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Door de BouwInformatieRaad (BIR) is bij de presentatie van het Businessplan BIM Loket voor 
oprichting van het BIM Loket de eis gesteld voor een evaluatie eind 2016, voor groen licht voor de 
middelen voor 2017 en 2018. De Raad van Toezicht geeft aan dat dit kan worden uitgevoerd in de 
vorm van een korte notitie met een zelfevaluatie door het BIM Loket, er is geen behoefte om dit 
extern te organiseren. Het bestuur BIM Loket stelt de opdrachtformulering en werkwijze zoals 
beschreven in deze memo voor. Deze is geaccordeerd door de BIR in overleg met de secretaris 
BIR.  
 
Opdrachtformulering met uitgangspunten en scope 
Kernvraag is of BIM Loket op de goede weg is, men er vertrouwen in heeft dat het zich verder 
door zal ontwikkelen in de gewenste richting, en welke leerpunten er zijn. Uitgangspunten zijn: 

- Het referentiekader is het Jaarplan 2016, de meerjarenbegroting in achterliggende 
businessplan 2015-2018, en de formele organisatiebeschrijving (statuten, 
bestuursreglement).  

- Het bestaan van het BIM Loket zelf staat niet ter discussie 
- De insteek ligt op de toekomst, op leren en niet op verantwoording, buitenwereld ook te 

betrekken 
- De evaluatie dient zo min mogelijk werk met zich mee te brengen voor het BIM Loket 

zelf.  
- De evaluatie vindt plaats in een fase waarin het BIM Loket nog in opbouw is, vanuit dit 

perspectief vindt de evaluatie plaats.  
 
De scope is tweeledig, zoals gebruikelijk bij evaluaties van startende organisaties:  

1. Mate van efficiënt werken (doen we de dingen juist). Onderwerpen: 
a. Organisatie  
b. Strategie en beleid  
c. Synergieprogramma (clusters) 
d. Beheerprogramma (standaarden BIM Loket) 
e. Samenwerking met omgeving (Kennisinstellingen, BIR, brancheverenigingen, 

Bouwcampus, etc.) 
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f. Financiën en huisvesting  
2. Mate van effectiviteit (doen we de juiste dingen), mede in relatie tot ontwikkelingen in 

de omgeving. Onderwerpen: grensvlak BIR en BIM Loket, governance-structuur, … 
 
Aanpak: 
Het voorstel is om voor onderdeel 1 uit de scope een korte notitie op te stellen en als evaluatie 
een interviewrondje te laten doen door een externe (Fleurike Krijgsman, kosteloos ter 
beschikking gesteld door Rijkswaterstaat). Voorstel te interviewen personen: Jacqueline 
Meerkerk, Joseph Kuling, Marco Verschoor, Dik Spekkink, Martin Zoontjens of Ronald 
Zandbergen, Arjan Walinga, Remco van der Linde, Alexander Worp. Daarnaast zal ter aanvulling 
door Fleurike een korte internetenquête worden opgesteld en uitgezet in de omgeving (per 
branche enkele bedrijven die ingevoerd zijn, bestuur en programmabureau BIR, 
werkgroep/themagroep opdrachtgeversforum). De resultaten zullen worden aangevuld met 
evaluatie door Bestuur en partners BIM Loket en door de Raad van Toezicht.   
 
Voor onderdeel 2 uit de scope stellen we voor om een gesprek te arrangeren waarin de notitie 
besproken wordt en de genoemde onderwerpen (grensvlak BIR en BIM Loket, governance-
structuur, etc. …) aan de orde komen.  Voorstel samenstelling gesprek over onderdeel 2:  
Vanuit BIR en opdrachtgevers: namen worden z.s.m. doorgegeven door secretaris BIR.   
Vanuit BIM Loket: Herman Winkels, Jacqueline Meerkerk, Iman Koster. 
 
Planning:  

- 8 juli – 12 september: opstellen korte notitie bestaande uit korte beschrijving resultaten 
(op te stellen door BIM Loket), en conclusies uit interviews en internetenquête (op te 
stellen door Fleurike). Totaal ca. 3 a 4 pagina’s.  

- 19 sept: Reactie en aanvulling met zelfevaluatie door Bestuur en partners BIM Loket 
- 22 sept: Notitie naar RvT met verzoek om reactie en aanvulling zelfevaluatie RvT (per 

mail) 
- 29 sept: Notitie zelfevaluatie gereed over onderdeel 1  
- Tussen 30 september en 17 oktober: gesprek over notitie en over onderdeel 2, aanvulling 

notitie.  
- 18 oktober eindversie notitie in de BIR, terugkoppeling naar BIM Loket  
- eind oktober: terugkoppeling door BIM Loket naar partijen (geïnterviewden 

/geënquêteerden, programmabureau BIR, BIR, opdrachtgeversforum werkgroep en 
themagroep). 

 


