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Wat is een ILS?
Informatieleveringsspecificatie

In een ILS maken projectpartners 

afspraken over informatielevering, 

zodat alle partners hun werk goed kunnen doen

• welke bouwwerkinformatie

• wordt door wie aangeleverd

• waar is de informatie te vinden

• en wanneer is het beschikbaar

ILS



Door iedereen die bouwwerkinformatie uitvraagt of aanlevert

en daar heldere afspraken over wil maken

vragend

leverend

Door wie kan een ILS worden gebruikt?

“Ik stel een ILS op om 

bouwwerkinformatie 

uit te vragen,

zodat ik zeker weet 
dat ik de informatie 

krijg waar ik om 
vraag”

HOOFDAANNEMER

LEVERANCIER

“Ik beoordeel een ILS,

zodat ik zeker weet 
dat ik de informatie 

kan leveren die wordt 
gevraagd“



Waarom wordt een ILS 
steeds belangrijker?

• ILS vervult sleutelrol in standaardisering digitale informatie

• ILS wordt in toenemende mate gebruikt als contractstuk

• ILS steeds vaker onderdeel gunningscriterium

Internationale norm NEN-EN-ISO 19650: 

dé standaard voor het beheer 

van digitale informatie 

in levenscyclus van bouwwerken

Het gebruik van ILSen is nu

• onduidelijk

• ingewikkeld

• foutgevoelig

• tijdrovend

Maar wat is het
probleem?



De oplossing: 

een online

hulpmiddel

Voor de optimale 

samenstelling 

van een ILS op basis van

richtlijnen en

standaarden

De ILS Configurator

INFORMATIE
VRAGENDE PARTIJ

INFORMATIE
LEVERENDE PARTIJ



vragend

leverend

Wat betekent de ILS Configurator
voor leveranciers?
Twee voorbeelden van gebruikersscenario’s



Gebruikersscenario
Hoofdaannemer vraagt een ILS uit aan leverancier1

HOOFDAANNEMER

vragend

leverend

LEVERANCIER

ILS Configurator
genereert 
concept ILS

leverancier  wordt 
uitgenodigd om ILS te 
beoordelen

interactie tot 
overeenstemming 
is bereikt

Project 
specifieke ILS

leverancier beoordeelt ILS en 
geeft input in ILS Configurator

hoofdaannemer 
geeft input aan 
ILS Configurator

leidt tot optimale samenstelling van ILS
op basis van standaarden en richtlijnen



Gebruikersscenario

vragend

leverend

2
Op basis van eerder afgesproken ILS tussen hoofdaannemer en onderaannemer, 

contracteert onderaannemer zijn leverancier

ILS Configurator
genereert 
concept ILS

leverancier wordt 
uitgenodigd om ILS te 
beoordelen

interactie tot 
overeenstemming 
is bereikt

Project 
specifieke ILS

leverancier beoordeelt ILS en 
geeft input in ILS Configurator

onderaannemer 
geeft input aan 
ILS Configurator

leidt tot optimale samenstelling van ILS
op basis van standaarden en richtlijnen

ONDERAANNEMER

hergebruik 
samenstelling ILS 
hoofdaannemer

b

a

LEVERANCIER



Wat levert de 
ILS Configurator op?
NU STRAKS



We kunnen jouw hulp 
goed gebruiken! 

Wij zijn op zoek naar 
enthousiastelingen 
voor de drie ontwikkelsporen

Meld je hier aan

Of neem een kijkje op onze website

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV3G-FIQnZJi9c4apmI6XcE2UabtPU22eHNYQnd8xCFhamQA/viewform
https://www.bimloket.nl/p/469/ILS-Configurator

