
Standaarden spelen bij het areaal beheer / assetmanagement een belangrijke rol. Ondertussen is vanuit Min van 

BZK het stelsel van basisregistraties in doorontwikkeling en doet het begrip samenhangende objectenregistratie 

(SOR) intrede. Areaal/assets zijn veelal – delen van - objecten. Hoe gaat de registratie van deze objecten in de 

fysieke leefomgeving (BOR) fundamenteel landen in die SOR? En wellicht belangrijker nog, welke ontwikkeling 

voorzien we van IMBOR?   

IMBOR versus Doorontwikkeling in Samenhang
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16.00-16.15 Q & A – napraten – afsluiting – helaas nog zonder netwerkmoment

12:50 Digitale inloop – wachtkamer

13:00 Welkom Jan Roodzand

13.10 Poldermodellen – de wondere wereld van objectregistraties
In Nederland zijn er veel standaarden die informatie van objecten bevatten. Hoe werken 
deze samen? Wie heeft de regie? Hoe kunnen gebruikers en  leveranciers in deze 
wondere wereld voldoen aan alle eisen die aan hen worden gesteld? Met IMGeo, 
IMBOR, GWSW, NEN2767 en andere standaarden een objectenregistratie realiseren. Een 
prikkelende visie van Jochem is de start van deze middag.

Jochem Mollema
Adviseur/duo-voorzitter

13:50 Nieuwe mogelijkheden dankzij uniforme rioleringsdata
Dankzij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is rioleringsdata eenduidig en soepel 
uit te wisselen, te valideren, te presenteren, te publiceren en in projecten te gebruiken. 
Zo kunnen beheerders hun werk beter doen. En ontstaan nieuwe mogelijkheden, mede 
omdat andere vakdisciplines vergelijkbare uitwisselstandaarden krijgen. 

Eric Oosterom

programmamanager

14:25 Samenhangende standaarden voor assetmanagement
De samenwerking van IMBOR en andere modellen en de afstemming van IMBOR op 
beheer-systematieken en methodieken staat centraal in deze presentatie. Harro gaat 
ook in op het beheer en het gebruik van de standaarden binnen het werkterrein van de 
assetmanager.

Harro Verhoeven

projectleider

≈ 15.00 Korte pauze

15.05 Common Ground – software uitdagingen in veranderende asset management 
wereld  ‘Informatie is goud’. Maar hoe borgen wij dit kapitaal en zorgen we ervoor dat 
het niet verloren gaat in de snel veranderende wereld van asset-informatie. Eenduidige 
betekenisvolle gegevens in de lifecycle van assets is de sleutel tot succes. Dit is 
gemeengoed in de voedingsmiddellen-industrie en pharma. Gaat dit ons ook lukken in 
bouwend en beherend Nederland?

Frank Jan 
Uittenbogaart 

directeur/ duo-
voorziter

15.35 En dan . . . , het gebruik in ’t veld’
Voor het realiseren van onze opgaven in de openbare ruimte zijn standaarden inmiddels 
een vereiste. Maar wij worden er ook door belemmerd. De impact van conflicterende 
standaardaarden en complexe conversies is te groot en kost teveel. Ter illustratie deel ik 
een aantal praktijkervaringen vanuit Zaanstad

Ton Butter
teamleider 

informatiebeheer
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