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TPEX International en Fimble zijn 
twee jonge Nederlandse tech-bedrijven. 
Fimble, opgericht in 2013, ontwikkelt 
3D-gebouwmodellen, geeft hier advies 
over en/of neemt het geometrisch- en data 
technisch beheer van de modellen op zich. 
Met een digitaal 3D-gebouwdossier geeft 
Fimble inzicht in de gehele levenscyclus 
van een gebouw; van ontwerp, bouw, 
oplevering tot beheer en herontwikkeling 
of sloop. Partner TPEX, in Amsterdam 
opgericht door Robert Rosier in 2010, vult 
deze data aan met digitale technieken als 
Artificial Intelligence, Object Recognition, 
Deep Learning en Correlation Technology. 
De gebouwenkennis die hier uit voortvloeit, 
wenden TPEX en Fimble aan om een 
gebouw optimaal te beheren met gelukkige 
eigenaren en gebruikers als resultaat.

Digitale gebouwendata
Tot voor kort zag die wereld er heel 
anders uit, weet TPEX-directeur Robert 
Rosier. ‘Toen ik zelf property manager 
was, beschikte ik niet over digitale 
gebouwinformatie. Op basis van gebrekkige 
oude bouwtekeningen werd verwacht dat 
ik topprestaties zou leveren. Als property 
manager wil je gelukkige klanten. Maar 
als het gebouw eenmaal operationeel was, 
presteerde het niet zoals beloofd. Dat gold 
zelfs voor slimme gebouwen met een hoge 

Een gebouw dat op papier duurzaam, slim en gezond zou 
zijn, is dat in de praktijk meestal niet. De beheerkosten lopen 
daardoor uit de klauwen, terwijl de gebruikers steen en been 

klagen. Smart Building Operator TPEX International en 
BIM-specialist Fimble weten precies waaraan het schort.

BREEAM-certificering. Het probleem was 
en is dat na oplevering van een gebouw, 
de architect en aannemer van het toneel 
verdwijnen, met inbegrip van hun digitale 
gebouwendata. Daarmee gaat alle kennis 
en kunde die ze in het gebouw hebben 
gestoken verloren. Dat is doodzonde.’

Geld verbranden
Het gevolg is dat de eigenaar en de 
aangestelde property manager het gebouw 
niet goed kennen, vervolgt Rosier. ‘Dat 
leidt ertoe dat beleggers elk jaar heel 
veel geld verbranden aan vele nodeloze 
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Zakelijke
terugblik  
mooiste deal: Building 
Operations voor EDGE 
Olympic
Beste bijeenkomst: DGBC 
met inspirerende gasten  
corona: Afzien maar 
doorgaan
Wie heeft je geïnspireerd: 
Dat zijn alle mensen 
tijdens de Corona 
crisis die hun 
ondernemersdrang 
hebben laten gelden en 
er beter uit willen komen
top 3 projecten: EDGE, 
IWG, NSI
Welke app het meeste 
gebruikt: Zoom en Teams
Beste Zakenboek: 

Strategisch inzet van 
vastgoed, van Jan van 
Zuijlen 

Persoonlijke  
terugblik 
mooiste moment: Nieuw 
puppie thuis
sportieve hoogtepunt: 
Groot onderhoud van 
de tuin
topserie netflix: Queen of 
the South
Beste Boek: Geen tijd 
gehad
Beste tv-programma: Ilja 
Gort, altijd leuk om naar 
te kijken
vakantie: Overgeslagen 
dit jaar
corona: Gelukkig niet in 
nabije familie

De 
beheerkosten 
maken 
Driekwart 
van De totale 
gebouwkosten 
uit

meest gelachen: Kan ik me 
niet meer herinneren
Wat maakte de meeste 
indruk: De ontwrichting 
van de wereld door een 
virus 
 
Zakelijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021: Verder doorgroeien 
en mooie projecten doen
2 Grootste uitdaging: Hoofd 
koel houden mbt de 
Corona crisis
3 Wat staat in elk geval 
op de planning: Nieuwe 
gebouwen inrollen en 
tot 100 gebouwen onder 
beheer komen. 
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: Niet 

veel, doorgaan zoals we 
nu doen 

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020: Meer vegetarisch 
eten
2 Wat staat absoluut in je 
agenda: Vakantie nemen
3 Goed voornemen: 
Afscheid nemen is ook 
dingen loslaten zodat 
je kan concentreren op 
nieuwe dingen
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder: Niets 
specifieks. Ik ben 
tevreden met hoe het 
gaat. 

klusjes. De keren dat een monteur moet 
langskomen tegen hoge voorrijkosten zijn 
eindeloos. De monteur heeft vaak alleen 
kennis over de klacht, niet over de hele 
gebouwsituatie. De financiële gevolgen 
zijn groot. De beheerkosten maken na 
20-25 jaar 75 procent uit van de totale 
gebouwkosten, de bouw zelf maar 25 
procent.’

Beheer onder architectuur
Door deze ervaring ontstond bij hem de 
drang TPEX om te vormen tot Smart 
Building Operator. ‘Ik begon te beseffen 
dat goed beheer zonder een digitale 
oplevering onmogelijk was. Ik kreeg 
projectontwikkelaars zover om TPEX 
in de ontwerpfase aan te laten sluiten, 
zodat tijdens de realisatie al nagedacht 
kon worden over de beheerfase. Beheer 
onder architectuur noem ik dat. Alle 
gebouwspecificaties moeten worden 
vastgelegd om het daarna 20 tot 30 jaar 
te beheren. Een raamkozijn met glas, 
afwerking, latjes en schroefjes wordt in het 
diepste detail gemodelleerd in de ontwerp- 
en bouwfase. Maar dit detailniveau heb 
je niet nodig in de beheerfase. Zodra een 
ruit breekt, dan wil je weten hoeveel m2 
dit is, welke thermische waarde het heeft, 
wat de exacte maatvoering is en of het nog 
onder garantie valt. Op die manier wordt 
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het beheerproces eenvoudiger en put je 
uit de brondata die afkomstig is vanuit het 
onderwerp en de bouw. Zonder digitale 
oplevering gaat deze informatie verloren.’

Bim requirements
De expertise van Fimble sluit daar naadloos 
op aan, vertelt directeur Sandel. ‘Fimble 
heeft altijd de visie gehad om vanuit de 
BIM-gedachte te sturen op facilitaire 
zaken, beheer en onderhoud. Basis hiervoor 
zijn BIM Requirements. Deze omvatten 
afspraken over het hoe, wat en wanneer 
van een Building Information Model en 
zorgen ervoor dat de data uit een model 
consistent worden toegepast. Fimble en 
TPEX zijn hun kennis over datagedreven 
beheer aan het bundelen. Deze passen we 
toe op onze gezamenlijke klant EDGE, 
waarvoor Fimble BIM Requirements 
heeft gemaakt. EDGE ontwikkelt state-
of-the-art gebouwen vol met sensoren. 
EDGE maakt optimaal gebruik van 
data in de verschillende processen van 
vastgoedexploitatie. We zijn erg blij dat wij 
onze kennis voor zo’n koploper kunnen 
inzetten.’

eDGe olympic
TPEX is onderhoudscoördinator van het 
EDGE Olympic-gebouw en stuurt alle 
onderhoudspartijen aan. ‘De gebundelde 
kracht tussen EDGE, Fimble en TPEX 

resulteert in een optimaal beheer. De 
BIM-modellen zetten we vanuit het 
ontwerp door in de bouw en de beheer- en 
exploitatiefase. Ontwerpdata, bouwdata, 
gebruiksdata en beheerdata vormen dan 
de basis van de gehele levenscyclus van 
het gebouw. Het resultaat is een optimaal 
renderend gebouw met het meeste 
gebruikerscomfort, goed onderhoud en 
lage exploitatiekosten’, vat Sandel samen. 
Andere klanten van Fimble zijn beleggers 
als Bouwinvest en vastgoedeigenaren als 
ING, gemeente Amsterdam of facilitaire 
beheerders als FMHaaglanden.

inzakkende beleggingswaarde
Wie echter verwacht dat elke gerespecteerde 
belegger met deze 3D-modellen werkt, 
komt volgens Rosier bedrogen uit. ‘Ik 
schat dat dit maar bij 5 procent van alle 

gebouwen het geval is. Slechts 10 tot 
20 procent van de data wordt vanuit de 
ontwerp/bouwfase goed overgedragen 
aan de beheerder. Dat betekent dat 
je een schamele 1 procent van de 
nieuwbouwprojecten overhoudt, die goed 
en volledig de beheerfase in gaan. De eisen 
aan vastgoedbeleggers worden alleen maar 
strenger; kijk maar naar het Parijs-akkoord 
en andere duurzame en circulariteitseisen. 
Zonder digitale overdracht en de toepassing 
van BIM-modellen gaat dat nooit lukken. 
Institutionele beleggers beseffen wel dat 
het roer om moet. GRESB, de Global Real 
Estate Sustainability Benchmark, eist heel 
veel data en een vlekkeloze rapportage. 
Als deze informatie niet beschikbaar is, 
dan past het straks simpelweg niet meer 
in het fonds en kan de beleggingswaarde 
inzakken’, waarschuwt Rosier. •  

na oplevering 
gebouw gaat 
alle kennis 
en kunDe van 
De architect 
verloren

michael 
Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment: 
Intrede van COVID-19 
mooiste deal: Dat zijn 
er eigenlijk meerdere, 
onder andere een 
BIM Requirements-
traject voor Edge en 
FMHaaglanden, maar 
ook een samenwerking 
met TPEX 
Beste bijeenkomst: Tja, 
gezien de coronacrisis 
toch de onlinesessies 
met collega’s gedurende 
het thuiswerken 
corona: Heeft veel 
impact gehad op vele 
organisaties. Gelukkig 
is de impact hiervan 
onze organisatie deels 
voorbijgelopen 
Wie heeft je geïnspireerd: 
Ons team. Wij hebben 
een vrij jong team dat 
nog niet in hokjes denkt, 
waardoor brainstormen 
met collega’s eyeopeners 
kunnen zijn 
top 3-projecten: Het gaat 
er voor ons niet altijd om 
waar de meeste omzet of 
winst worden behaald, 
maar waar de meeste 
uitdagingen liggen. 
Dus gerelateerd aan 
uitdaging: 1. Bijenkorf, 2. 
The Outlook 3. Planon 
Welke app het meest 
gebruikt: WhatsApp 
Beste zakenboek: De 
Prooi vond ik destijds 
indrukwekkend, ben nu 
aan Het grote gevecht 
(Jeroen Smit) begonnen 

Persoonlijke 
terugblik 
mooiste moment: Vakantie 
met het gezin 
Sportieve hoogtepunt: 
Formule 1 kan ik voor 
wakker blijven. Helaas is 
het dit jaar een gek jaar 
geworden 
topserie netflix: Homeland 
Beste boek: Hoe gaan we 

dit uitleggen (Jelmer 
Mommers)
Beste tv-programma: 
Voetbal Inside (ik kan er 
in ieder geval de humor 
van inzien) 
vakantie: Heerlijk met het 
gezin genieten in een 
huisje met zwembad in 
Spanje of Griekenland. 
In verband met de 
corona hebben wij 
het nu iets dichterbij 
opgezocht: in België 
corona: Thuiswerken 
meest gelachen: Met 
voetbalmaatjes 
Wat maakte de meeste 
indruk: Toch weer 
COVID-19 

Zakelijke 
vooruitblik 2021  
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? met daarin: Wat wil 
je bereiken? en hoe ga je 
dat doen? 
Een lichte groei van 
medewerkers met als 
doel onze marktpositie 
te behouden dan wel 
verder te versterken. 
Wij willen dit samen met 
onze partners realiseren 
door BIM nog meer voor 
het voetlicht te brengen 
en de businesscases die 
er zijn, onderbouwd en 
efficiënt in te zetten en 
te belichten 
2 Grootste uitdaging? 
Helaas nog steeds 
nieuwe klanten 
overtuigen van de 
potentie van BIM en van 
de data die je hiervan 
in je processen kunt 
gebruiken 
3 Wat staat in elk geval 
op de planning? Verdere 
standaardisatie binnen 
de eigen organisatie en 
focusbehoud. Verder 
zijn wij bezig met mooie 
ontwikkelingen en 
toepassingen waarover 
we op korte termijn meer 
kunnen vertellen 
4 Wat ga je komend jaar 

anders aanpakken? Lastig 
te beantwoorden. Dit 
jaar wordt iedereen een 
beetje geleefd door de 
uitdagingen die  corona 
heeft veroorzaakt. 
Ik schat in dat deze 
gevolgen nog merkbaar 
zullen zijn tot eind 
volgend jaar of nog 
verder 

Persoonlijke 
vooruitblik 2021  
1 Wat ga je anders doen 
dan in 2020? (Bijv. 
gezonder leven, eten & 
drinken, sport) Sporten 
staat nu weer op de 
agenda; dat is een beetje 
ondergesneeuwd de 
afgelopen periode 
2 Wat staat absoluut in je 
agenda? Familie 
3 Goed voornemen? 
Meer aandacht voor 
gezondheid. Wordt 
overigens lastig, ik ben 
namelijk gek op culinair 
eten. Maar ontspanning 
is er ook één. Nu nog de 
juiste verhouding zoeken 
4 Waaraan ga je meer tijd 
en aandacht schenken? 
Waaraan minder? Wat 
meer tijd voor mijzelf, het 
gezin en familie en wat 
minder aan randzaken 
 

Naast het genereren van 
materialenpaspoorten worden 

onze BIM-modellen in 
toenemende mate ingezet voor 
slimme operationele processen 

tijdens de exploitatiefase. 
Voor een optimale inzet is 

uniformiteit in de BIM-
modellen vereist. FIMBLE heeft 
ons bijgestaan in het creëren van 

de EDGE BIM Requirements 
om dit te waarborgen voor alle 

toekomstige projecten.

Cas Bonnema

Associate Development 

Manager EDGE


