 
van een back2back service contract. Dit performance contract omvat een aantal Key Performance 
Indicators (KPI’s) waaraan de software vendor moet voldoen om ervoor te zorgen dat de software 
ontwikkeling gealigneerd blijft met de objectieven. Typische voorbeelden van KPI’s in software 
ontwikkeling zijn onder andere velocity, deploy frequency, release burndown. Deze manier van 
werken laat de software vendor vrijer om zijn eigen roadmap en services te bepalen zolang aan de 
KPI’s kan voldaan worden.   

 

6.3 AWV stelt functionele requirements naar de software vendors  

 

 

Figuur 11: Operationeel model 3: AWV stel functionele requirements aan de software vendors 

Het derde operationeel model (Figuur 11) is fundamenteel verschillend van de eerste twee modellen. 
Het is een open markt model waarbij het AWV de functionele requirements definieert en publiceert. 
Software vendors kunnen onafhankelijk beslissen om een oplossing te bouwen die aan deze 



Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties 

05/11/2021 EWI – PIO – 2021 33 

requirements voldoet. De software vendor is zelf PO en is verantwoordelijk voor de roadmap en 
financiering. Inkomsten kunnen gehaald worden uit de commercialicering van het product e.g. op 
basis van licenties. 

Het AWV stelt, met een bepaalde periodiciteit (bv. jaarlijks), nieuwe functionele requirements op en 
het is aan elke software vendor om te beslissen om hierop in te gaan of niet. In dit model is dus het 
aantal software vendors in theorie niet gelimiteerd.  Het is belangrijk om in dit model te 
benadrukken dat het AWV enkel functionele requirements aanlevert en niet rechtstreeks in contact 
staat met de opdrachtnemers zoals weergegeven op Figuur 11.  Er is wel de mogelijkheid dat het 
AWV een initiële financiering voorziet bij de eerste fase van het project. 

6.4 AWV stel functionele requirements en heeft certificatie autoriteit  

 

Figuur 12: Operationeel model 4: AWV stel functionele requirements aan de software vendors en 
heeft certificatie autoriteit 

Het vierde operationeel model (Figuur 12) kan beschouwd worden als een uitbreiding van het derde 
model. In dit model is er namelijk een extra dimensie van controle bij het AWV in de vorm van een 
certificatie autoriteit. Het AWV heeft de autoriteit om de producten van de software vendors te 
certificeren als de producten voldoen aan de eisen van het AWV.  In dit model mogen 
opdrachtnemers enkel gebruik maken van gecertifieerde producten om relaties aan te leveren aan 
het AWV om zo te voldoen aan de bestek vereisten. Belangrijk om hier te vermelden is dat het 
certificatieproces transparant en op voorhand gecommuniceerd wordt aan de software vendors 
zodanig dat het duidelijk is wat de vereisten zijn voor het verkrijgen van een certificaat.   
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6.5 Contract over meerdere jaren met een gelimiteerd aantal software 
vendors  

 

Figuur 13: Operationeel model 5: contract over meerdere jaren  
met een gelimiteerd aantal software vendors 

In het vijfde en laatste operationeel model (Figuur 13) blijven de software vendors Product Owner 
maar in dit geval is het aantal spelers niet onbeperkt. Het AWV selecteert namelijk een beperkt 
aantal software vendors aan de hand van een vendor shootout of beauty contest en tekent met elke 
speler een contract over meerdere jaren. Elk van de geselecteerde spelers is op zijn beurt 
verantwoordelijk als PO voor de commercialisatie van het product. Ook in dit model wordt door het 
AWV enkel data geaccepteerd dat afkomstig is van één van de geselecteerde vendors.  
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7 Inschatting van de technologische haalbaarheid, verschillende 
operationele modellen en de ontwikkelingskost  

7.1 Gevolgd proces 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt, 
moet ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases vanuit een 
technologisch oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door experten uit 
de industrie tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 7 oktober 
2021, in een online format wegens de geldende maatregelen voor Covid-19. De volledige lijst met 
deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in bijlage A: Deelnemende partijen in de 
marktconsultatie.  

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 
poker. Hierbij schatten de deelnemers de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste 
waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan 
zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een 
oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 20 
impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en 
houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 
Onderstaande figuur geeft deze schaal visueel weer: 

 

Figuur 14: Planning poker voor het inschatten van het technologische risico 

Naast het inschatten van het technologische risico heeft de marktconsultatie ook als doel om een 
beeld te krijgen van welke operationele modellen de voorkeur van de markt genieten en waarom. 
Daarom bestaat de marktconsultatie uit een tweede deel waar de vijf operationele modellen, 
besproken in het vorig hoofdstuk, geëvalueerd worden. Dit gebeurt net zoals bij het technologische 
risico door middel van planning poker met een score zoals weergegeven op figuur 14.  

7.2 Resultaten  

 Technologisch risico  

Onderstaande lijst beschrijft alle use cases samen met de score van het innovatiepotentieel door de 
eindgebruiker en met het technologisch risico aangegeven door de markt. In een korte paragraaf 
wordt voor elke use case een toelichting gegeven van de belangrijke punten in de discussie van de 
experts. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de argumenten die werden aangehaald voor een 
lagere of hogere score dan het gemiddelde. 
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Gezien tijdens de workshops een groot aantal functionele use cases werden opgesteld, werden een 
aantal use cases voor de marktconsultatie weggelaten of gecombineerd tot één omvattende use 
case. De combinatie van de originele use cases uit de workshops wordt bij elke besproken use case 
vermeld, samen met de geaggregeerde score van de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van 
de eindgebruiker. Indien er een groot functioneel verschil is tussen de viewer-gebaseerde oplossing 
en de plug-in oplossing, zijn de use cases ontdubbeld in een V-variant en een P-variant voor 
respectievelijk de viewer-gebaseerde oplossing en plug-in oplossing. Indien van toepassing staat ook 
dit duidelijk vermeld bij de bespreking van elke use case.  

De use cases zijn bovendien ook onderverdeeld in MVP of NTH use cases. MVP of Minimum Viable 
Product use cases, zijn use cases of features die absoluut noodzakelijk zijn voor de lancering van de 
oplossing. NTH of Nice-To-Have use cases aan de andere kant, slaan op features die het AWV 
geïdentificeerd heeft met een hoge gebruikerswaarde, maar die niet per se noodzakelijk zijn bij de 
initiële go live van het product.   

Use case 1V - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets in een 
2D/3D model over verschillende bestanden in verschillende formaten bepaald door het AWV zodat 
ik eenvoudig relaties kan leggen aan de hand van een 2D/3D model 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.3)  
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 50 
Score van technologisch risico: 13 

Deze use case werd door de meerderheid beschouwd als technisch haalbaar gegeven voldoende 
tijd. Een zeer beperkt aantal spelers gaf een lagere score vanuit de gedachte dat ervoor het linken 
van objecten commerciële tools konden gebruikt worden en zag de moeilijkheid eerder in het 
automatiseren dan in het linken zelf.    

Use case 1P - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets in een 
2D/3D model over verschillende bestanden in het native application formaat en in de open source 
formaten zodat ik eenvoudig relaties kan leggen aan de hand van een 2D/3D model 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.3) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 50 
Score van technologisch risico: 13 

Analoog aan de vorige use case werd deze use case ook als technisch haalbaar aanvaard door de 
markt. Verschillende spelers gaven aan dat ze dit konden ontwikkelen voor één of twee target 
applicaties maar niet voor alle mogelijke design software (bijvoorbeeld in Revit en AutoCAD is dit 
mogelijk maar in Tekla niet).  

De marktspelers gaven hier aan dat het bouwen van een plug-in om relaties te leggen niet het 
probleem is, maar dat de grootste uitdaging zich bevindt in oplossing verstaanbaar te maken voor 
gebruikers met weinig tot geen technische expertise. Eerst en vooral moeten gebruikers al een 
grondig begrip hebben over wat een relatie inhoud, alvorens de plug-in of viewer te gaan gebruiken 
voor het leggen van een relatie.  



Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties 

05/11/2021 EWI – PIO – 2021 37 

Use case 2V - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets in een graaf 
over verschillende bestanden in verschillende formaten bepaald door het AWV zodat ik eenvoudig 
relaties kan leggen aan de hand van een graaf 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.1) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 50 
Score van technologisch risico: 13 

Analoog aan use case 1V gaven de marktspelers hier ook geen grote risico’s aan qua technische 
haalbaarheid. Enkelen gaven aan reeds ervaring te hebben met soortgelijke problemen uit het 
verleden en voor hen zou het eerder een kwestie zijn van verschillende componenten met elkaar 
te verbinden in plaats van iets nieuws te bouwen.    

Het risico omtrent usability beschreven in use case 2P werd ook hier weer benadrukt door de markt: 
“Voor technische mensen is een graaf leesbaar maar voor veel (onder)opdrachtnemers is dit Latijn 
of Chinees.”   

Een tweede risico aangegeven door de markt naast het eenvoudig bruikbaar maken van de 
oplossing is schaalbaarheid. De graaf functionaliteit op zich vormt geen risico maar als dit gaat over 
modellen met 100 000 tot 1M objecten wordt dit een stuk complexer op gebieden zoals onder meer 
visualisatie, zoeken van assets, overzichtelijk linken etc.  

In dezelfde lijn als de vorige use cases ziet de markt hier dus eerder problemen in usability en ook 
scalability in plaats van risico’s in verband met de technologische haalbaarheid. 

Use case 2P - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets in een graaf 
over verschillende bestanden in het native application formaat en in de open source formaten 
zodat ik eenvoudig relaties kan leggen aan de hand van een graaf 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.1) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 50 
Score van technologisch risico: 13 

In deze use case werd door markt geen verschil aangegeven tussen de viewer-gebaseerde oplossing 
en de plug-in oplossing en daarom scoort deze use case in consensus ook als technologisch haalbaar 
mits voldoende tijd en effort.  

Use case 3V - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets op een 
tekstuele manier over verschillende bestanden in verschillende formaten bepaald door het AWV 
zodat ik eenvoudig relaties kan leggen op tekstuele basis 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.2) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 20 
Score van technologisch risico: 13 

Analoog aan de vorige use cases werden hier ook geen technologische risico’s aangegeven door de 
markt, maar de moeilijkheid zit eerder in het gebruiksvriendelijk maken van de applicatie.   



Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties 

05/11/2021 EWI – PIO – 2021 38 

Use case 3P - MVP: Als opdrachtnemer kan ik UI technisch relaties leggen tussen assets op een 
tekstuele manier over verschillende bestanden in het native application formaat en in de open 
source formaten zodat ik eenvoudig relaties kan leggen op tekstuele basis 
(Combinatie van use cases: R1.1, R1.2, R1.3, R2.2) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 20 
Score van technologisch risico: 13 

In consensus werd deze use case analoog gescoord als use case 3V omwille van redenen hierboven 
beschreven.  

Use case 4 – MVP: Als opdrachtnemer kan ik na het kiezen van een relatietype, kiezen uit een 
opsomming van toegestane objecten volgens de OTL-standaard zodat ik enkel de instanties kan 
selecteren die overeenkomen met de doeltypes volgens de OTL-standaard 
(Use case: F2.1.)  
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 30 
Score van technologisch risico: 5-8 

Het filteren van de toegestane objecten volgens de OTL-standaard werd door de markt aangegeven 
als technisch haalbaar. Een van de zorgen van enkele spelers was de indruk dat de OTL-standaard 
zich nog in een vroeg stadium bevond en dat de oplossing zich ging moeten aanpassen aan latere 
ontwikkelingen. Maar, na extra duiding over het principe en het feit dat de standaard voldoende 
matuur is werd er een consensus bereikt van een zeer laag technologisch risico.    

Use case 5 – NTH: Als opdrachtnemer kan na het kiezen van een relatietype, kiezen uit een 
gereduceerde subset van objecten op basis van intelligentie (bv. een combinatie van eigenschappen 
zoals type en afstand, gebruikers historiek, …) of op basis van input van de gebruiker (bv. visueel 
aanduiden van een regio op een kaart, filtering) zodat ik enkel dien te kiezen uit de meest 
waarschijnlijke instanties conform de OTL-standaard  
(Combinatie van use case: F2.2A, F2.2B, F2.2C) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 30 
Score van technologisch risico: 13 

Deze use case kreeg zowel hoge als lage risico scores. De lage scores (2,3) kwamen uit een 
topologisch perspectief: definiëren van afstand en regio’s is eenvoudig en ontwikkeling hiervan is 
zo goed als risicoloos.  

De hoge scores (40, 40+) aan de andere kant, zijn gegeven omdat dit een zeer intensieve 
doorontwikkeling is. Eerst moet de relatie functionaliteit gedefinieerd en geïmplementeerd worden 
alvorens er aan Artificiële Intelligentie (AI) of Machine Learning (ML) kan gedaan worden. Sommige 
zaken zullen überhaupt ook niet mogelijk zijn, zeker niet in een korte tijdshorizon.  

Use case 6 – MVP: Als opdrachtnemer kan ik automatisch laten valideren of alle relaties OTL-
conform zijn zodat ik kan valideren dat ik OTL-conforme data aanlever 
(Use case: Va1)  
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 20 
Score van technologisch risico: 5-8 

Het technologisch risico van deze use case werd in consensus zeer laag gescoord. Eens OTL-relaties 
zijn gedefinieerd is het valideren hiervan eenvoudig.  
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Use case 7 – NTH: Als opdrachtnemer kan ik valideren of relaties correct gelegd zijn ook al zijn 
deze OTL conform (e.g.: een bevestigingsrelatie aan een object ver hier vandaan) zodat ik kan 
valideren dat al mijn aangeleverde OTL-relaties ook correct zijn 
(Use case: Va2)  
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 30 
Score van technologisch risico: 13 

Net zoals use case 5, werd ook deze doorontwikkeling zowel hoog als laag gescoord. De reden voor 
lagere scores (5,8) is omdat enkele spelers geen extra risico zagen ten opzichte van de vorige use 
case in de plug-in oplossing. Eens er kan gevalideerd worden of een relatie OTL-conform is dan kan 
de plug-in namelijk voor de correctheid van de relatie steunen op de bestaande validatie logica in 
de native applicatie. 

Een aantal spelers zagen hier technologische risico’s en gaven hoge scores (40), omdat één regel 
definiëren eenvoudig is maar alles ten opzichte van alles gaan valideren is niet haalbaar. Het risico 
zit hier in het definiëren van alle business logica en regels/constraints en om deze op een algemene 
manier te kunnen toepassen.  Technologisch is dit wel haalbaar maar de uitdaging is het definiëren 
van alle validatieregels.  

Use case 8 – NTH: Als opdrachtnemer kan ik valideren of alle relaties die kunnen gelegd worden 
effectief gelegd zijn zodat ik data kan aanleveren dat alle mogelijke relaties omvat 
(Use case: Va3)  
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 20 
Score van technologisch risico: 13 

Deze use cases kreeg zowel hoge en lage risicoscores. Enerzijds werd er laag gescoord omdat enkele 
spelers schatten dat het eenvoudiger is om te valideren of twee assets gelinkt moeten zijn aan 
elkaar ten opzichte van te valideren of de link wel effectief correct is.  

Marktspelers die hoge scores gaven argumenteerden dat dit niet altijd opgenomen is in de OTL-
standaard of een relatie verplicht aanwezig moet zijn. Relaties die er zouden kunnen zijn, zijn zeer 
moeilijk te controleren. Als dit niet opgenomen is in de OTL-standaard dan zou hier al geavanceerde 
logica op moeten toegepast worden wat door de markt aangegeven werd als zeer complex.  

Use case 9 – MVP: Als opdrachtnemer kan ik andere OTL-subsets gebruiken (bv. wanneer een 
nieuwe versie beschikbaar is) en kan ik omgaan met relaties en objecttypes gedefinieerd in 
verschillende OTL-versies (e.g.: een relatie tussen een bron object in OTL-versie 4 en een doel object 
in versie 6) zodat ik steeds compatibel ben met elke OTL-versie 
(Combinatie van use case: Vb1, Vb2, Vb3) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 50 
Score van technologisch risico: 13 

Deze use cases werd door de markt in consensus beschouwd als technologisch haalbaar mits 
voldoende tijd en effort. Uit de vragen van de markt kan er geconcludeerd worden dat er extra 
aandacht en duidelijkheid nodig is voor de backwards compatibility van de OTL-versies en voor het 
migreren naar een nieuwe versie (e.g.: het taggen van verouderde objecten).  
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Use case 10 – MVP: Als opdrachtnemer kan ik relaties visueel weergeven in een model view (2D, 3D) 
zodat de gelegde relaties visueel in een model kunnen weergegeven worden 
(Use case: Vi1) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 60 
Score van technologisch risico: 8-13 

Het visualiseren van relaties werd in consensus als technologisch beperkt risico gescoord. Dit omdat 
deze functionaliteit hoofdzakelijk ook is opgenomen in use case 1V en 1P voor het leggen van 
relaties.  

Use case 11 – NTH: Als opdrachtnemer kan ik relaties weergeven in een graaf (spinnenweb-
structuur) zodat alle relaties tussen objecten, met of zonder geometrie, kunnen weergegeven 
worden volgens een graaf structuur 
(Use case: Vi2) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 80 
Score van technologisch risico: 8-13 

Deze use case werd algemeen beschouwd als laag risico. Een mogelijk risico voor de plug-in zou 
kunnen zijn dat de design software geen graaf-viewer bezit dus dit zou wat complexiteit met zich 
mee kunnen brengen betref ontwikkeling maar het risico blijft beperkt. Enkele spelers gaven ook 
aan ervaring te hebben met graaf databases zoals neo4g en gaven daarom een lage score.  

Use case 12 – NTH: Als opdrachtnemer kan ik relaties filteren die ik wil weergeven op basis van 
filtercriteria zoals bijvoorbeeld relatietype, type source/target asset, … zodat ik enkel de gewenste 
relaties kan weergeven 
(Use case: Vi4) 
Geaggregeerde score van het innovatiepotentieel: 80 
Score van technologisch risico: 5-8 

Het technologisch risico van deze use case wordt door de markt laag ingeschat als het gaat om 
eenvoudige filter operaties. De marktspelers gaven duidelijk aan dat als het gaat om complexe 
filters het risico sterkt toeneemt (40). Dit omdat dit veel computationele rekenkracht en resources 
vergt, zeker als het gaat om modellen met 1M assets of meer (cf. scalability).  

 Operationele modellen  

Model 1: Back2back service contract met één software vendor  
Score van het risico: 8-13 

Dit model werd door de markt algemeen ondervonden als een operationeel model met een  
laag risico. 

Enkele spelers gaven een zeer lage score (1,2) aangezien deze zeer ervaren zijn in het ontwikkelen 
van plug-ins en specifiek voor de plug-in oplossing in dit model dus geen risico zagen.   

Spelers met een hogere score zagen vooral risico in het feit dat er in dit model slechts één software 
vendor gekozen is. Enerzijds omdat dit minder competitie teweeg brengt en anderzijds omdat er 
zeer veel verschillende software pakketten zijn waarmee de oplossing mee moet kunnen omgaan 
en deze connectie vraagt zware ontwikkeling. Echter, deze integratie is niet noodzakelijk voor de 
oplevering van het PIO project. 
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Model 2: Performance contract met één software vendor 
Score van het risico: 8-13 

De marktspelers gaven geen merkwaardig verschil tussen operationeel model 1 en 2. Met andere 
woorden, er is weinig tot geen impact op vlak van risico indien de gekozen software vendor meer 
vrijheid krijgt door het performance contract in plaatst van een back2back service contract.  

Tijdens de discussie van dit operationeel model werd er ook geopteerd voor een API-gebaseerde 
oplossing. Het gebruik van API’s kadert binnen het bredere AIM/BIM programma binnen het AWV 
en slaat niet specifiek op het leggen van relaties waar deze oefening op focust. Als er op termijn 
vanuit het AWV beslist wordt om API’s in te zetten, dan kan dit natuurlijk in deze oplossing 
geïntegreerd worden maar het wordt niet aanzien als een onderdeel van dit project.  

Model 3: AWV stelt functionele requirements naar de software vendors  
Score van het risico: 13 

Het vrije markt model beschreven in model 3 werd door de markt als risicovoller aanvaard dan de 
vorige twee modellen. Het aangegeven risico blijft echter relatief laag. De markt zag als voordeel 
aan dit model dat ze zelf controle hebben over de situatie en de risico’s i.e. elke speler kan zelf 
beslissen om te starten met de ontwikkeling of niet. Echter, de consensus van de markt was dat het 
risico hier groter is omdat er onzekerheid is over de investeringen en zeker over de Return On 
Investment (ROI). Daarbovenop is elke speler verantwoordelijk voor de commercialisering en 
marketing wat een hoger risico met zich meebrengt.  

Model 4: AWV stelt functionele requirements en heeft certificatie autoriteit 
Score van het risico: 13 

De markt toonde geen verschil indien model 3 uitgebreid wordt met product certificatie door het 
AWV. Er werd aangegeven dat certificatie een duidelijker beeld schetst over de verwachte 
specificaties wat op zijn beurt het risico verlaagt. Echter, dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de 
andere risico’s dat een dergelijk operationeel model met zich meebrengt zoals o.a. de 
verantwoordelijkheid omtrent commercialisatie en marketing.   

De markt gaf ook aan weinig risico te zien indien opdrachtnemers verplicht worden de oplossing te 
gebruiken om OTL conforme data aan te leveren.  

Model 5: Contract over meerdere jaren met een gelimiteerd aantal software vendors 
Score van het risico: 20 

Dit model werd door de markt duidelijk aanzien als het model met het hoogste risico. Verschillende 
spelers gaven aan dat een contract over meerdere jaren met meerdere software vendors een sterke 
beperking is op de vrijheid. In de vrije markt modellen 3 en 4 hadden software vendors de keuze 
om al dan niet de functionele requirements te ontwikkelen en in dit model is dit niet het geval. Eens 
het contract ondertekend is kunnen de kosten snel oplopen en is het moeilijk om hier uit te stappen. 
Dit gebrek aan vrijheid is de voornaamste reden voor de hogere risico score in dit model.  
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7.3 Analyse van de resultaten  

 Value-risk matrix van de use-cases 

 

 

Figuur 15: Value-risk matrix van de use-cases 

Door de score van het innovatiepotentieel voor de eindgebruikers uit de workshops te combineren 
met het technologisch risico aangegeven door markt kan een value-risk matrix worden opgesteld 
zoals weergeven in figuur 15. Op de horizontale as is het technologisch risico weergegeven en op de 
verticale as de geschatte waarde voor de eindgebruiker. Use cases die absoluut noodzakelijk zijn 
(MVP) zijn weergegeven in het rood en de nice-to-have use case zijn weergeven in het zwart.  

De bovenstaande value-risk matrix kan in vier zones onderverdeeld worden. Linksboven liggen de use 
cases waarvan het risico beperkt is, maar waar de waarde voor vrij hoog is. Deze moeten verder 
gepreciseerd en uitgewerkt worden, maar kunnen normaliter opgeleverd worden door de software 
vendors in dit traject gezien het beperkte risico. Rechtsboven situeren zich de elementen met een 
hoge toegevoegde waarde maar met een aanzienlijk technologisch risico. Om deze te realiseren, 
moet het risico eerst gereduceerd worden. Linksonder liggen de noodzakelijke functionaliteiten die 
weinig toegevoegde innovatieve waarde hebben, maar ook weinig risico inhouden. Tot slot staan 
rechtsonder de elementen die veel risico inhouden maar weinig toegevoegde waarde opleveren. 

Uit de marktconsultatie en de value-risk matrix is duidelijk af te leiden dat zowel de viewer 
gebaseerde oplossing in de cloud en de plug-in gebaseerde oplossing haalbaar zijn op technologisch 
vlak. De risico scores van de use cases zijn namelijk allemaal kleiner of gelijk zijn aan 13.  

Door de markt werden echter wel een aantal overkoepelende risico’s aangegeven. Deze risico’s zijn 
hoog in waarde voor de eindgebruiker en dienen eerst gemitigeerd te worden alvorens verdere 
stappen ondernomen kunnen worden. De risico’s zijn:  

1. Usability 
2. Scalability 
3. Clarity  
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4. (Validatie) 

Usability slaat op het feit dat de oplossing eenvoudig in gebruik moet zijn voor verschillende 
profielen eindgebruikers. Bijvoorbeeld, het gebruiken van verschillende viewers of het gebruiken van 
een graaf voor het leggen van relaties vergt een zekere leercurve en vergt een grondig begrip van het 
concept “relatie”. Dit werd doorheen de marktconsultatie meermaals aangekaart als een grote 
uitdaging. Het tweede risico is de scalability of de schaalbaarheid van de oplossing. Wanneer de 
oplossing schaalt naar grote modellen (orde miljoenen assets) komen er heel wat extra zaken en 
uitdagingen naar voor. Onder andere filtering van objecten, visualisatie en ook rekenkracht worden 
een stuk complexer wanneer het gaat over grote modellen. Het derde risico, Clarity, kwam doorheen 
de marktconsultatie duidelijk naar boven gezien het volledige verhaal niet voor elke partij even 
duidelijk is. Elke speler heeft momenteel een eigen interpretatie over bepaalde zaken (bv. 
versiebeheer). Het is belangrijk dat eerst de basis duidelijk is alvorens verdere ontwikkelingen te 
starten. Het laatste overkoepelende risico gaat over validatie, meer specifiek over validatie regels. 
Het is van belang dat validatie regels en dergelijke doorontwikkeling algemeen kunnen toegepast 
worden. Het voorbeeld van een bevestigingsrelatie tussen een camera en een verlichtingspaal 
waarbij deze niet ver van elkaar verwijderd mogen zijn is eenvoudig. De uitdaging zit echter in het 
generiek maken van dergelijke validatie regels zodat deze algemeen kunnen toegepast worden. De 
reden dat validatie niet als apart risico op de value-risk matrix weergegeven is, is omdat dit impliciet, 
weliswaar in een eenvoudig vorm, voorkomt in de andere use cases.  

Tot slot kan er ook geobserveerd worden dat de marktconsultatie het innovatief karakter van de 
oplossing bevestigt aangezien geen enkele use case off-the-shelf beschikbaar is.  

 Inzichten in de operationele modellen  

Uit de resultaten van het geschatte risico van de verschillende operationele modellen door de markt 
kunnen volgende zaken worden vastgesteld:  

 In een operationeel model met één software vendor waar het AWV de rol heeft van Product 
Owner, model 1 en 2, gaf de markt weinig tot geen verschil aan tussen een back2back service 
contract en een performance contract aan de hand van KPI’s.  

 In een open markt operationeel model waar elke software vendor de rol van PO opneemt zag 
de markt meer risico dan in een operationeel model met één software vendor. Voornamelijk 
door de extra verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken en de onzekerheid over de ROI. Dit 
verschil in risico blijft echter zeer beperkt en het risico in een open markt model is nog steeds 
relatief laag.  

 Of het AWV al dan niet een certificatie autoriteit heeft op de ontwikkelde producten heeft 
geen impact op de risico schatting van het operationeel model 

 Een contract over meerdere jaren met een gelimiteerd aantal software vendors (model 5) 
kreeg duidelijk niet de voorkeur van de markt voornamelijk omwille van de beperkte vrijheid. 

Kortom, de markt toonde zich bereid om in te stappen in elk operationeel model behalve het 
contract over meerdere jaren met een gelimiteerd aantal software vendors (model 5).  
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7.4 Conclusie  

Uit de bovenstaande risico-inschattingen en de feedback van de markt kan geconcludeerd worden 
dat de belangrijkste functionele noden op technologisch vlak kunnen worden afgedekt door de 
software vendors.  

Daarnaast zijn er ook weinig beperkingen qua operationeel model. De markt stelde zich open om in 
te stappen in zowel een model met één vendor met een back2back service contract of een 
performance contract aan de hand van KPI’s, alsook in een open marktwerking met mogelijk 
software certificering door het AWV.  

In de marktconsulatie zijn echter vier overkoepelende risico’s geïdentificeerd die eerst gereduceerd 
dienen te worden aan de hand van een de-risking stap. Het risico is momenteel te groot om de markt 
veel vrijheid te geven en om meerdere software vendors in parallel te laten starten met 
ontwikkeling. Gegeven het risico omtrent clarity, zouden verschillende spelers naast elkaar een 
volledig verschillend product ontwikkelen wat zou resulteren in een vorm van ongecontroleerd 
parallelisme. Om dit te vermijden is initieel een zeer nauwe samenwerking met één geselecteerde 
software vendor cruciaal (operationeel model 1). Op deze manier kan er op elk moment actief 
worden bijgestuurd en verloopt de ontwikkeling in lijn met de noden van het AWV.  

Daarnaast zijn de vier aangehaalde risico’s door de markt (usability, scalability, clarity en validatie) 
toepasselijk op zowel de viewer-gebaseerde oplossing als de plug-in oplossing. Gezien deze 
gemeenschappelijk uitdagingen, is de kans op rework zeer groot indien beide oplossingen in parallel 
zouden ontwikkeld worden. Daarom is het aangewezen om te starten met het uitbouwen van één 
oplossing om zo eerst de risico’s te reduceren. Later kunnen de inzichten en learnings gebruikt 
worden als accelerator voor verdere ontwikkelingen.  

De viewer-gebaseerde oplossing in de cloud geniet de voorkeur over de plug-in oplossing. Eerst en 
vooral omdat het mogelijk is om aan de hand van viewers, relaties te leggen tussen verschillende 
bestanden over verschillende formaten ondersteund door het AWV. Bij de plug-in oplossing 
daarentegen is dit beperkt tot het native applicatie formaat en de open source formaten per plug-in. 
Een tweede reden is de gebruiksvriendelijkheid. De viewer-gebaseerde oplossing laat toe om op een 
laagdrempelige manier relaties te leggen terwijl de plug-in oplossing meer techniciteit en een hogere 
leercurve vereist. Tot slot bereikt de viewer-gebaseerde oplossing een breder doelpubliek aangezien 
dit een cloud applicatie is waar elke gebruiker van overal aan kan. De plug-in oplossing aan de andere 
kant, is applicatie specifiek en bereikt dus by design een beperkte doelgroep per applicatie.  

Op basis van de bovenstaande redenering is het daarom aangewezen om het eerste jaar te starten 
met het gefaseerd uitbouwen en ook uitrollen van de MVP-viewer gebaseerde oplossing in de cloud 
aan de hand van één software vendor onder behoud van het AWV.  De actieve en iteratieve 
samenwerking tussen het AWV en de software vendor is fundamenteel om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling gealigneerd blijft met de objectieven.  De intellectual property rights zijn eigendom van 
het AWV zodat na één jaar een operationeel model kan uitgerold worden en de inzichten uit de 
viewer-gebaseerde MVP oplossing verwerkt kunnen worden in de ontwikkelingen van één of 
meerdere plug-ins en verdere doorontwikkelingen. 
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8 Algemene conclusie   

Bij de praktisch uitrol van het OTL-informatie model in kader van het bredere AIM/BIM-programma 
binnen het AWV is er een belangrijk pijnpunt geïdentificeerd omtrent het leggen en beheren van 
relaties. Het doel van dit project is om een breed toepasbare oplossing te bekomen voor het 
aanmaken en beheren van semantische OTL-relaties tussen objecten over verschillende modellen, 
databronnen en softwarepakketten heen.  

Om de functionele noden van de eindgebruikers in kaart te brengen zijn er use cases opgesteld en 
geprioriteerd in samenwerking met het AWV en interne stakeholders. In eerste instantie is er 
vertrokken van de functionaliteiten en de behoeftebepaling van de interne POC binnen het AWV 
waarna dit verder is uitgebreid door het capteren van externe gebruikersnoden. Op basis van deze 
gevalideerde en geprioriteerde use cases konden reeds eerste conclusies gemaakt worden omtrent 
must have, nice-to-have en don’t care use cases.  

Deze geprioriteerde use cases werden gebruikt als input tijdens de set-based design oefening voor 
het bepalen van de technische oplossing. In een eerste fase zijn er in parallel meerdere extreme sets 
geïdentificeerd, end-to-end uitgewerkt en geëvalueerd om het volledige oplossingslandschap af te 
dekken. In een tweede fase werden meerdere sets gecombineerd tot hybride oplossingen om 
maximaal gebruik te maken van de voordelen van elke set. De set-based design oefening resulteerde 
in twee finale sets namelijk: de viewer-gebaseerde oplossing in de cloud en de plug-in oplossing.  

Als onderdeel van dit PIO traject werd er ook gekeken hoe het AWV de markt kan stimuleren in het 
ontwikkelen van tools en gebruiken van OTL. Hiervoor is een analyse gedaan van mogelijke 
operationele modellen en zijn er vijf verschillende pistes geïdentificeerd, uitgewerkt en voorgelegd 
tijdens de marktconsultatie om zo een beeld te krijgen van de voorkeur van de markt.   

In de marktconsultatie, georganiseerd met experten uit de industrie, werd het technologisch risico 
van de use cases geschat alsook het verwachte risico in de verschillende operationele modellen. Uit 
deze consultatie blijkt dat zowel de viewer-gebaseerde oplossing en de plug-in oplossing technisch 
haalbaar zijn. Maar, deze legde ook een aantal overkoepelende risico’s bloot voornamelijk omtrent 
usability, scalability en clarity, die eerst moeten gereduceerd worden. De marktconsultatie toonde 
ook aan dat er momenteel weinig beperkingen zijn qua operationeel model aangezien de markt zich 
zeer bereid positioneerde om in te stappen in verschillende operationele modellen.  

Op basis van de input van de markt kan er geconcludeerd worden dat in een eerste stap de 
aangekaarte risico’s moeten gereduceerd worden. Het is momenteel te vroeg om over te gaan naar 
een open markt werking met veel vrijheden en het is ook te vroeg om direct te starten met de 
parallelle ontwikkeling van zowel de viewer-gebaseerde oplossing en de plug-in oplossing. Daarom is 
het aangewezen om het eerste jaar te starten met het gefaseerd uitbouwen en ook uitrollen van de 
MVP-viewer gebaseerde oplossing in de cloud aan de hand van één software vendor onder beheer 
van het AWV.   
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Bijlage A: Deelnemende partijen in de marktconsultatie 
- Addestino Innovation Management 
- Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) 
 

- Pythagoras 
- Willemeninfra 
- Infranea 
- Witteveen+Bos 
- Arkence Systems  
- OCW 
- KULeuven 
- Besix 
- Arcadis 
- Cadline 
- Cronos 
- Sweco 
- Dstudio 
- Cadac 
- Anteagroup 
- Pau 
- GIM 
- GeoIT 
- Deloitte 
- BIM-connected 
- Tobania 
- Verhelst Engineers 
- Geonius 

 

 


