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Managementsamenvatting  
  
Dit  is  het  eerste  jaarplan  van  het  BIM  Loket.  Het  staat  in  het  teken  van  implementatie.  In  2015  werd  

de  basis  gelegd  voor  het  BIM  Loket  en  het  verbinden  van  de  kennisinstituten.    Per  2016  zijn  CB-‐NL,  

NL/SfB,  NLCS,  GB-‐CAS,  VISI  opgenomen  in  het  BIM  Loket  en  de  beheerorganisaties  verankerd  met  

een  Stuurcommissie.  COINS  en  het  nationaal  BIM  Protocol  volgen  in  de  loop  van  2016  zodra  

gereed.      

    

Een  schets  van  de  context  is  als  volgt.  De  gebruikers  van  het  BIM  Loket  hebben  behoefte  aan  een  

samenhangend  overzicht  van  concrete  minimale  informatie-‐eisen  voor  opdrachtgevers  B&U,  het  

volwassen  worden  van  standaarden  zoals  COINS  en  CB-‐NL  voor  opdrachtgevers  GWW  en  het  

bieden  van  een  toegankelijke  vraagbaak  over  de  standaarden.  Voor  bouwers  is  implementatie  van  

de  open  standaarden  in  software  belangrijk,  alsmede  het  aanhaken  van  het  MKB  en  een  

verandering  in  denken  en  cultuur.  Voor  installateurs  is  flexibiliteit  in  de  informatievoorziening  

belangrijk,  waar  onder  meer  CB-‐NL  en  Sales  een  rol  in  spelen.  Voor  architecten  is  consequente  

toepassing  en  integratie  van  de  standaarden  in  ontwerpsoftware  belangrijk  voor  hun  rol  als  

integrator.  Ingenieursbureaus  hechten  aan  voorlichting  en  draagvlakcreatie,  en  samenwerking  op  

basis  van  praktische  uitwisselingen  met  open  standaarden  vanuit  de  eigen,  vertrouwde  

softwareomgevingen.  Voor  toeleveranciers/fabrikanten  zijn  voorlichting/bewustwording  en  betere  

aanhaking  van  groot  belang  om  met  elkaar  beter  en  goedkoper  te  kunnen  werken.    

    

De  uitwerking  in  dit  jaarplan  is  als  volgt.  De  motieven,  werkwijze  en  (meerjaren)doelen  zijn  

vastgelegd  in  een  Roadmap.  De  werkwijze  is  gericht  op  het  creëren  van  een  samenwerkingscultuur  

vanuit  de  kernwaarden  “  neutraal,  faciliterend  en  samen”.  En  daarnaast  op  heldere  rollen  en  kaders  

voor  samenwerking,  met  als  belangrijkste  rollen:  vraagbaak,  regie  en  coördinatie.  De  focus  ligt  op  

de  open  BIM-‐standaarden  (dus  niet  BIM-‐breed).  De  organisatie  zal  zich  in  2016  verder  ontwikkelen  

via  samenwerkingsafspraken  met  de  Partners,  verdere  ontwikkeling  van  de  Stuurcommissie  en  een  

vorm  van  samenwerking  met  de  softwareleveranciers.  Samenwerking  wordt  gezocht  met  BIR,  

brancheverenigingen  en  Bouwcampus.  De  ambitie  is  om  in  2020  een  onomstreden  kennisplatform  te  

zijn  van  en  voor  de  Nederlandse  bouwsector,  dat  de  regie  voert  over  een  samenhangend  stelsel  van  

open  BIM-‐standaarden.  SMART-‐doelen  2016  zijn:  1  bekend  aanspreekpunt  met  1  factuur,  uitwerking  

BIM  Protocol  om  adoptie  te  vergroten,  en  het  laten  landen  van  CB-‐NL  (belofte  CB-‐NL  omzetten  in  

inzicht  in  de  meerwaarde  en  aanzet  implementatie).  De  activiteiten  van  de  clusters  zijn  een  verdere  

ontwikkeling  van  de  lijnen  die  in  2015  werden  ingezet.  Zie  ook  de  output  als  weergegeven  in  de  
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figuur.  De  activiteiten  in  het  beheer  van  de  standaarden  zijn  tevens  weergegeven  in  de  figuur.  Met  

deze  activiteiten  verwacht  BIM  Loket  invulling  te  kunnen  geven  aan  de  behoefte  bij  de  gebruikers.    

De  totale  begroting  bedraagt  961  K  Euro.  De  uitgaven  zijn  taakstellend  begroot.  Er  is  alleen  een  

basisniveau  van  dienstverlening  mogelijk  binnen  het  beschikbare  budget.  Dit  geldt  zowel  voor  het  

bureau,  de  clusters  als  de  beheer-‐budgetten.  Voor  eventuele  extra  op  te  pakken  activiteiten  door  

het  BIM  Loket  moet  aanvullend  budget  geleverd  worden,  al  dan  niet  op  projectbasis.  Het  streven  is  

extra  inkomsten  te  verwerven  om  mogelijkheden  te  vergroten;  hiervoor  is  een  lobby-‐aanpak  in  de  

maak.  Verder  zijn  aandachtspunten  vanuit  de  Raad  van  Toezicht  BIM  Loket  voor  2016:  voldoende  

aandacht  voor  communicatie,  het  MKB  en  de  B&U  sector.  

Figuur  1:  Roadmap  2016  met  SMART-‐doelen  (roze)  en  output  clusters  en  beheer  standaarden    
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1.   Inleiding  
1.1   Achtergrond  

Dit  jaarplan  is  het  eerste  jaarplan  van  de  Stichting  BIM  Loket.  BIM  Loket  is  per  eind  april  2015  

gestart  als  stichting.  Het  businessplan  dat  hiervoor  was  opgesteld  was  richtinggevend  voor  de  

activiteiten  in  2015,  waarbij  het  op  poten  krijgen  van  organisatie  een  groot  deel  van  de  tijd  besloeg.  

Het  jaar  2016  zal  in  het  teken  staan  van  implementatie  van  het  BIM  Loket.  De  samenwerking  moet  

verder  zijn  beslag  krijgen,  de  banden  met  de  gebruikers  aangehaald  en  de  eerste  successen  

zichtbaar  in  de  markt.  Met  de  Raad  van  Toezicht  BIM  Loket  is  afgesproken  dat  het  BIM  Loket  de  tijd  

krijgt  om  de  blik  verder  naar  buiten  te  richten  gezien  de  complexiteit  om  het  geheel  goed  te  

organiseren  in  het  netwerk.    

  

De  volgende  paragrafen  bieden  inzicht  in  behaalde  resultaten  tot  op  heden  en  de  context  van  het  

BIM  Loket.  Hoofdstuk  2  bevat  een  toelichting  op  de  Roadmap  die  het  Bestuur  en  Partners  BIM  

Loket  na  de  zomer  hebben  opgesteld  voor  de  toekomst.  Hoofdstuk  3  bevat  de  activiteiten  vanuit  de  

clusters  (het  synergieprogramma)  en  het  bureau  van  het  BIM  Loket.  Hoofdstuk  4  beschrijft  de  

plannen  voor  beheer  van  de  standaarden  die  volledig  onder  beheer  BIM  Loket  vallen.  Hetzelfde  is  in  

hoofdstuk  5  opgenomen  vanuit  de  Partners.  Hoofdstuk  7  bevat  de  financiën.    

  

  

In  de  bijlagen  zijn  de  uitwerking  van  de  context,  roadmap,  organisatie,  planning  en  aanzet  beleid  

rond  opname  van  standaarden  in  het  BIM  Loket  opgenomen,  alsmede  beschrijvingen  van  

werkpakketten/projecten  voor  beheer  en  ontwikkeling.    

"Ik  geloof  in  de  kracht  van  het  concept  één  loket.  Voor  de  gebruikers  van  de  open  

BIM-‐standaarden  is  er  één  aanspreekpunt,  en  voor  de  instituten  is  er  regie  en  

coördinatie.  Daardoor  weten  we  als  CROW  zeker  dat  de  dingen  die  wij  doen  

ingebed  zijn  in  een  bredere  beweging,  en  dat  we  allen  aan  hetzelfde  touw  trekken,  

en  ook  nog  eens  in  dezelfde  richting.  Dat  motiveert  om  met  hart  en  ziel  ons  in  te  

zetten  om  van  het  BIM  Loket  een  succes  te  maken."  

Iman  Koster,  directeur  CROW  
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1.2   Behaalde  resultaten  

In  2015  heeft  het  BIM  Loket  een  vliegende  start  gemaakt.  Eind    april  2015  is  de  Stichting  opgericht  

en  inmiddels,  ruim  een  half  jaar  later,  zijn  de  volgende  mijlpalen  bereikt:  

�   bureau  bemenst,  kantoor  op  de  Bouwcampus  betrokken  en  clustertrekkers  aangesteld  vanuit  

de  betrokken  kennisorganisaties  

�   focus  gezet  op  "open  BIM-‐standaarden"    n.a.v.  heisessie  

�   samenwerkingsafspraken  gemaakt      "code  of  conduct"    en  strategie  uitgewerkt  met  Bestuur  en  

Partners  in  Roadmap  

�   banden  met  beheerorganisaties  aangehaald  en  afspraken  gemaakt  over  opname  standaarden  

in  BIM  Loket  inclusief  afspraken  over  zeggenschap;  opname  CB-‐NL,  NL/SfB,  NLCS,  GB-‐CAS  en  

VISI  in  BIM  Loket  per  2016  

�   herkenbaar  gezicht  naar  buitenwereld,  communicatie  op  gang  middels  website,  nieuwsbrieven  

en  social  media    

�   helpdesk  ingericht  ,  goed  bezocht  spreekuur  geïntroduceerd  

�   werkgroepen  clusters  van  start  en  eerste  inventarisaties  gedaan  op  het  gebied  van  voorlichting  

en  adoptie  en  (inter)nationale  aansluiting  inclusief  aansluiting  CEN.    

"STABU  ijvert  al  sinds  haar  oprichting  in  1976  voor  standaardisatie  in  de  

informatievoorziening  in  de  bouw.  De  STABU  systematiek  is  daar  een  voorbeeld  

van.  De  doelstellingen  van  het  BIM  Loket  sluiten  naadloos  aan  bij  datgene  waar  

STABU  zich  reeds  40  jaar  voor  inzet.  Daarom  werkt  STABU  met  volle  overtuiging  

samen  met  het  BIM  Loket.  Zo  hopen  wij  met  onze  verbeterde  versie  van  de  NL/SfB  

(Bouwsystemen  &  Installaties)  een  waardevolle  bijdrage  aan  CB-‐NL  en  dus  het  BIM  

Loket  te  kunnen  leveren.”  

Marc  Verhage,  directeur  STABU  
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Al  met  al  is  in  korte  tijd  de  basis  gezet  voor  het  BIM  Loket  binnen  de  beperkte  financiële  

mogelijkheden,  met  mensen  die  hier  alle  in  deeltijd  aan  trekken.  Veel  partijen  weten  ons  inmiddels  

te  vinden,  via  de  diverse  kanalen!  Er  is  een  teamgevoel  ontwikkeld  zowel  bij  het  Bestuur  en  de  

Partners  als  bij  het  bureau  om  het  BIM  Loket  succesvol  te  maken!  

  

1.3   Context      

Deze  paragraaf  biedt  een  weergave  van  de  context  met  ontwikkelingen  en  behoefte,  op  basis  van  

een  uitvraag  bij  de  diverse  branches.  Zie  bijlage  1  voor  meer  informatie.    

  

Opdrachtgevers  

De  opdrachtgevers  werken  samen  rond  BIM  in  de  werkgroep  en  themagroep  BIM  /ICT  van  het  

Opdrachtgeversforum.  De  opdrachtgevers  in  de  B&U  sector  zijn  groot  in  aantal  en  divers  van  

karakter.  In  de  huidige  situatie  worden  in  bouwprojecten  en  onderhoud  in  de  B&U  sector  

uiteenlopende  interne-‐  en  externe  informatienormen  van  toepassing  verklaard.  Er  is  geen  

samenhangend  overzicht  van  concrete,  minimale  informatie-‐eisen  voortvloeiend  uit  principiële  

verantwoordelijkheden  van  de  opdrachtgever.  Voor  de  B&U  sector  is  het  essentieel  om  bij  het  

onderwerp  BIM  verder  te  kijken  dan  alleen  naar  de  ontwerp-‐  en  realisatiefase  van  gebouwen.  Bij  het  

maken  van  afspraken  over  standaarden  is  het  in  belang  van  opdrachtgevers  en  gebouweigenaren,  

dat  deze  standaarden  ook  toepasbaar  zijn  op  de  beheerprocessen  bij  de  opdrachtgevers  en  

gebouweigenaren.  Interessant  voor  de  toekomst  is  ook  het  standaardiseren  van  

"Ik  zal  mij  namens  meerdere  Opdrachtgevers  inzetten  om  van  het  BIM-‐loket  een  
groot  succes  te  maken.  Er  is  fors  geïnvesteerd  door  alle  BIR-‐leden  uit  de  bouwsector  
voor  de  ontwikkeling  van  de  open  BIM-‐standaarden.  Het  BIM-‐loket  heeft  nu  de  
belangrijke  taak  dat  deze  standaarden  worden  toegelicht  aan,  gebruikt  door  en  
beheerd  voor  de  bouwsector.  Zij  verdient  alle  steun  en  hulp  om  in  deze  missie  te  
slagen!"  

Herman  Winkels,  onafhankelijk  voorzitter  
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aanbestedingsprocessen  en  vergunningsaanvragen  rechtstreeks  op  basis  van  gebouwmodellen  in  

plaats  van  hiervan  afgeleide  documenten.  

  

De  toepassing  van  BIM  in  de  GWW,  en  dan  vooral  in  de  vorm  van  Bouwwerk  Informatie  

Management,  wordt  door  steeds  meer  (grote)  opdrachtgevers  uitgevraagd  in  steeds  meer  

projecten.  De  invoering  gaat  beheerst  via  enkele  projecten,  waarbij  kan  worden  uitgebouwd  naar  

steeds  meer  projecten.  De  opdrachtgevers  in  de  GWW  hebben  grote  behoefte  aan  het  volwassen  

worden  van  open  BIM-‐standaarden  als  COINS  en  CB-‐NL  (die  beide  overigens  ook  goed  toepasbaar  

zijn  in  de  B&U.  Tevens  is  er  behoefte  aan  een  goed  toegankelijke  uitleg  en  vraagbaak  over  de  

standaarden.  

  

Opdrachtnemers  (bouwers)  

Bouwend  Nederland  zet  zich  namens  de  bouwbedrijven  in  voor  een  succesvolle  transitie  naar  

bouwen  met  BIM,  waarbij  onafhankelijk  van  software  of  systemen  uitwisseling  van  informatie  plaats  

kan  vinden  met  gebruik  van  open  standaarden.  Om  de  adoptie  van  werken  met  BIM  op  gang  te  

krijgen  is  een  verandering  in  denken  en  cultuur  minstens  zo  belangrijk  als  het  technische  en  

standaardisatie  element.  Het  werken  met  BIM  vraagt  meer  dan  alleen  het  inrichten  van  slimme  ICT-‐

oplossingen.  Bouwondernemingen  die  gebruik  maken  van  bepaalde  software,  merken  vaak  dat  

uitwisseling  en  samenwerking  tussen  ketenpartners  stokt  omdat  software  niet  met  elkaar  ‘praat’  

omdat  zij  merkafhankelijk  is.  Om  dit  op  te  lossen  zet  de  bouw  zich  in  voor  het  uniformeren  van  

uitwisselingsstandaarden  op  het  gebied  van  tekeningen  (2D  en  3D),  calculatie,  artikeldata,  en  

validatie  en  verificatie.  De  adoptie  van  BIM  voor  het  MKB  is  van  groot  belang  voor  de  sector  als  

"BIM  Loket  is  ons  gezamenlijke  instrument  om  de  BIM-‐gebruikers  (opdrachtgevers,  

ontwerpers,  uitvoerders)  van  de  juiste  praktische  kennis  en  standaarden  te  

voorzien.  Onze  kennis  over  ruimtelijke  data  en  de  standaarden  die  daarvoor  

bestaan    willen  we  via  het  BIM  Loket  ontsluiten  voor  de  bouwsector.  BIM  is  een  

innovatie  die  met  vallen  en  opstaan  doordringt  in  de  praktijk.  Het  BIM  Loket  moet  

beginnende  gebruikers  op  weg  helpen  en  er  voor  zorgen  dat  het    BIM  

instrumentarium  zich  mee  ontwikkelt  met  de  vragen  vanuit  de  praktijk."  

  

Rob  van  de  Velde,  directeur  Geonovum  
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geheel.  Samenwerking  tussen  grotere  bouwondernemingen  en  het  MKB  in  projecten  vereist  dat  

MKB  partners  zich  hierin  bekwamen.  

  

Installateurs  

Installatiebedrijven  in  zowel  de  B&U  als  de  GWW  zijn  hun  bedrijfsprocessen  en  organisatie  aan  het  

inrichten  om  efficiënt  met  BIM  om  te  kunnen  gaan.  Om  als  bedrijf  volwaardig  in  BIM  projecten  te  

kunnen  deelnemen,  moet  met  name  de  informatievoorziening  in  deze  bedrijven  uiterst  flexibel  zijn.  

BIM  projecten  gaan  immers  over  inhoudelijke  uiteenlopende  projecten  die  separaat  in  de  tijd  

worden  uitgevoerd  met  wisselende  projectpartners.    De  informatievoorziening  door  

installatiebedrijven  moet  in  staat  zijn  flexibel  met  deze  variaties  om  te  gaan.  De  standaarden  van  

het  BIM  Loket  hebben  daar  een  belangrijke  rol  in.  De  betekenis  van  de  informatie  wordt  door  CB-‐NL  

niet  alleen  eenduidig,  maar  informatie  uit  verschillende  bronnen  wordt  ook  onderling  te  koppelen  

door  CB-‐NL.  Bronnen  die  worden  gebruikt  in  de  BIM  Modellen  waar  installatiebedrijven  invulling  

aan  moeten  geven.    Daarnaast  biedt  het  BIM  Loket  ook  standaarden  voor  de  technische  uitwisseling  

van  informatie  (zoals  IFC  en  SALES),  zodat  dit  aspect  ook  eenduidig  wordt  voor  de  verschillende  

BIM  modellen.  Verder  wordt  vanuit  Uneto-‐VNI  gewerkt  aan  het  verbeteren  van  de  uitwisselbaarheid  

van  E-‐  en  W-‐installaties  in  BIM  modellen,  door  te  zorgen  dat  (softwareonafhankelijk)  uniforme  

productinformatie  aan  objecten  gekoppeld  wordt.  

  

Architecten  

Architecten  gebruiken  BIM  in  vele  processen  zowel  intern  als  extern.  De  focus  ligt  hierbij  op  

geometrische  data  en  het  goed  kunnen  uitwisselen  hiervan  met  andere  ketenpartners.  De  door  het  

BIM  Loket  beheerde  open  standaarden  en  de  consequente  toepassing  en  integratie  van  deze  

standaarden  in  ontwerpsoftware  zijn  voor  de  BNA  zeer  belangrijk.  Architectenbureaus  kunnen  hun  

rol  als  integrator  van  veel  ontwerpinformatie  tot  een  coherent  en  consistent  gebouw  pas  optimaal  

vormgeven  bij  een  foutloze  uitwisseling  van  informatie  en  data  tussen  ketenpartners.  

Daarnaast  ziet  de  BNA  een  toenemende  rol  van  BIM  weggelegd  bij  de  verificatie  van  data  in  het  

kader  van  de  Wet  op  de  kwaliteitsborging  die  door  het  ministerie  van  BZK  wordt  voorbereid.  
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Ingenieursbureaus  

Voor  de  meeste  bureaus  in  de  achterban  van  NLingenieurs  is  het  werken  met  BIM  inmiddels  

dagelijkse  praktijk.  Dit  geldt  zowel  voor  bureaus  die  actief  zijn  in  de  GWW-‐sector,  als  zij  die  

werkzaam  zijn  in  de  B&U-‐sector.  De  mate  van  ‘rijpheid’  van  BIM  kan  per  bureau  echter  zeer  

verschillen.  De  inschatting  is  dat,  wil  het  BIM  Loket  een  succes  worden,  er  nog  veel  missiewerk  moet  

worden  verricht  wat  betreft  de  open  BIM  standaarden:  uitleg  over  nut  en  noodzaak,  opleidingen,  

voorbeelden  (best  practices)  en  verkenningen.  

Wat  NLingenieurs  betreft  zijn  de  sleutelwoorden  voor  2016  dus:  

7.   Voorlichting  en  draagvlakcreatie;  

8.   Samenwerken  op  basis  van  praktische  (dicht  bij  huis)  uitwisselingen  op  basis  van  open  

standaarden,  vanuit  de  eigen,  vertrouwde  softwareomgevingen.  

  

Toeleveranciers/fabrikanten  

Vanuit  de  toeleveranciers  is  de  FME  aangehaakt  bij  de  BIR.  Er  is  een  stringente  noodzaak  dat  

fabrikanten  /  leveranciers  zich  meer  bewust  worden,  ergo  beter  voorgelicht  worden,  inzake  de  

noodzaak  om  actief  mee  te  gaan  doen  bij  het  fenomeen  digitalisering.  Door  de  zogeheten  early  

adopters  is  er  een  eerste  begin  gemaakt,  doch  de  meerderheid  zit  in  een  afwachtende  modus,  

terwijl  het  juist  belangrijk  is  dat  in  het  gehele  samenspel  tussen  de  diverse  partijen  in  de  

bouwkolom,  fabrikanten  en  leveranciers  meer  in  de  lead  komen,  zij  zijn  immers  de  bron  van  

relevante  informatie  /  content.  Of  we  het  nu  hebben  over  Industry  4.0,  IoT  (Internet  of  Things),  M2M  

(Machine  to  Machine)  en  Smart  Buildings  in  Smart  Cities,  alles  draait  om  relevante  en  betrouwbare  

data.    Dit  geldt  dus  zeker  als  we  het  hebben  over  Building  Information  Modeling,  of  wellicht  nog  

beter  Building  Information  Management;  het  voorzien  in  de  data-‐behoefte  van,  voor,  en  door  

elkaar.  Het  aanhaken  door  fabrikanten  /  leveranciers  bij  diverse,  niet  commerciële  sector  initiatieven  

(Ketenstandaard  Bouw  &  Installatie,  ETIM-‐RT  maar  ook  bv  het  BIM  Loket),  is  van  groot  belang  om  

met  elkaar  op  een  hoger  niveau  te  komen  (lees:  beter  en  goedkoper).  Branche  verenigingen  zouden  

dit  dienen  te  enthousiasmeren  /  initiëren  voor  hun  leden,  actiever  dan  nu  het  geval  is.    
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"BIM  wordt  steeds  breder  ingezet  in  de  Nederlandse  bouwsector  om  de  kwaliteit  

van  de  bouw  naar  een  nog  hoger  niveau  te  tillen.  Om  dit  proces  te  versnellen  juicht  

SBRCURnet  de  ontwikkeling  van  het  BIM  Loket  toe  als  instrument  om  open  

standaarden  te  implementeren.  Door  de  gezamenlijke  participatie  van  

opdrachtgevers,  opdrachtnemers  en  de  kennisinstituten  in  het  BIM  Loket,  

gebeuren  op  meerdere  plekken  de  juiste  dingen  voor  de  BV  Nederland.  Dit  is  een  

enorme  motivatie  voor  SBRCURnet  om  de  schouders  er  onder  te  zetten  en  BIM  

door  te  ontwikkelen  van  innovatie  naar  dagelijkse  bouwpraktijk.”  

Jack  de  Leeuw,  bestuurslid  vanuit  SBRCURnet  
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2.   Toelichting  Roadmap  BIM  Loket    
  

2.1   Inleiding  

Mede  op  verzoek  vanuit  de  BIR  was  de  behoefte  om  het  opgestelde  businessplan  nog  verder  aan  te  

scherpen  met  SMART-‐doelen  op  weg  naar  2016.  Hiervoor  is  een  roadmap  opgesteld  (zie  bijlage  2).  

De  roadmap  biedt  inzicht  in  het  waarom,  wie,  waarheen,  wat  en  hoe  van  het  BIM  Loket.    

Dit  hoofdstuk  bevat  enkele  passages  uit  de  roadmap  die  relevant  zijn  voor  de  werkwijze,  en  

daarnaast    de  ambitie  en  (een  uitwerking  van)  de  SMART-‐doelen  voor  2016  en  2018..  

2.2   Werkwijze  volgens  Roadmap  

Wie  is  het  BIM  Loket?    

Om  goed  te  functioneren  is  het  belangrijk  dat  de  identiteit  van  het  BIM  Loket  helder  is:  wie  is  het  

BIM  Loket.  Het  BIM  Loket  zijn:  de  samenwerkende  kennisinstituten  rond  Open  BIM  Standaarden  

(SBRCURnet,  CROW,  STABU,  Geonovum,  Ketenstandaard  Bouw  &  Installatie,  buildingSMART  

chapter  Benelux)  georganiseerd  in  een  Stichting,  met  als  uitvoeringsorganisatie  de  

beheerorganisaties  achter  de  open  BIM  standaarden  en  een  kernteam  van  clustertrekkers,  

ondersteund  door  een  klein  bureau  op  de  Bouwcampus  in  Delft,  onder  regie  van  een  directeur.  BIM  

Loket  komt  voort  uit  een  project  van  de  BIR.  BIM  Loket  wordt  gefinancierd  door  de  BIR-‐branches  en  

bijdragen  vanuit  opdrachtgevers  voor  beheer,  en  is  voor  en  door  de  Nederlandse  bouwsector.  

Relatie  met  de  BIR  

De  BIR  is  een  uniek  platform  in  de  bouw  vanuit  overheid  en  bedrijfsleven.  BIM  Loket  ziet  de  BIR  als  

belangrijk  platform  om  het  BIM  Loket  bestuurlijk  in  te  bedden  en  de  strategische  context  en  

legitimatie  te  bieden.  BIM  Loket  heeft  hierbij  haar  focus  op  de  open  BIM  standaarden,  BIR  heeft  de  

BIM-‐brede  focus.  BIM  Loket  hecht  aan  het  blijvend  bestaan  van  de  BIR.  

Kernwaarden  

Om  een  cultuur  van  samenwerking  te  creëren  en  te  bouwen  aan  vertrouwen,  hanteren  we  de  

volgende  kernwaarden:  

�   Neutraal    

�   Faciliterend  (klantgericht,  kwaliteit  voorop)  

�   Samen  (synergie,  kennisbasis  versterken)  
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Deze  kernwaarden  zien  wij  als  onderscheidend  voor  het  BIM  Loket  en  zullen  worden  gehanteerd  in  

de  werkwijze  en  het  naar  buiten  treden  van  het  BIM  Loket.  Hierop  zijn  we  aanspreekbaar.      

  

De  rol  van  het  BIM  Loket  is  als  volgt:    

1.   Vraagbaak/Kenniscentrum  open  BIM-‐standaarden  

2.   Regie  op  (inter)nationale  aansluiting,  ontwikkeling,  voorlichting,  adoptie  en  onderwijs  open  

BIM  Standaarden  voor  Nederlandse  bouwsector  

3.   Regie  op  beheer  van  standaarden  die  volledig  in  BIM  Loket  zijn  opgenomen,  coordineren  van  

gezamenlijk  beheer  met  BIM  Loket-‐partners  

  

En  daarnaast:    

�   Initiatief  voor  wat  ontbreekt;  agenderend  van  technisch  naar  bestuurlijk  niveau  

�   Verbinder  tussen  gebruik  en  beheer/ontwikkeling  

�   Mediator  in  het  netwerk.  

  

De  rol  van  het  bureau  BIM  Loket  is  als  volgt:    

1.   Aanjagen  (directeur  en  clustertrekkers)    

2.   Ondersteunen  (communicatie,  bedrijfsvoering/financiën,  secretariaat)    

3.   Voelsprieten  met  de  markt  en  verbinden  kennisinstituten.  

  

2.3   Roadmap  ambitie    en  doelen  

  

Ambitie  2020  

De    stip  aan  de  horizon  is:  

Onomstreden  kennisplatform  dat  de  regie  voert  over  een  samenhangend  stelsel  van  open  BIM  

standaarden,  van  en  voor  de  Nederlandse  bouwsector,  met:  

�   bekendheid  in  het  netwerk    

�   een  inspirerend  netwerk  

�   een  verbonden  en  levend  palet  aan  open  BIM  Standaarden  

�   een  duurzame,  structurele  financiering  

�   100%  gebruik  in  de  gebouwde  omgeving  over  alle  disciplines  

�   volledige  implementatie  in  alle  relevante  BIM  software.  
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Het  jaar  2015  is  een  opbouwjaar,  in  2016  vindt  verdere  operationalisering  en  implementatie  plaats  

en  vanaf  2017  moet  het  BIM  Loket  een    volwassen  organisatie  zijn.    

  

Uitwerking  Roadmap  SMART-‐doelen  2016    

Eind  2016  staat  een  evaluatie  voor  het  BIM  Loket  gepland.  Wanneer  is  het  BIM  Loket  succesvol?  

Hiervoor  zijn  drie  SMART-‐doelen  geformuleerd,  zie  ook  figuur  2.  

  

  

Figuur  2:  BIM  Loket  Roadmap  met  SMART  doelen  2016  

De  SMART-‐doelen  zijn  gekozen  vanuit  de  volgende  motieven:  invoering  van  het  een-‐loket  concept  

dat  de  aanleiding  was  voor  het  BIM  Loket  (eerste  SMART  doel),  het  laten  aanhaken  van  het  peloton  

om  adoptie  te  vergroten  (tweede  SMART-‐doel)  en  het  borgen  van  de  investering  die  door  de  BIR  in  

de  CB-‐NL  is  gedaan  (derde  SMART-‐doel).  De  CB-‐NL  is  belangrijk  als  centrale,  verbindende  

standaard  binnen  het  BIM  Loket.    
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Het  eerste  SMART-‐doel  behelst  het  vormgeven  van  1  bekend  aanspreekpunt  met  1  factuur.    

�   Het  BIM  Loket  moet  bekend  zijn  in  de  sector,  als  centraal  aanspreekpunt  op  strategisch,  

tactisch  en  operationeel  niveau.  De  organisatie  heeft  zijn  beslag  gekregen  in  het  netwerk  en  

men  weet  het  BIM  Loket  te  vinden.  Op    strategisch  niveau  is  centraal  afstemming  over  plannen  

en  contact  met  financiers.    Op  tactisch  niveau  vindt  de  inhoudelijke  regie  en  coördinatie  plaats  

in  samenspraak  met  gebruikers.  Op  operationeel  niveau  is  bekend  welke  vragen  men  het  BIM  

Loket  kan  stellen  en  is  duidelijk  voor  overige  zaken  naar  wie  door  te  verwijzen.    

�   De  financiën  lopen  centraal  via  het  BIM  Loket  middels  1  factuur  voor  financiers  van  de  open  BIM  

standaarden  die  volledig  in  het  BIM  Loket  zijn  opgenomen  en  de  financiers  voor  het  BIM  Loket  

en  BIR-‐programma.  De  financiën  zijn  daarmee  gestroomlijnd  en  transparant  inzichtelijk.    

  

Het  tweede  SMART-‐doel  betreft  het  uitwerken  van  een  BIM  Protocol  als  standaard  manier  van  

samenwerken  en  contracteren  op  basis  van  de  eisen  uit  het  lopende  BIR-‐project  voor  een  nationaal  

BIM  Protocol.  Dit  leidt  tot:  

�   Voordelen  over  belang  van  protocollen  voor  adoptie  bekend  en  bruikbaar  om  te  communiceren  

op  congressen/bijeenkomsten;  daarnaast  handvatten  hoe  om  te  gaan  met  evt.  nadelen  

�   Een  BIM  Richtlijn  voor  opdrachtgevers  B&U  

�   Een  BIM  Richtlijn  voor  opdrachtgevers  GWW  

�   Een  projectplan  voor  een  Standaard  Output  Beschrijving.    

  

  Het  derde  SMART-‐doel  is  een  aanzet  voor  implementatie  van  de  CB-‐NL.  De  CB-‐NL  is  op  dit  

moment  nog  een  belofte,  waarvan  de  meerwaarde  komend  jaar  helder  moet  worden,  De  

implementatie  van  de  CB-‐NL  is  een  meerjarig  traject  waarvoor  ook  de  steun  vanuit  de  BIR  en  de  

praktijk  nodig  is.  Concreet  voor  2016  willen  we  het  volgende  bereiken:  

�   "CB-‐NL  verhaal"  is  helder.    Er  ligt  een  naar  ‘buiten’  communiceerbaar  beeld  van:  a)  het  

samenhangende  palet  van  elkaar  aanvullende  open  BIM  standaarden  in  het  BIM  Loket,  b)  de  

samenbindende  rol  van  de  CB-‐NL  daarin,  c)  de  toegevoegde  waarde  voor  de  bedrijfstak  bouw  

en  zijn  klanten.  

�   Alle  relevante  standaarden  van  de  aan  BIM-‐loket  gelieerde  kennisorganisaties  zijn  via  mappings  

aangesloten  op  CB-‐NL  (concreet:  IMGeo,  ETIM,  NL/SfB,  CROW  eisenbibliotheek,  IFC4,  STABU  

“Bouwsystemen  &  Installaties”  (BS&I),  NLCS,  GWSW  (Rioned).  NB.  Het  volledig  behalen  van  dit  

onderdeel  overstijgt  op  dit  moment  de  beschikbare  middelen,  maar  is  wel  onze  ambitie.  Om  

extra  geld  hiervoor  op  te  halen  zal  een  aansluitplan  CB-‐NL  worden  opgesteld.    
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�   Het  gebruik  van  CB-‐NL  wordt  opgenomen  in  de  BIM  richtlijn  voor  opdrachtgevers  B&U  en  

GWW  

�   Inzicht  in  de  toepassing  van  CB-‐NL  in  een  praktijkcase  (showcase  van  een  praktijkproject)  bij  

B&U  en  GWW  als  basis  voor  inzicht  in  de  meerwaarde  en  het  verder    uitventen  

�   De  publieke  opdrachtgevers  worden  aangespoord  en  zo  mogelijk    ondersteund  een  mapping  

("live-‐link”)  aan  te  brengen  tussen  hun  eigen  objectlibrary  en  CB-‐NL.  Te  financieren  vanuit  

gelden  opdrachtgevers.    

Op  deze  wijze  groeit  het  gebruik  van  een  gemeenschappelijke  taal  in  de  sector,  omdat  steeds  meer  

partijen  hun  objecten  mappen  aan  de  concepten  in  CB-‐NL.  Waar  nodig  wordt  de  CB-‐NL  aangevuld  

met  ontbrekende  concepten.  

  

De  realisatie  van  de  SMART-‐doelen  vindt  plaats  binnen  de  financiële  mogelijkheden  van  het  BIM  

Loket.  Aandachtspunt  hierbij  is  om  niet  te  ver  voor  de  troepen  uit  te  lopen  en  te  letten  op  praktische  

toepasbaarheid.    

  

Roadmap  doelen  2018  

Met  de  huidige  financiering  vanuit  de  stakeholders  is  het  BIM  Loket  haalbaar  tot  en  met  2018  op  

een  basisniveau  van  dienstverlening.  Om  de  ambitie  2020  te  realiseren  zijn  de  lange  termijn  

doelstellingen,  naast  continuering  van  bijdragen  van  de  stakeholders,  gericht  op  duurzame  

financiering  van  het  BIM  Loket:  

�   Opdrachtnemers-‐bijdrage  vergroten  met  bijdrage  vanuit  EZ  voor  bedrijfsleven    

�   Zichtbaarheid  in  relevante  vraagstukken,  waar  ook  financiering  uit  te  halen  valt  (b.v.  

Bodembeweging  Groningen,  Energietransitie)  

�   Extra  financiering  vanuit  BZK  i.v.m.  leggen  basis  voor  Informatiehuis  Bouw  (Omgevingswet)    

�   Extra  financiering  en  verbreding  kennisbasis  via  innovatie/onderzoeksprogramma.  

Dit  wordt  opgepakt  via  gezamenlijke  lobby  met  de  BIR.  Aandachtspunt  hierbij  is  om  niet  teveel  

vastgeketend  te  raken  in  verplichtingen  die  sommige  extra  middelen  zoals  subsidies  met  zich  mee  

kunnen  brengen  (er  zal  geen  commitment  worden  aangegaan  zonder  voorafgaand  overleg).  
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3.   Activiteiten  clusters  en  bureau  2016  
3.1   Cluster  Voorlichting  en  Adoptie    

Voorlichting  is  een  onderwerp  waar  een  flinke  impuls  op  nodig  is,  zo  horen  we  steeds  in  het  netwerk  

en  zo  blijkt  ook  uit  de  inventarisatie  van  de  context.  Het  is  een  gelaagd  onderwerp:  open  BIM-‐

standaarden  dragen  bij  aan  BIM,  en  BIM  draagt  bij  aan  betere  samenwerking.  Voorlichting  over  BIM  

is  een  taak  van  de  BIR  (het  BIM  Loket  ziet  zichzelf  niet  als  BIM  promotiebureau,  hier  zijn  de  

middelen  ook  niet  toereikend  voor).  BIR  en  BIM  Loket  zullen  als  tandem  hierin  optrekken  met  ieder  

hun  eigen  focus.  

  

Verder  is  voor  vergroting  van  het  gebruik  (adoptie)  de  gap  in  de  innovatiecurve  van  belang  -‐  hoe  

overbrug  je  de  kloof  tussen  early  adopters  en  de  early  majority,  hoe  krijg  je  het  peloton  mee.  Dit  is  

een  lastige  opgave  die  ook  wel  'diffusie'  wordt  genoemd.  Hiervoor  is  inschakeling  van  het  netwerk    

nodig  via  sleutelfiguren,  opinieleiders  etc.:  het  "omarmen"  van  de  early  majority  door  de  early  

adopters.    

  

Over  voorlichting  en  adoptie  is  op  dit  moment  een  marketing  en  adoptiestrategie  in  de  maak,  

waarvan  eind  2015  een  eerste  versie  zal  worden  opgeleverd.  Het  cluster  wil  in  nauwe  samenwerking  

met  de  BIR  en  de  branches  de  voorlichting  en  adoptie  verder  vormgeven  in  2016.  Alle  partijen  in  de  

gebouwde  omgeving  moeten  zich  eigenaar  voelen  van  het  stelsel  van  samenhangende  open  BIM-‐

standaarden.  

3.1.1   Voorlichting    

Deze  paragraaf  beschrijft  de  voorgenomen  activiteiten  op  het  gebied  van  voorlichting;  de  invulling  

zal  verder  worden  aangescherpt  op  basis  van  de  op  te  leveren  marketing-‐  en  adoptiestrategie.    

De  doelgroep  is  in  principe  de  zes  BIR-‐branches  als  gebruikers,  plus  de  softwareleveranciers  als  

schakel  tussen  de  standaard  en  de  gebruiker;  en  gericht  op  partijen  die  al  enigszins  bekend  zijn  met  

BIM.    

  

Doelstellingen  van  centrale  voorlichting  zijn:    

�   meer  bekendheid  standaarden  en  BIM  Loket  en  versterking  identiteit  BIM  Loket  

�   meer  uniforme  taal  

�   samenhang  tussen  standaarden  duiden  en  meer  zekerheid  bieden  
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Reguliere  communicatie:  nieuwsbrief  en  social  media  

Voortzetting  van  de  ingezette  lijn  2015.  Regulier  uitbrengen  van  de  nieuwsbrief  (minimaal  2-‐

maandelijks;  daarnaast  Engelstalige  versie).  Daarnaast  zal  verdere    ontwikkeling  plaatsvinden  van  

de  ingezette  lijn  op  social  media    gebied  (Twitter,  You  Tube  kanaal  ingericht  in  eerste  instantie  op  

basis  van  bestaand  materiaal  bij  partners).  

  

Vernieuwing  website  

De  bedoeling  is  de  website    te  vernieuwen  met  dedicated  pagina's  voor  de  verschillende  

standaarden  die  onder  het  BIM  vallen,  in  een  uniforme  opzet  en  met  zo  mogelijk  een  interactieve  

functie  voor  gebruikersforum  rond  de  standaarden.  Dit  is  een  operatie  die  forse  financiële  middelen  

vraagt  en  ondersteunend  is  aan  het  beheer  van  de  standaarden.  In  samenspraak  met  de  

beheerorganisaties  van  de  standaarden  zal  een  plan  opgesteld  worden  hiervoor.  Financiering  vindt  

plaats  vanuit  het  beheerbudget  van  de  standaarden  die  volledig  in  beheer  zijn  van  het  BIM  Loket.  

Daarnaast  worden  mogelijkheden  voor  een  BIM  wiki  verkend,  waarbij  we  willen  

voortborduren/samenwerken  met  bestaande  initiatieven  (nationaal  BIM  Handboek  en  RWS  wiki).    

  

  "Landkaart"    

Vanuit  gebruikers  en  aanbieders  van  standaarden  is  behoefte  aan  meer  inzicht  in  de  samenhang  

tussen  de  standaarden.  De  in  2015  gelegde  basis  voor  een  communicatieve  plaat  over  de  open  BIM  

standaarden  zal  verder  worden  uitgewerkt.  Dit  vindt  plaats  in  samenwerking  met  het  cluster  voor  

gezamenlijk  beheer.    

  

Promotiemateriaal  (onder  voorbehoud)  

In  navolging  op  de  voor  2015  geplande  algemene  flyer  over  BIM  Loket  is  in  2016  een  portfoliomap  

voorzien  met  factsheets  per  standaard.  Hierbij  zal  de  helpdesk  actief  onder  de  aandacht  worden  

gebracht.    

  

Evenementen  /  Congressen  

Op  basis  van  de  marketing  en  adoptiestrategie  zullen  we  kiezen  aan  welke  

evenementen/congressen  bij  te  dragen.  Voor  evenementen  is  het  streven  om  gezamenlijk  met  

partners  op  te  trekken.  We  denken  aan  onder  andere:  Openingsweek  Bouwcampus  (13  jan),  BIM  

Praktijkdag  (april),    Bijeenkomst  Ketenstandaard  in  de  Bouw  (rond  sept),  BIR-‐event  (najaar),  RWS  
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Marktdag  (nov).  Daarnaast  zullen  we  present  zijn  op  het  buildingSMART  International  congres  in  

april  2016.    

3.1.2     Adoptie  

Doelstellingen  van  het  deelprogramma  op  het  gebied  van  bevordering  gebruik  zijn:  

�   meer  kennisdeling  

�   meer  inzicht  in  behoefte  en  (drempels  van)  gebruik    

�   vergroting  van  gebruik,  waaronder  start  met  implementatie  CB-‐NL  i.s.m.  CB-‐NL  team  en  

kruisbestuiving  tussen  gebruikers  voor  adoptie  van  meerdere  standaarden  uit  het  brede  BIM  

Loket  portfolio  

  

Voorzien  zijn  op  dit  moment:  

  

Gebruikersgroepen  

Op  basis  van  resultaten  van  een  verkenning  naar  virtuele  gebruikersgroepen  zal  behoefte  en  opzet  

voor  fysieke,  integrale  gebruikersgroepen  worden  uitgewerkt.    

  

Bedrijfsbezoeken  

Strategisch  accountmanagement  van  key-‐accounts  (in  samenwerking  met  CB-‐NL  en  partners)  en  

mogelijk  workshops  voor  bedrijven.  Verder  denken  we  aan  kennisdeling  over  best-‐practices.    

  

3.2   Cluster    gezamenlijk  beheer    

De  doelstellingen  voor  het  cluster  zijn  het  vormgeven  van  het  gezamenlijk  beheer  en  verbinden  van  

kennisinstellingen.  Het  cluster  ziet  voor  2016  als  haar  opdracht  de  volgende  output  te  realiseren.    

  

Helpdesk  

1e-‐lijns  helpdesk  BIM  Loket,  met  soepele  overgang  naar  2e-‐  en  3e-‐lijns  helpdesk.  BIM  Loket  blijft  de  

kwaliteit/klanttevredenheid  monitoren.  Daarin  zullen  ook  de  2e  en  3e  lijns  helpdesk  steeds  meer  

vormkrijgen  een  gemeenschappelijke  procedure  en  protocollen.  Waarin  ook  gezamenlijk  gewerkt  

wordt  aan  het  verhogen  van  de  kennisniveaus  op  de  1e,  2e  en  eventueel  3e  lijns  helpdesk.  Samen  

met  het  cluster  Mens  &  Cultuur  –  Voorlichting  de  helpdesk  een  gezicht  geven  naar  de  gebruikers.    

  

Voor  de  helpdesk  dient  ook  een  productiesysteem  te  worden  ingericht  waardoor  juiste  en  volledige  

registratie  van  de  vragen  en  antwoorden  kan  plaatvinden.    
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Ontwikkelen  groeipad  gezamenlijk  beheer  

De  beheersorganisatie  gaat  van  start  met  eerst  een  initiële  stuurgroep  die  kwartier  zal  maken  voor  

een  Stuurgroep  over  een  samenhangend  palet  aan  BIM  open-‐standaarden,  die  medio  2016  zal  

worden  geïnstalleerd.  Vanuit  de  Stuurgroep  wordt  samenwerking  en  synergie  geïnitieerd  en  

gestimuleerd.    

  

Het  groeipad  voor  verdere  samenwerking  (o.a.  financieel  beheer,  1-‐factuur  vormgeven)  zal  in  

samenwerking  met  de  Stuurgroep  in  2016  verder  vormgegeven  worden.  Te  denken  valt  aan:  

�   harmonisatietraject  gebruikersgroepen.  Met  behulp  van  de  gebruikersgroepen  wordt  een  ‘pull’  

vanuit  de  gebruikers  georganiseerd;  

�   vergroten  van  de  participatie  in  werkgroepen;  

�   verdere  professionalisering  van  het  beheerproces  (monitoring  kwaliteit  van  het  beheer);  

�   landkaart  van  standaarden  die  inzicht  geeft  in  het  onderscheid,  overeenkomsten    en  

samenhang  in  de  verschillende  standaarden.  En  per  standaard  inzicht  in  doelgroepen,  

betrokkenen,  leden  commissies  en  experts;  

�   Uit  deze  landkaart  wordt  de  roadmap  voor  synthese  van  de  standaarden  gedestilleerd;  

�   Hiermee  kan  een  duidelijk  verhaal  worden  gecreëerd  over  de  samenhang  van  de  BIM  open-‐

standaarden.    

  

De  samenwerking  met  de  partnerstandaarden  zal  in  2016  vorm  moeten  krijgen.  Hiervoor  zal  een  

traject  worden  opgezet  om  gezamenlijke  en  gedragen  kaders  te  creëren  voor  de  inbreng  vanuit  de  

partnerstandaarden.  Hiervoor  zal  eerst  een  samenwerkingsplan  worden  opgesteld  met  de  

beheerders  van  de  partnerstandaarden.  

  

Inzicht  in  eisen  vanuit  de  Laan  v.d.  Leefomgeving  (informatiehuis  Bouw)  

Samen  met  het  Kadaster  uitzoeken  wat  de  technische  randvoorwaarden  en  mogelijkheden  zijn  

vanuit  het  Informatiehuis  Bouw.  En  nagaan  hoe  het  BIM  Loket  met  de  BIM  open  standaarden  hierop  

kan  aansluiten.  Verder  zal  geanalyseerd  worden  wat  hiervan  de  voordelen  voor  de  gebruikers,  

standaarden  en  het  BIM  Loket  is.  

  

BOMOS  /  Lijst  Forum  Standaardisatie  

Het  beheer  van  de  standaarden  zal  ingericht  worden  conform  de  suggesties  in  BOMOS.  Per  

standaard  zal  worden  bekeken  of  een  plaatsing  op  de  ‘pas-‐toe-‐of-‐leg-‐uit-‐lijst’  van  belang  en  nuttig  is  

voor  de  adoptie  van  de  standaard  in  de  sector  (overheden  en  semi-‐overheden  zijn  verplicht  de  open  
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standaarden,  die  op  de  lijst  met  'pas  toe  of  leg  uit'-‐standaarden  staan,  bij  aanschaf  of  (ver)bouw  van  

ICT-‐systemen/-‐diensten  te  eisen.  Daarnaast  is  er  ook  een  ‘aanbevolen-‐  lijst’).    Daarnaast  is  openheid  

en  transparantie  van  groot  belang.  Het  BIM  Loket  wil  dit  aan  alle  kanten  uitademen  ook  in  het  

beheer  van  de  standaarden.  Dit  betekent:  

�   Transparantie  bieden  in  besluitvormingsdocumenten  en  ontwikkeling  (via  internet);  

�   Organiseren  kennisuitwisseling  tussen  beheerders;  

�   Overleg  en  betrokkenheid  van  innovators,  experts/wetenschap  en  toeleveranciers,  

softwareontwikkelaars    en  ICT  bedrijven.  Met  deze  partijen  wordt  de  ‘push’  voor  de  

ontwikkeling  van  de  standaarden  georganiseerd.  

  

3.3   Cluster    (Inter)nationale  aansluiting    

Als  output  voor  2015  staat  voor  het  Cluster  (inter)nationale  aansluiting    de  vorming  van  een  

implementatie-‐,  ontwikkel-‐  en  afstemmingsagenda.  Hiernaast  moet  een  strategie  worden  bepaald  

inzake  internationale  aansluiting.  In  2016  vindt  verdere  uitwerking  plaats.    

  

Implementatieagenda  

In  2015  moet  een  implementatie  agenda  worden  opgesteld  waarin  de  speerpunten  voor  

implementatie  van  de  aangesloten  Open  Standaarden  worden  benoemd.  

Aandachtspunt  hierbij  is  de  lancering  van  de  DRS.  Deze  standaard,  hoewel  niet  geschikt  voor  

opname  in  het  BIM  Loket,  biedt  wel  de  concrete  mogelijkheid  om  tot  een  gestandaardiseerde  

implementatie  van  de  aan  het  BIM  Loket  gelieerde  B&U  standaarden  te  komen.  Hierbij  is  

certificering  een  reële  optie  maar  dit  zal  slechts  op  de  (middel)lange  termijn  haalbaar  zijn  op  

organisatorisch  vlak.  Op  de  korte  termijn  zal  moeten  worden  gekeken  naar  een  meer  pragmatische  

aanpak  om  snel  resultaten  te  kunnen  boeken.  Hierbij  zal  ook  gekeken  worden  naar  kansen  vanuit  de    

branches,  zoals  bij  Uneto-‐VNI.    

  

Ontwikkelagenda  

Als  onderdeel  van  de  ontwikkelagenda  van  2015  is  er  een  begin  gemaakt  voor  de  inventarisatie  van  

de  huidige  status  van  NL/SfB.  Hiervoor  is  een  projectplan  definitief  opgesteld.  Dit  projectplan  

behelst  de  ontsluiting  van  de  NL/SfB  standaard  en  bijbehorende  handleiding  via  een  webbased  

database.  Deze  database  en  bijbehorende  ontsluiting  zouden  in  december  2015  gerealiseerd  

moeten  zijn.  Voor  2016  is  in  de  ontwikkelagenda  opgenomen  dat  een  beheersorganisatie  moet  

worden  opgezet  en  een  verdere  ontsluiting  van  de  standaard  moet  worden  gerealiseerd,  voor  zowel  

verdere  input  vanuit  de  markt  als  voor  koppeling  met  andere  standaarden  zoals  CB-‐NL.  
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Voor  de  overige  standaarden  in  het  beheer  van  het  BIM  Loket  moet  middels  een  inventarisatie  van  

de  ontwikkelbehoefte  in  2015  een  ontwikkelagenda  worden  vastgesteld  voor  de  komende  jaren.  

  

Afstemmingsagenda  

De  in  2015  op  te  stellen  afstemmingsagenda  zal  zich  in  ieder  geval  richten  op  de  afstemming  van  

ETIM  RT  en  CB-‐NL  aangezien  hier  een  waarschijnlijke  marktvraag  ligt.  Daarnaast  is  de  afstemming  

tussen  IFC4  en  CB-‐NL  belangrijk  voor  de  B&U  sector.  Hiermee  is  voor  de  lancering  van  CB-‐NL  1.0  

een  start  gemaakt,  dit  moet  echter  nog  verder  worden  uitgewerkt.  Voor  de  overige  standaarden  zal  

een  verdere  inventarisatie  die  in  2015  plaats  moet  vinden  moeten  leiden  tot  een  volledig  

uitgewerkte  afstemmingsagenda.  

  

Internationale  aansluiting  

De  belangrijkste  doelstelling  voor  2016  op  dit  vlak  is  een  actieve  participatie  in  de  CEN  BIM  

normcommissie.  Deze  commissie  is  momenteel  een  aantal  Europese  BIM  normen  in  voorbereiding  

aan  het  nemen.  Het  is  voor  het  BIM  Loket  op  dit  moment  topprioriteit  om  hierbij  aan  te  sluiten.  

Daarnaast  is  ook  invulling  van  de  regierol  van  belang,  in  de  samenwerking  met  NEN,    

buidingSMART  International  (B&U  en  GWW)  en  OGC  (geo-‐standaarden).  Eventuele  verdere  

invulling  van  de  internationale  strategie  volgt  uit  de  inventarisatie  die  voor  2015  gepland  staat.  

  

Qua  werkwijze  willen  we  enkele  workshops  organiseren  om  met  partijen  gezamenlijk  invulling  te  

geven  aan  de  diverse  agenda’s.    

  

3.4   Samenvatting  output  clusters    

In  bijgaande  figuur  is  een  overzicht  opgenomen  van  de  output  vanuit  de  clusters,  als  

synergieprogramma  voor  het  BIM  Loket.    
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Figuur  3:  BIM  Loket  Roadmap  met  SMART  doelen  2016  en  output  vanuit  de  clusters.    

  

3.5   Bureau,  samenwerking  en  overige  activiteiten    

  

Bureau    

De  dagelijkse  werkzaamheden  van  het  bureau  liggen  naast  de  bijdrage  aan  de  clusters,  in  de  

ondersteuning  van  de  uitvoeringsorganisatie  en  voorbereiding  van  vergaderingen  van  het  Bestuur.    

Voor  de  directeur  ligt  de  uitdaging  in  vormgeving  van  de  regierol  voor  verdere  ontwikkeling  van  het  

BIM  Loket.  Dit  vindt  plaats  vanuit  een  verbindende  aanpak.  Ze  zal  hierbij  sturen  op  heldere  rollen  en  

kaders  voor  soepele  samenwerking,  het  neerzetten  van  een  BIM  Loket  cultuur,  en  een  goed  contact  

met  de  markt.  Belangrijk  hierbij  is  de  opstart  en  ontwikkeling  van  de  Stuurcommissie  als  nieuw  

tactisch  orgaan  in  de  uitvoeringsorganisatie,  zie  ook  de  volgende  paragraaf.  De  uitdaging  is  verder  
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om  het  tempo  erin  te  houden,  samen  met  de  Stuurcommissie.  De  directeur  zal  in  samenwerking  

met  Bestuur  en  BIR  een  lobby  starten  voor  extra  financiering  zoals  genoemd  in  de  Roadmap.  Het  

bureau  werkt  uiteraard  nauw  samen  met  de  betrokken  kennisinstituten  en  daarnaast  met  de  BIR,  de  

brancheverenigingen  en  de  Bouwcampus.    

  

Samenwerking  binnen  het  BIM  Loket  met  de  kennisinstituten  

Het  BIM-‐loket  wil  voor  het  bereiken  van  de  gestelde  doelen  zoveel  mogelijk  gebruik  maken  van  de  

ervaring  en  expertise  die  bij  de  dragende  kennisinstituten  en  de  partners  aanwezig  is.  Dat  wordt  

onder  andere  ingevuld  door  de  inzet  van  medewerkers  van  de  kennisinstellingen  

in  het  bureau  en  de  clusters    van  het  BIM  Loket  en  uitvoering  van  beheer.    

  

Samenwerking  BIR    

Er  zal  net  als  in  2015  nauwe  samenwerking  plaatsvinden  met  het  programmateam  van  de  BIR.  Er  is  

inhoudelijk  een  nauwe  link  met  het  cluster  IT  van  de  BIR.  Voorgenomen  activiteiten  in  het  BIR-‐

programma  op  het  gebied  van  Mens  &  Cultuur  zijn:  BIM  Praktijkdag  2016,  BIM  Onderwijs  in  brede  

groep  stimuleren,  communicatie  BIM  (kenniskaarten  gedrukte  versies  beschikbaar,  bijhouden  

trends  en  ontwikkelingen,  focus  op  MKB  bij  communicatie,  boosten  gebruik  BIM  en  

verduidelijken/verspreiden  BIMbeleid).  Activiteiten  op  het  gebied  van  cluster  IT  en  Processen  zijn:  

kenniskaart  relatie  BIM-‐SE-‐UAV-‐GC  verduidelijken,  gevorderde  model  SE  in  COINS  en  expertmodel  

SE  in  COINS.  Daarnaast  is  een  BIR-‐event  voorzien.  Inzet  BIR  ambassadeurs  wordt  i.s.m.  BIM  Loket  

geregisseerd  (waar,  welke  congressen,  welke  boodschappen  etc.).  Het  programmabureau  BIR  

fungeert  als  klankbord  voor  BIM  Loket  en  er  is  begeleiding  vanuit  het  programmateam  BIR.    

  

Samenwerking  brancheverenigingen  

Met  de  brancheverenigingen  zal  begin  2016  verder  worden  verkend  welke  

samenwerkingsmogelijkheden  er  zijn  o.a.  op  het  gebied  van  communicatie  en  opleidingen.  Dit  in  

aanvulling  op  de  reeds  lopende  contacten  in  2015.  

  

Bouwcampus  

De  samenwerking  tussen  bewoners  op  de  Bouwcampus  is  nog  in  opbouw  en  zal  in  2016  verder  vorm  

moeten  krijgen.  Duidelijk  is  dat  de  identiteit  (wie  is  de  Bouwcampus)  nog  meer  helder  moet  worden,  

vanwege  de  vele  gezichten  (Stichting  Bouwcampus,  Coöperatie  Bouwcampus,  gebouw  en  concept  

Bouwcampus).  BIM  Loket  is  geen  onderdeel  van  de  Stichting  en  Coöperatie  Bouwcampus  maar  wel  

bewoner  van  de  Bouwcampus  en  zal  meewerken  om  gezamenlijk  het  concept  voor  synergie  
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invulling  te  geven,  om  meerwaarde  uit  de  huisvesting  te  halen  (onder  andere  via  een  bijdrage  aan  de  

officiële  opening  op  13  januari  2016).        

  

Overige    

Het  spreekuur  BIM  Loket  dat  in  oktober  is  gestart  zal  ca.  2-‐maandelijks  herhaald  worden.  De  eerste  

ervaringen  zijn  positief,  het  is  een  efficiënte  en  laagdrempelige  manier  om  in  contact  te  zijn  met  de  

markt.  De  ICT  van  het  BIM  Loket  zal  verder  worden  ontwikkeld  met  het  voornemen  te  komen  tot  

een  besloten  ICT-‐omgeving  voor  projecten  en  meer  gebruik  van  BIM  Loket  mailadressen.  Qua  

financiën  zal  mede  met  het  oog  op  vormgeving  1  factuur  ook  de  administratie  van  het  BIR  

programma  via  BIM  Loket  verlopen.  Verder  is  sprake  van  verdere  professionalisering  van  de  

organisatie  via  o.a.  het  functiehandboek  om  tot  een  volwassen  organisatie  te  komen  eind  2016.  

  

3.6   Organisatieontwikkeling  

Begin  2016  verwachten  we  samenwerkingsovereenkomsten  te  kunnen  sluiten  tussen  het  bestuur  en    

de  partners,  zodra  de  onderlinge  verwachtingen  helder  zijn.  

De  opstart  en  ontwikkeling  van  de  Stuurcommissie  als  nieuw  tactisch  orgaan  in  de  

uitvoeringsorganisatie    start  per  2016.  Per  januari  zijn  de  meeste  standaarden  waarvan  opname  

voorzien  was  volledig  opgenomen  in  het  BIM  Loket.  Met  de  Stuurcommissie  zijn  dan  ook  de  

beheerorganisaties  verankerd  in  het  BIM  Loket.  Het  eerste  halfjaar  zal  in  een  voorlopige  opzet  en  

samenstelling  gewerkt  worden  om  een  definitieve  vorm  te  bepalen.  Een  beschrijving  is  opgenomen  

in  bijlage  3.  Verder  zal  er  aandacht  zijn  om  een  vorm  van  samenwerking  te  vinden  met  de  

softwareleveranciers.    
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4.   Activiteiten  beheer  2016  -‐  
Standaarden  volledig  in  beheer  BIM  
Loket  

4.1   CB-‐NL  

  

Huidige  situatie  

De  Conceptenbibliotheek  Nederland  (CB-‐NL)  is  een  taxonomie,  een  soort  digitaal  woordenboek  van  

bouwgerelateerde  termen  (‘concepten’).  De  CB-‐NL  is  ontwikkeld  als  een  ‘vertaalmechanisme’,  een  

verbinder  van    verschillende  gegevensverzamelingen,  bibliotheken,  normen  en  dergelijke,  waarin  

mogelijk  verschillende  termen  worden  gebruikt  voor  dezelfde  begrippen  of  concepten.  De  CB-‐NL  

beoogt  onder  meer  ertoe  bij  te  dragen  dat  bouwpartners  hun  eigen  software  en  bijbehorende  

vocabulaire  kunnen  blijven  gebruiken  en  toch  betekenisvol  data  kunnen  koppelen  in  BIM-‐projecten.  

Simpel  uitgedrukt  zorgt  de  CB-‐NL  ervoor  dat  computers  van  bouwpartners  elkaar  kunnen  ‘verstaan’  

en  online  kennisbronnen  kunnen  ontsluiten  die  op  dát  moment  relevant  zijn  voor  de  gebruiker.    

In  2015  is  CB-‐NL  versie  1.0  gelanceerd  en  zijn  mogelijkheden  getoond  aan  de  hand  van  een  zevental  

use  cases  tijdens  de  use  casedag  in  juni.  De  CB-‐NL  staat  aan  het  begin  van  implementatie.  Voor  

2016  is  het  doel  om  de  implementatie  een  impuls  te  geven,  gericht  op  het  behalen  van  de  in  

hoofdstuk  2  gedefinieerde  SMART-‐doelen.    

  

Strategie  voor  implementatie  

De  ontwikkeling  van  CB-‐NL  heeft  plaatsgevonden  op  basis  van  de  uitgangspunten  van  open  

standaarden  en  met  behulp  van  moderne  informatietechnologie.  Een  open  standaard  kan  door  

iedereen  zonder  beperkingen  worden  gebruikt  en  toegepast.  Financiële  bijdragen  voor  beheer  en  

verdere  ontwikkeling  van  een  standaard  zijn  op  basis  van  vrijwilligheid.  In  de  praktijk  betekent  dit  

dat  degenen  die  het  meeste  baat  hebben  van  de  toepassing  van  een  standaard  daaraan  het  meeste  

willen  bijdragen.  

  

De  CB-‐NL  is  opgebouwd  conform  het  concept  van  Linked  Open  Data,  dat  houdt  in  het  koppelen  van  

datasets  aan  elkaar  via  internet.  Voor  CB-‐NL  houdt  dit  in  dat,  naast  vrije  toegang  en  gebruik  van  de  

conceptenbibliotheek,  het  ook  mogelijk  is  om  andere  bibliotheken  aan  de  CB-‐NL  te  koppelen  via  

‘mapping’.  Dit  wordt  gedaan  door  van  een  begrip  in  een  bibliotheek  of  databestand  aan  te  geven  
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welke  relatie  deze  heeft  tot  een  verwant  begrip  in  CB-‐NL  (bv  Sanitaire  ruimte  is  een  subtype  van  

Binnenruimte).  Door  deze  mappings  kunnen  verschillende  datasets  (normen,  standaarden,  

bibliotheken  e.d)  ,  met  de  CB-‐NL  als  koppelmechanisme,  met  elkaar  worden  verbonden  via  

internet.  Het  is  daarom  van  groot  belang  dat  zoveel  mogelijk  in  de  markt  gebruikte  normen  en  

standaarden  worden  gemapped  aan  CB-‐NL.  De  mogelijkheden  van  Linked  Open  Data  worden  

daarbij  het  best  benut,  wanneer  een  norm  is  gepubliceerd  via  internet  met  semantisch  web  

technologie  (RDF/OWL).    Andere  technieken  zijn  wel  mogelijk,  maar  leggen  beperkingen  op  aan  de  

open  toepassingsmogelijkheden.  

  

Er  is  voor  gekozen  om  de  prioriteiten  voor  mapping  te  leggen  bij  die  bestaande  normen  en  

standaarden,  waaraan  in  de  markt  de  grootste  behoefte  is.  Daarom  worden  bij  enkele  marktpartijen  

projecten  gezocht,  die  exemplarisch  zijn  voor  een  bepaalde  (deel)sector  van  de  bouw.  Op  deze  wijze  

kan  in  de  praktijk  van  een  project  meteen  zichtbaar  worden  gemaakt  wat  de  koppeling  van  

standaarden  via  CB-‐NL  oplevert  voor  de  gebruikers.  Zo  ontstaan  praktijkcases  met  directe  

toepassingsmogelijkheden  voor  de  (markt)partijen.  De  huidige  inhoud  van  CB-‐NL  zal  dan  worden  

aangevuld  op  basis  van  de  gekozen  mappings  en  toepassingsmogelijkheden,  om  die  mappings  te  

kunnen  realiseren.  Zo  wordt  de  inhoud  van  CB-‐NL  verbeterd  en  uitgebreid  op  basis  van  de  wensen  

en  behoeften  van  gebruikers.  

  

Het  is  daarnaast  belangrijk  het  gebruik  van  CB-‐NL  te  bevorderen  door  organisaties  te  laten  zien  wat  

de  voordelen  zijn  van  het  gebruik.  De  voordelen  voor  een  organisatie  om  de  eigen  objecten  in  

beheer-‐  of  ontwerpsystemen  te  koppelen  aan  CB-‐NL  .  

Als  veel  partijen  in  de  bouw  dit  doen,  wordt  de  uitwisseling  van  informatie  tussen  opdrachtgever  en  

opdrachtnemer  en  tussen  opdrachtnemers  onderling  enorm  verbeterd  en  versoepeld.  Om  dit  te  

bereiken  is  het  noodzakelijk  dat  ambassadeurs  van  het  BIM-‐loket  en  BIR  het  verhaal  van  CB-‐NL  

goed  begrijpen,  gaan  vertellen  en  toelichten  bij  mogelijke  gebruikers  in  de  markt.  

  

De  hiervoor  genoemde  praktijkcases  en  de  eerder  gemaakt  films  tijdens  de  oplevering  van  15  juni  

2015  kunnen  daarbij  behulpzaam  zijn.  

  

Werkzaamheden  implementatie  

De  werkzaamheden  bestaan  grofweg  uit  drie  soorten  activiteiten:  beheer,  praktijkcases/mappings  

en  verspreiden  gedachtegoed.  In  de  bijlage  zijn  de  werkzaamheden  voor  regulier  beheer  en  voor  de  

showcases  en  mappings  B&U  en  GWW  beschreven.    

Verspreiden  gedachtegoed  naar  de  markt    
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Daarnaast  zal  CB-‐NL  uitgevent  moeten  worden  door  ambassadeurs  en  anderen  uit  het  netwerk  van  

BIR  en  BIM-‐loket.  Dit  is  een  belangrijke  taak  om  het  gebruik  van  CB-‐NL  in  samenhang  met  andere  

standaarden  te  bevorderen.  Hierin  zit  ook  een  wederzijdse  afhankelijkheid.  Het  stimuleren  van  het  

gebruik  van  een  standaard  bevordert  het  gebruik  van  andere  standaarden  mits  er  mappings  

plaatsvinden  aan  CB-‐NL.  Door  het  houden  van  presentaties  in  de  sector  over  de  toepassing  van  CB-‐

NL  bij  BIM-‐projecten  en  de  voordelen  die  daarmee  kunnen  worden  behaald,  wordt  het  

gedachtegoed  verspreid  en  het  gebruik  bevorderd.    

  

Plan  voor  aansluiting  opdrachtgevers  en  opdrachtnemers.    

Voor  de  opdrachtgevers  vindt  een  inventarisatie  plaats  van  de  mogelijkheden  voor  het  aanbrengen  

van  live  link  koppelingen  met  hun  objecttypenbibliotheken  (OTL’s).  Daarnaast  vindt  een  verkenning  

plaats  voor  opdrachtnemers.  Met  dit  aansluitplan  is  het  de  bedoeling  om  als  ook  extra  middelen  te  

verkrijgen  om  zoveel  mogelijk  partijen  aangesloten  te  krijgen.  De  directeuren  van  Geonovum  en  

CROW  hebben  hun  inzet  hierbij  toegezegd.    

  

Hierbij  is  de  strategie  gericht  op  het  actief  betrekken  van  IT-‐bedrijven,  die  zich  kunnen  aanbieden  

om  OTL’s  te  maken  voor  zowel  opdrachtgevers  als  opdrachtnemers  en  daarbij  direct  koppelingen  te  

leggen  (mappings  te  maken)  met  CB-‐NL.  We  vragen  die  bedrijven  om  zodoende  het  gedachtegoed  

en  de  toepassing  van  CB-‐NL  in  de  bouw  te  ondersteunen.  Bedrijven  kunnen  zich  melden  via  de  

website,  waarna  zij  na  een  intake  een  CB-‐NL  label  ("CB-‐NL  inside"  o.i.d.)  kunnen  halen.  Dit  zijn  de  

bedrijven  waarmee  partijen  kunnen  samenwerken  bij  verdere  implementatie.    

  

4.2   NL/SfB  

De  NL/SfB  (tabel  1)  is  een  bouwdelenclassificatie  met  een  lange  geschiedenis.  De  classificatie  wordt  

in  de  B&U-‐sector  al  decennia  lang  breed  toegepast  als  ordeningsprincipe  bij  onder  meer  het  

archiveren  van  documentatie  van  bouwproducten,  de  lagenindeling  van  CAD-‐tekeningen  en  de  

indeling  van  bouwkostenramingen.  Een  aantal  NEN-‐normen  op  het  gebied  van  o.a.  

bouwkostenmanagement  en  informatie  op  tekeningen  is  gebaseerd  op  de  NL/SfB  classificatie.  

Sinds  de  introductie  van  BIM  in  de  sector  is  het  gebruik  van  de  classificatie,  ondanks  

tekortkomingen,  nog  sterk  toegenomen.  Zeer  veel  bedrijven  in  de  B&U-‐sector  hebben  hun  

objectenbibliotheken  en/of  informatiesystemen  ingericht  op  basis  van  de  NL/SfB.  Het  

Rijksvastgoedbedrijf  (RVB)  schrijft  het  gebruik  van  de  classificatie  voor  in  de  RVB  BIM  norm.    
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In  2015  heeft  de  BNA  de  beheerlicentie  van  de  NL/SfB  classificatietabellen  overgedragen  aan  het  

BIM  Loket.  De  operationele  beheertaken  worden  namens  het  BIM  Loket  uitgevoerd  door  STABU.  

Naar  aanleiding  van  wensen  uit  ‘de  markt’  wordt  in  2015  een  gebruikershandleiding  opgesteld,  

waarin  onder  meer  wordt  aangegeven  hoe  nieuwe  bouw-‐  en  installatiesystemen  (die  bij  het  

ontstaan  van  de  NL/SfB  nog  niet  bestonden)  het  best  kunnen  worden  geclassificeerd.  

  

Beheer-‐  en  ontwikkelingsactiviteiten  2016  

De  classificatie  is  sinds  de  laatste  update  in  2005  niet  meer  gewijzigd  en  zal  ook  niet  worden  

gewijzigd  in  2016.  Gezien  het  (zeer)  brede  gebruik  in  BIM-‐omgevingen,  is  het  belangrijk  dat  de  

NL/SfB  via  het  BIM  Loket  digitaal  wordt  ontsloten.  Hiervoor  dient  de  NL/SfB  te  worden  opgenomen  

in  een  database  en  er  moet  een  web  interface  te  worden  ontworpen  en  gerealiseerd.  De  

eindgebruiker  moet  de  mogelijkheid  hebben  te  reageren  via  een  forum.  In  het  kader  van  het  

lopende  traject  voor  de  ontwikkeling  van  de  handleiding  bij  NL/SfB  is  afgesproken  te  inventariseren  

in  hoeverre  NL/SfB  en  GB-‐CAS  als  “zusterstandaarden”  kunnen  worden  gepositioneerd  en  beheerd.  

Dit  kan  leiden  tot  een  verdere  besparing  op  de  beheerkosten  en  betere  afstemming  van  beide  

standaarden.  

    

4.3   NLCS  

De  Nederlandse  CAD  Standaard  voor  de  GWW-‐sector  (NLCS)  is  vanaf  2007  ontwikkeld  en  ingevoerd  

om  meer  eenheid  te  bereiken  in  CAD  tekenwerk  in  de  GWW-‐sector.  Die  eenheid  is  noodzakelijk  

voor  hergebruik  van  CAD-‐bestanden  door  verschillende  participanten  (inclusief  de  opdrachtgever)  

binnen  één  project,  maar  ook  ten  behoeve  van  onderhoud,  renovaties  en  eventuele  reconstructies  

in  de  toekomst.  Het  adagium  luidde  in  2007  (en  luidt  nu  nog  steeds):  “Overtekenen  doen  we  niet  

meer!”.  

  

De  NLCS  is  primair  opgezet  voor  tekenwerk  in  ontwerp-‐  en  engineeringsprojecten  in  de  

buitenruimte,  inclusief  de  vastlegging  van  de  situatie  as  built  van  een  project  bij  oplevering.  

Inmiddels  is  de  NLCS  uitgegroeid  tot  veel  méér  dan  alleen  een  set  van  lagenafspraken.  Zo  is  de  

standaard  aan  de  ‘voorkant’  uitgebreid  met  de  mogelijkheden  om  Planvormingstekeningen  die  

gemeenten  maken,  zoals  verkavelings-‐,  exploitatie-‐,  maten-‐  en  inrichtingsplannen.  Aan  de  

‘achterkant’  is  de  mogelijkheid  geschapen  om  een  NLCS-‐bestand  om  te  zetten  naar  bijvoorbeeld  

een  GIS-‐bestand  conform  het  IMGeo  Protocol.  Er  is  met  andere  woorden  een  koppeling  gemaakt  

tussen  CAD  en  GIS.  Hiermee  kan  de  nieuwe  situatie  na  afronding  van  een  project  in  de  buitenruimte  

in  principe  direct  worden  vertaald  naar  onder  meer  de  Basiskaart  Grootschalige  Topografie  (BGT),  
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waarin  de  ruimtelijke  ordening  van  heel  Nederland  op  gestandaardiseerde  wijze  moet  worden  

vastgelegd.    

  

Het  is  van  groot  belang  dat  het  door  deze  uitbreidingen  aan  de  ‘voorkant’  en  de  ‘achterkant’  

mogelijk  is  geworden  om  met  de  NLCS  objecten  te  modelleren.  Objecten  waaraan  ook  niet-‐

geometrische  informatie  kan  worden  gekoppeld.  De  NLCS  is  met  andere  woorden  geëvolueerd  van  

een  ‘traditionele’  CAD  standaard  naar  een  BIM  standaard.  De  Projectgroep  NLCS  wil  deze  

ontwikkeling  in  2016  voortzetten  en  vooral  ook  verankeren.  De  ambitie  is  om  de  NLCS  te  

positioneren  als  een  volwaardige  ‘Level  2’  standaard,  die  in  combinatie  met  COINS  volledig  

inzetbaar  is  in  BIM-‐projecten  in  de  buitenruimte.  Nu  al  schrijft  RWS  de  NLCS  voor  in  combinatie  met  

COINS.  

  

Figuur  4:  Nederlandse  BIM  Levels,  Ketenintegratie  d.m.v.  Open  standaarden  2014  

  

Een  bijkomend  voordeel  van  de  doorontwikkeling  van  de  NLCS  naar  een  BIM  standaard  is,  dat  grote  

groepen  tekenaars  van  bijvoorbeeld  gemeenten,  ingenieursbureaus  en  bouwbedrijven  vanuit  hun  

vertrouwde  CAD-‐omgeving  gaandeweg  kunnen  overstappen  van  CAD  tekenen  naar  

objectgeoriënteerd  modelleren.    

  

ambitie  
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Verder  wordt  in  2016  een  uitbreiding  van  NLCS  voorzien  ten  behoeve  van  tram  en  metro  (in  

samenwerking  met  de  gemeenten  Rotterdam,  Amsterdam,  Den  Haag  en  Utrecht).  In  verband  met  

deze  twee  ontwikkelingen  zal  in  2016  naar  verwachting  een  nieuwe  release  NLCS  5.0  worden  

uitgebracht.    

  

4.4   GB-‐CAS  

GB-‐CAS  is  een  2D-‐CAD  standaard  voor  de  B&U-‐sector,  die  in  de  vroege  jaren  ’90  van  de  vorige  eeuw  

is  ontwikkeld  door  de  Stichting  GB  (Geïntegreerd  Bouwen).  Deze  stichting  bestaat  inmiddels  niet  

meer;  na  een  laatste  update  in  2005  is  het  beheer  van  de  standaard  overgedragen  aan  STABU  en  

daarna  eind  2015  aan  BIM  Loket.  

  

Het  CAD  afsprakenstelsel  (versie  4)  bevat  afspraken  over  de  volgende  CAD  onderwerpen  (bron:  

www.gbcas.nl):  

�   Naamgeving  van  Layers  (lagenindeling,  gebaseerd  op  de  NL/SfB  classificatie);  

�   Naamgeving  van  bibliotheek  elementen  ;  

�   Afspraken  over  het  gebruik  van  Units;    

�   Koppeling  tussen  CAD  kleuren  en  plot  pennen      

�   Gebruik  van  GB  CAD  afsprakenstelsel  in  applicaties    

  

Formeel  kent  de  standaard  naar  schatting  enkele  honderden  gebruikers.  Het  daadwerkelijke  

gebruik  is  echter  veel  breder,  met  name  ook  sinds  de  introductie  van  BIM  in  de  sector.  De  standaard  

mapping  tabellen  tussen  bijvoorbeeld  Revit  en  AutoCad  die  voor  de  Nederlandse  markt  beschikbaar  

zijn,  zijn  namelijk  allemaal  gebaseerd  op  GB-‐CAS.  Het  is  om  die  reden  goed  om  de  standaard  

beschikbaar  te  houden  voor  de  markt.  De  beheerinspanning  is  beperkt  en  nieuwe  ontwikkelingen  of  

updates  worden  niet  voorzien.    

  

Gezien  de  relatie  tussen  beide  standaarden,  ligt  het  voor  de  hand  om  de  beheeractiviteiten  (en  

eventuele  toekomstige  ontwikkelingsactiviteiten  voor  zover  gewenst)    voor  de  NL/SfB  en  GB-‐CAS  

te  combineren.  
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4.5   VISI  

VISI  is  de  standaard  voor  het  structureren  van  formele  communicatie  in  de  bouw.  Met  deze  

algemeen  geaccepteerde  en  sectorbrede  standaard  kunnen  bouwpartners  communicatieafspraken  

structureren,  bewaken  en  bewaren.  

De  strategie  voor  VISI  is  om  het  gebruik  van  de  in  alle  primaire  werkprocessen  te  bevorderen    (en  

VISI  daadwerkelijk  in  te  bedden  in  de  ICT-‐architectuur  van  ondernemingen)  door  het  uniformeren  

en  versimpelen  van  raamwerken  (in  synergie  met  de  transactiecatalogus  met  

raamwerkbouwstenen),  Het  stimuleren  van  de  toepassing  van  VISI  voor  en  door  softwarebouwers  

(integratie  en  koppelingen;  zo  mogelijk  beschikbaar  stellen  van  software-‐componenten  of  plug-‐in’s  

en  het  regelen/harmoniseren  van  sectorbrede,  structurele  financiering  om  VISI  te  beheren,  te  

actualiseren,  verder  te  ontwikkelen,  en  in  de  markt  te  zetten.	  
  

Dit  willen  we  doen  door  het  beheer  en  de  actualisatie  met  het  ‘uitstekend  beheerproces’  te  

continueren.  De  huidige  deelnemers  aan  VISI-‐groepen  en  VISI-‐gebruikers  zelf  actief  collega’s  in  de  

sector  laten  informeren  en  enthousiasmeren  voor  VISI.  Belangrijk  is  tevens,  dat  de  huidige  VISI-‐

donateurs  de  niet  betalende  gebruikers  aanspreken  op  de  gezamenlijke  verantwoording  voor  

beheer,  onderhoud  en  doorontwikkeling  VISI,  opdat  zíj  dus  ook  donateur  worden!    

    

Het  werkplan  op  hoofdlijnen  omvat:  

�   Beheren  en  actualiseren  van  de  VISI  Open  Standaard  als  zodanig  (releases  uitwerken,  

documenteren,  publiceren,  VISI  compatibele  software  toetsen  en  keurmerk  verlenen,  gewenste  

ontwikkelingen  afstemmen  met  sector  en  branche  organisaties;  VISI  in  de  sector  op  de  kaart  

houden;  verbeterpunten  met  BIM  Loket  afstemmen).  

�   Actualiseren  en  uitvoeren  van  het  communicatieplan,  gericht  op  bevordering  van  gebruik  (en  

financiering)  in  algemene  zin,  en  BIM  in  het  bijzonder,  en  stimuleren  van  de  toepassing  in  

software  (e.e.a.  in  lijn  brengen  met  het  communicatieplan  van  het  BIM  Loket).  

�   Bouwers  van  software  laten  zien  hoe  hun  software  VISI-‐compatibel  kan  worden  gemaakt.  

�   De  vraagkant  naar  VISI-‐comptabiliteit  in  kaart  brengen  en  organiseren  (dat  ondernemingen  VISI  

daadwerkelijk  gaan  gebruiken).    

    

De  communicatiedoelstelling  is  dat  de  bouwsector  ervan  bewust  moet  zijn  en  blijven  dat  er  een  

standaard  voor  eenduidige  communicatie  bestaat  en  waarvan  het  succes  wordt  bepaald  doordat  (en  

indien)  die  breed  in  de  sector  wordt  toegepast.  De  VISI-‐beheerorganisatie  beheert  de  standaard  

zorgvuldig  en  transparant  en  zorgt  dat  kennis  en  praktijkervaringen  ten  aanzien  van  de  VISI-‐
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standaard  worden  uitgewisseld  worden  binnen  de  Gebruikersgroep.  De  sector  heef  inzicht  in  het  

nut  en  de  waarde(n)  van  VISI  en  weet  deze  te  vertalen  binnen  de  eigen  organisatie.    

    

Strategisch  ligt  de  nadruk  op  de  communicatie  van  succesvolle  toepassing  van  VISI  (ook  door  leden  

van  het  VISI-‐netwerk,  ambassadeurs  ,  boegbeelden)  vanuit  reële  praktijkervaringen  en  belangen.  

Dat  gebeurt  op  3  niveaus  binnen  organisaties,  te  weten  gebruikers,  projectleiders  en  management.  

Met  het  oog  op  de  toekomst  hoort  daarbij  ook  het  uitlichten  dat  VISI  onderdeel  is  van  BIM  (driehoek  

IDM  –  IFD  –  IFC  en  BIM  Protocol).      

    

De  marketingdoelstellingen  van  de  VISI  Open  Standaard  zijn  gericht  op  het  vergroten  van  de  

(naams)-‐bekendheid  VISI  in  de  hele  bouwsector  (waarbij  in  de  B&U-‐sector  de  grootste  uitdaging  

ligt),  meer  uitwisseling  met  en  tussen  gebruikers  van  VISI,  en  op  het  werven  van  nieuwe  donateurs  

(waarbij    vooral  ook  huidige  VISI  gebruikers  die  nog  niet  bijdragen  aan  het  beheer  over  de  streep  

moeten  worden  getrokken).  

  

4.6   Nationaal  BIM  Protocol  (per  ca.  2e  kwartaal  2016)  

Algemeen  

De  BIR  Werkgroep  BIM  Protocol  ontwikkelt  drie  producten:  

�   Het  Nationaal  Model  BIM  Protocol;  

�   Het  Nationaal  Model  BIM  Uitvoeringsplan;  

�   Een  programma  van  eisen  voor  een  ‘Standaard  Output  Beschrijving’  (SOB)  voor  de  B&U-‐sector.    

  

De  eerste  twee  producten  komen  in  beheer  van  het  BIM  Loket  en  zullen  zodra  gereed,  rond  het  

eerste  kwartaal  2016  worden  overgedragen  aan  het  BIM  Loket.  Voor  de  ontwikkeling  van  het  SOB,  

waar  in  de  B&U-‐sector  een  grote  vraag  is,  zal  in  2016  onder  auspiciën  van  het  BIM  Loket  een  project  

worden  gestart. Dit is wat de markt in de B&U nodig heeft: wie levert welke informatie 
wanneer.  

Beheer  Nationaal  Model  BIM  Protocol  

Dit  model  bevat  voorbeeldteksten  voor  contractuele  eisen  en  voorwaarden  m.b.t.  te  leveren  BIM  

modellen,  het  eigendom  en  gebruik  van  die  modellen,  BIM-‐processen  en  BIM-‐gerelateerde  taken,  

verantwoordelijkheden  en  aansprakelijkheden.  Een  BIM  Protocol  maakt  deel  uit  van  het  contract  
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tussen  Opdrachtgever  en  Opdrachtnemer(s).  Opdrachtgevers  kunnen  het  model  gebruiken  als  

onderleggen  voor  het  opstellen  van  projectspecifieke  BIM  protocollen.  

Nationaal  Model  BIM  Uitvoeringsplan    

Een  BIM  Uitvoeringsplan  is  een  document  waarin  projectpartners  samen  tot  overeenstemming  

komen  (of  zijn  gekomen)  hoe  samen  te  werken  in  een  BIM-‐ondersteund  project,  binnen  de  in  het  

BIM  Protocol  vastgestelde  contractuele  kaders.  In  het  BIM  Uitvoeringsplan  leggen  projectpartners  

die  afspraken  vast  die  zij  maken  om  te  komen  tot  een  efficiënt  en  effectief  BIM-‐project.  Zij  kunnen  

het  Nationaal  Model  Uitvoeringsplan  gebruiken  als  onderlegger  voor  projectspecifieke  BIM  

Uitvoeringsplannen.  

BIM  Richtlijn  opdrachtgevers  B&U  

Voornemen  is  om  in  2016  een  richtlijn  te  ontwikkelen  voor  opdrachtgevers  in  de  B&U-‐sector  die  BIM  

willen  voorschrijven  in  projecten.  De  richtlijn  zal  aanwijzingen,  aanbevelingen,  voorbeelden  en  tips  

bevatten  voor  onder  meer:  

�   het  inrichten  van  het  BIM-‐project  aan  de  zijde  van  de  opdrachtgever;  

�   het  opstellen  van  een  Informatie  Levering  Specificatie  (ILS);    

�   het  opstellen  van  een  BIM  Protocol  (zie  ook  4.7.2);  

�   voor  te  schrijven  standaarden,  inclusief  bijbehorende  randvoorwaarden  en  aandachtspunten.  

BIM  Richtlijn  opdrachtgevers  GWW  

Idem  als  4.6.4,  maar  dan  voor  opdrachtgevers  in  de  GWW-‐sector  

Standaard  Output  Beschrijving  

Met  de  Standaard  Output  Beschrijving  (SOB)  wordt  bedoeld:  een  beschrijving  van  BIM  deliverables  

per  discipline  en  per  fase  in  de  levenscyclus  van  een  bouwwerk.  De  te  ontwikkelen  SOB  is  bedoeld  

als  onderlegger  voor  de  vaststelling  welke  informatie  projectpartners  wanneer  en  op  welk  

detailniveau  moeten  leveren,  om:  

�   iedere  projectpartner  in  staat  te  stellen  zijn  werk  optimaal  te  doen;  

�   meervoudig  gebruik  van  eenmaal  ingevoerde  data  mogelijk  te  maken;  

�   te  komen  tot  een  daadwerkelijk  geïntegreerd  product.  

  

De  voorgenomen  ontwikkeling  van  de  SOB  zal  naar  verwachting  een  substantiële  inspanning  

vergen.  Hiervoor  zal  aparte  projectfinanciering  noodzakelijk  zijn.  Voor  de  voorbereiding  en  de  
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werkzaamheden  die  nodig  zijn  voor  het  verwerven  van  projectfinanciering  wordt  een  bedrag  

gereserveerd  in  de  begroting  van  het  BIM  Loket  (opstellen  projectplan).    

  

4.7   COINS  (per  ca.  medio  2016)  

COINS  is  een  open  BIM-‐standaard,  een  uitwisselformaat  voor  BIM-‐data,  GIS  data,  Systems  

Engineering  data  en  aan  BIM  modellen  gekoppelde  digitale  documenten.  COINS  respecteert  en  

koppelt  andere  standaarden  en  bestandsformaten,  zoals  GML,  City  GML,  IFC,  DWG,  RVT,  

enzovoort.  COINS  versie  1.0  is  uitgebracht  in  2010  en  vervolgens  toegepast  in  enkele  projecten  van  

Rijkswaterstaat.  In  2014  besloot  RWS  om  BIM  breed  te  gaan  implementeren  en  COINS  voor  te  

schrijven  als  de  systematiek  voor  de  data-‐uitwisseling  tussen  opdrachtgever  en  opdrachtnemer.  

Voor  dat  doel  werden  ervaringen,  opgedaan  met  COINS  1.0,  verwerkt  in  versie  1.1.  Deze  wordt  anno  

2015  toegepast  in  4  RWS-‐projecten  en  2  projecten  van  de  provincie  Gelderland.  Intussen  wordt  

gewerkt  aan  versie  2.0.  Naar  verwachting  zal  COINS  2.0  rond  april  2016  worden  opgeleverd  en  rond  

de  zomer  2016  worden  opgenomen  voor  volledig  beheer  in  het  BIM  Loket.    

Voor  het  inrichten  en  uitvoeren  van  het  beheer  van  COINS  zijn  de  volgende  activiteiten  voorzien.    

  

�   Het  inrichten  van  de  beheerorganisatie,  inclusief  het  formuleren  van  beheertaken,  

verantwoordelijkheden  en  bevoegdheden,  voortbouwend  op  de  bestaande  structuur  van  

COINS  kerngroep,  Technical  Management  Group  (TMG)  en  Gebruikersgroep.  

�   Support:  in  de  loop  van  2016  zullen  RWS  en  andere  opdrachtgevers  COINS  2.0  voorschrijven  in  

enkele  tientallen  projecten.  Hieruit  zal  naar  verwachting  een  substantiële  vraag  naar  support  

ontstaan  bij  zowel  opdrachtgevende  als  opdrachtnemende  partijen.  Deze  support  moet  vanuit  

het  BIM  Loket  kunnen  worden  geleverd.  Hiervoor  zullen  onafhankelijke  COINS  experts  worden  

ingeschakeld.  

�   Beheer  van  de  COINS  website.  De  bestaande  website  is  verouderd  wat  betreft  functionaliteit,  

vormgeving  en  inhoud  en  moet  volledig  worden  geherstructureerd.  De  COINS  Wiki  is  in  principe  

up  to  date,  beantwoordt  aan  zijn  doel  en  moet  worden  gehandhaafd.  

�   Beheren/uitbrengen  van  nieuwe  releases  van  de  COINS  standaard  (te  rekenen  op  1  nieuwe  

release  per  jaar).    

�   Ondersteuning  bij  de  ontwikkeling/beheer  van  Referentiekaders.  Deze  maken  geen  deel  uit  van  

de  standaard,  maar  zijn  toepassingen.  Referentiekaders  worden  in  beginsel  gemaakt  door  

belanghebbende  gebruikers.  De  COINS  TMG  kan  in  technische  zin  adviseren  en  assisteren,  

maar  er  is  altijd  domeinspecifieke,  externe  deskundigheid  nodig  om  een  goed  Referentiekader  

te  bouwen.  Bepaalde  Referentiekaders,  zoals  die  voor  Systems  Engineering,  kunnen  worden  
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beschouwd  als  landelijke  standaarden;  deze  kunnen  door  het  BIM  Loket  worden  beheerd.  

Andere  Referentiekaders  kunnen  dermate  organisatie-‐specifiek  zijn,  dat  ze  beter  door  de  

betreffende  organisaties  zelf  kunnen  worden  beheerd.  Zodra  dit  aan  de  orde  is,  moet  per  geval  

een  keuze  worden  gemaakt.  

�   Beheer  en  via  de  website  beschikbaar  stellen  van  COINS  softwareapplicaties:  de  COINS  API’s  

1.1  en  2.0    en  de  COINS  Navigators  1.1  en  2.0  .  

�   Voeren  van  het  secretariaat:  organiseren  en  notuleren  van  bijeenkomsten  van  de  COINS  

Beheergroep,  de  COINS  Gebruikersgroep  en  de  COINS  Technical  Management  Group  (TMG)  

�   Ondersteuning  van  het  ISO  normalisatietraject:  COINS  is  ingediend  als  nieuw  work  item  voor  de  

ISO-‐normcommissie.  Dit  houdt  in  dat  COINS  de  basis  kan  worden  voor  een  nieuwe,  

internationale  norm.  Formeel  is  de  NEN  de  indiener,  maar  deze  organisatie  heeft  niet  de  

benodigde  inhoudelijke  kennis,  deze  moet  van  het  BIM  Loket  komen.  Tot  nu  toe  is  het  

bijbehorende  traject  begeleid  en  gefinancierd  door  RWS.  Dit  zal  worden  gecontinueerd,  maar  

met  overall-‐begeleiding  vanuit  het  BIM  Loket.    

  

Verder  zijn  er  projecten  voorzien  voor  het  ontwikkelen  van  een  handleiding  voor  het  maken  van  

referentiekaders  en  de  ontwikkeling  van  COINS  opleidingen  (zie  bijlage  6).    

  

Relatie  Informatiemodel  SE  (Systems  Engineering)  

De  Stuurgroep  4P  is  samen  met  de  BIR  opdrachtgever  van  de  werkgroep  die  een  informatiemodel  

SE  als  referentiemodel  voor  COINS  ontwikkelt.  Nu  COINS  zich  condenseert  tot  een  klein  

kernmodel,  wordt  de  rol  van  de  referentiemodellen  groter.  Het  is  denkbaar  dat  de  ontwikkeling  van  

het  informatiemodel  SE  onder  aansturing  van  de  BIR  blijft,  maar  dat  voor  de  toekomstige  borging  

van  de  standaard  de  Stuurgroep  4P,  BIR  en  BIM  Loket  samen  optrekken.  

4.8   Verkenning  STABU  Bouwsystemen  &  Installaties    

Verkenning	  mogelijke	  opname	  van	  de	  standaard	  classificatie	  STABU	  Bouwsystemen	  &	  Installaties	  
(BS&I)	  als	  open	  standaard	  en	  wellicht	  opvolger	  van	  de	  NL/SfB	  als	  "NL/SfB	  2.0”	  in	  het	  BIM	  Loket.	    
  

STABU  heeft  de  afgelopen  jaren  gewerkt  aan  de  opvolger  van  de  STABU  Besteksystematiek.  Hierbij  

is  ook  een  nieuwe  classificatie  ontwikkeld  met  de  naam  Bouwsystemen  &  Installaties.  Deze  nieuwe  

classificatie  lost  een  aantal  problemen  uit  het  verleden  op  in  relatie  tot  de  mogelijkheid  classificaties  

goed  op  elkaar  aan  te  laten  sluiten.  
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Het  is  inmiddels  duidelijk  dat  de  markt  behoefte  heeft  aan  verbeteringen  van  ‘oude’  classificaties,  

maar  dat  deze  laagdrempelig  beschikbaar  moeten  zijn.  STABU  is  daarom  in  gesprek  met  het  BIM  

Loket  om  te  onderzoeken  hoe  deze  ‘gesloten’  standaard  mogelijk  open  kan  worden  gemaakt  en  een  

toevoeging  kan  zijn  aan  de  BIM  Loket  familie.  

  

De  status  eind  2015  is  dat  een  eerste  verkennend  gesprek  is  geweest  om  dit  onderzoek  te  starten,  in  

2016  zal  een  nadere  verkenning  plaatsvinden  die  moet  leiden  tot  een  advies  hoe  en  in  welke  vorm  

een    volgende  stap  kan  worden  gezet.    
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5.   Activiteiten  beheer  2016  -‐  
Standaarden  Partners  

  

5.1   ETIM  en  Sales  

Beheeractiviteiten  2016  

In  2015  is  de  nieuwe  versie  INSBOU004  gepubliceerd.  Met  de  deelnemende  softwarehuizen  is  

afgesproken  dat  zij  deze  versie  vanaf  het  2e  kwartaal  2016  ondersteunen.  De  grootste  uitbreiding  

van  de  standaard  in  2016  betreft  de  uitbreiding  met  parameters  voor  het  rekenen  en  tekenen  van  

objecten,  ETIM  RT.  Deze  uitbreiding  is  interessant  voor  elke  partij  die  reken-‐  of  tekenparameters  wil  

meesturen  in  het  productbericht.  Vooralsnog  worden  ETIM  RT  klassen  voor  de  ‘meest  getekende’  

objecten  uit  de  installatiesector  opgesteld,  daarna  wordt  dit  mogelijk  ook  uitgebreid  naar  producten  

in  bouw.  De  commissie  SALES  heeft  besloten  dat  de  parameters  worden  opgenomen  in  een  bèta-‐

versie  van  de  INSBOU004.  Fabrikanten  kunnen  hun  productgegevens  hiermee  aanvullen,  zodat  de  

objectenbibliotheken  voor  de  CAD-‐software  kunnen  worden  gevuld  ten  behoeve  van  het  gebruik  

van  BIM.  

  

Voor  gebruik  van  webservices  is  een  SALES  standaard  beschikbaar  voor  het  uitwisselen  van  

berichten  (asynchroon)  en  het  opvragen  van  prijs  of  voorraadinformatie  (synchroon).  De  

verwachting  is  dat  de  behoefte  aan  standaards  voor  webservices  zal  groeien.  

  

In  2015  worden  de  pilots  voor  de  uitwisseling  van  gestandaardiseerd  berichten  voor  

vastgoedonderhoud  (opdracht,  status,  factuur)  afgerond.  Op  basis  van  de  uitkomsten  van  de  pilots  

zullen  de  berichten  definitief  worden  gemaakt  en  toegevoegd  aan  SALES.  Deze  berichte  sluiten  

naadloos  aan  op  VERA,  de  standaard  voor  woningcorporaties.  

Ontwikkelingen  2016  

In  2015  zijn  de  stichting  ETIM  en  de  stichting  S@les  in  de  Bouw  gefuseerd  tot  stichting  

Ketenstandaard  Bouw  en  Installatie.  Daarmee  hebben  de  standaards  ETIM  en  SALES  een  bredere  

basis  gekregen  in  bouw  en  installatiesector.  De  verwachting  is  dat  het  gebruik  van  ETIM  in  de  bouw  

en  SALES  in  de  installatiesector  hierdoor  zal  groeien.  Dit  betekent  een  zwaarder  beroep  op  
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helpdesk  voor  informatie-‐  en  hulpvragen.  In  2016  zal  daarvoor  de  capaciteit  op  het  bureau  worden  

uitgebreid.  

Budget  voor  beheer  in  2016  

Door  de  groei  van  het  aantal  deelnemers  zal  het  budget  toenemen.  Door  de  groei  is  het  mogelijk  

om  de  capaciteit  uit  te  breiden,  zonder  contributieverhoging  voor  de  deelnemers.  

Marketing  en  communicatie  2016  

In  2016  zal  weer  de  jaarlijkse  “SALES  en  ETIM  dag”  worden  georganiseerd.  Daarnaast  diverse  

voorlichtingsbijeenkomsten  samen  met  deelnemers.  Het  jaarverslag  zal  voor  het  eerst  vanuit  de  

nieuwe  stichting  verschijnen.  De  website  zal  compleet  worden  vernieuwd.  Ketenstandaard  zal  

desgevraagd  meewerken  aan  voorlichtingsactiviteiten  van  samenwerkingspartners,  zoals  het  BIM  

Loket,  VERA,  Bouwend  Nederland,  UnetoVNI,  OnderhoudNL,  ToeleveringbouwNL  e.a.  

Internationaal  2016  

Het  aantal  landen  dat  de  ETIM-‐classificatie  adopteert  ligt  nu  op  12  en  groeit  gestaag.  Ook  in  2016  is  

een  uitbreiding  te  verwachten.  Gevolg  is  dat  bij  aanpassingen/aanvullingen  van  ETIM  steeds  meer  

landen  zijn  betrokken,  wat  de  besluitvaardigheid  niet  altijd  ten  goede  komt.  GS1  Nederland  

vertegenwoordigt  Ketenstandaard  in  het  buitenland  ten  aanzien  van  de  SALES-‐standaard.  Hier  zijn  

in  2016  geen  grote  onderwerpen  geagendeerd.  

Kansen  voor  samenwerking  open  standaarden  2016  

In  2015  is  een  project  gestart  om  de  classificatie  van  STABU  af  te  stemmen  op  de  ETIM-‐classificatie.  

In  2016  zal  dit  project  worden  afgerond.  Ook  vindt  afstemmen  plaats  met  CB-‐NL.  

  

5.2   IMGeo  en  CityGML  

  

CityGML:  

  

Beheeractiviteiten  2016  

In  beheer  bij  het  Open  Geospatial  Consortium  (OGC).  Geonovum  is  OGC  lid  en  neemt  actief  deel  in  

de  CityGML  standards  working  group.  
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Ontwikkelingen  2016  

Momenteel  wordt  gewerkt  aan  een  nieuwe  versie  van  CityGML,  versie  3.0.  Deels  op  basis  van  

wijzigingsverzoeken  van  Geonovum  die  uit  het  afstemmen  van  IMGeo  op  CityGML  zijn  

voortgekomen.  De  nieuwe  versie  is  gepland  voor  eind  2016.  

    

Budget  voor  beheer  in  2016  

n.v.t.  

    

Marketing  en  communicatie  2016  

n.v.t.  

    

Internationaal  2016  

De  ontwikkeling  van  CityGML  vindt  plaats  in  internationale  samenwerking  binnen  het  OGC.  

    

Kansen  voor  samenwerking  open  standaarden  2016  

Invloed  op  nieuwe  CityGML  versie  is  nog  mogelijk  als  dit  relevant  is  voor  de  bouwwereld.  

    

IMGeo:  

    

Beheeractiviteiten  2016  

Geonovum  is  beheerder  van  de  BGT  |  IMGeo  standaard.  Het  beheer  omvat  de  gegevenscatalogus  

BGT,  het  informatiemodel  IMGeo,  het  objectenhandboek  BGT,  de  berichtenstandaard,  de  

visualisatiehandreiking,  templates  en  kleuren-‐  en  symbologieschema’s,  voorbeeldbestanden,  

certificeringsdocumenten  en  instrumentarium,  mappings  naar  NLCS  en  NEN  2767-‐4  en  

validatietools.  

    

Ontwikkelingen  2016  

Mogelijk  wordt  in  2016  gestart  met  een  nieuwe  versie  van  IMGeo.  

    

Budget  voor  beheer  in  2016  

N.v.t.  
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Marketing  en  communicatie  2016  

Geonovum  ondersteunt  IenM  bij  de  uitvoering  van  communicatie  over  de  BGT.  Wij  organiseren  het  

BGT-‐congres,  een  bijdrage  aan  de  Overheid  en  ICT  en  voorlichtingsbijeenkomsten  en  we  maken  

voorlichtingsmateriaal.  

    

Internationaal  2016  

IMGeo  is  een  extensie  van  de  internationale  standaard  OGC  CityGML.  In  de  nieuwe  versie  3.0  van  

CityGML  komen  onderdelen  die  voor  IMGeo  van  belang  zijn.  

    

Kansen  voor  samenwerking  open  standaarden  2016  

IMGeo  heeft  inhoudelijke  raakvlakken  /  overlap  met  de  bouwwereld:  NLCS,  NEN2767-‐4  en  CB-‐NL.  

Samenwerking  is  belangrijk  om  te  zorgen  dat  deze  standaarden  bij  doorontwikkeling  goed  op  

elkaar  afgestemd  blijven  en  waar  nodig  beter  op  elkaar  afgestemd  worden.  

    

5.3   IFC    

buildingSMART  Benelux  wil  eerst  met  BIM  Loket  de  samenwerkingsovereenkomst  afsluiten  en  zal  

inventariseren  wat  er  nodig  is  aan  beheer  rond  IFC.    

  

Er  spelen    voor  IFC  in  2016  twee  voorname  ontwikkelingen  binnen  buildingSMART  Benelux:  

  

IFC  for  Aviation  

In  samenwerking  met  Schiphol  en  een  viertal  andere  luchthavens  is  het  initiatief  genomen  om  te  

komen  tot  een  uitbreiding  van  de  IFC  standaard  gericht  op  luchthavens.  Dit  initiatief  moet  in  2016  

verder  vormgegeven  worden  in  een  concreet  ontwikkeltraject.  

  

IFC-‐NL  

In  2013  heeft  Van  Wijnen  samen  met  een  aantal  toeleveranciers  en  softwarebedrijven  het  initiatief  

genomen  om  te  komen  tot  een  Nederlandse  uitbreiding  op  de  IFC  standaard,  bekendstaand  als  IFC  

Properties  en  Classifications  (IFC-‐PeC).  Deze  uitbreiding  is  in  2014  afgerond  binnen  de  scope  van  

het  toenmalige  project.  Voor  2016  heeft  buildingSMART  Benelux  een  ontwikkeltraject  voorzien  om  

deze  uitbreiding  verder  vorm  te  geven  en  door  te  ontwikkelen  onder  de  naam  IFC-‐NL.  Doel  hierbij  is  

om  het  draagvlak  te  vergroten  door  meerdere  partijen  input  te  laten  leveren.  buildingSMART  

Benelux  gaat  hier,  in  samenwerking  met  de  originele  initiatiefnemers  en  andere  stakeholders,  in  

2015  een  projectplan  voor  opstellen.  In  dit  kader  zal  onderzocht  worden  of  de  huidige  scope  (vooral  
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bouwkundig)  zal  worden  verbreedt  richting  installaties,  opdrachtgevers  en  facility  managers.  

Tevens  moet  een  strategie  worden  bepaald  om  de  aansluiting  op  andere  Open  Standaarden  zoals  

Etim  RT,  CB-‐NL  en  COBie  te  realiseren.  
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6.   Financiën    
  

6.1   Uitgaven  BIM  Loket  

Het  BIM  Loket  gebruikt  voor  2016  de  volgende  indeling  voor  de  uitgaven;  

  

1.   Uitgaven  Bureau  

2.   Uitgaven  Clusters  

3.   Uitgaven  Beheer  (beheerorganisatie;  standaarden  volledig  in  beheer  BIM  Loket)  

4.   Uitgaven  ontwikkelingsprojecten.  

  

De  uitgaven  zijn  taakstellend  begroot.  Er  is  alleen  een  basisniveau  van  dienstverlening  mogelijk  

binnen  het  beschikbare  budget.  Dit  geldt  zowel  voor  het  bureau,  de  clusters  als  de  

beheerbudgetten.  Ter  vergelijking  zijn  ook  getallen  2015  opgenomen;  de  situatie  is  echter  niet  

volledig  vergelijkbaar  omdat  de  Stichting  pas  per  eind  april  2015  operationeel  werd.  De  

beheerplannen  voor  de  standaarden  die  volledig  in  beheer  zijn/komen  bij  het  BIM  Loket  waren  ca  50  

%  overvraagd  ten  opzichte  van  het  beschikbare  budget  voor  beheer.  Prioriteiten  zijn  gesteld  op  

basis  van  de  volgende  criteria:  

�   Voldoende  budget  beschikbaar  om  SMART-‐doelen  2016  te  kunnen  halen  

�   Voldoende  budget  beschikbaar  om  beheer  op  een  basisniveau  uit  te  kunnen  voeren  

�   Standaarden  die  eigen  middelen  meenemen  zijn  beperkt  gekort  (VISI  en  NLCS)  

Er  is  een  beperkt  budget  voor  onvoorzien  opgenomen.  Voor  eventuele  extra  op  te  pakken  

activiteiten  door  het  BIM  Loket  moet  aanvullend  budget  geleverd  worden,  al  dan  niet  op  

projectbasis.    
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6.2   Inkomsten  BIM  Loket  

Het  BIM  Loket  heeft  voor  2016  de  beschikking  over  de  volgende  financiering;  

  

1.   BIR  branches  

2.   BIR  OG  Beheer  

3.   Bestaande  financiering  VISI  

4.   Bestaande  financiering  NLCS  

5.   Financiering  projecten  

  

Om  de  financiële  ruimte  te  vergroten  zal  gestart  worden  met  een  lobbytraject  voor  extra  

financiering.    
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Financiering BIM Loket - Financiering 2015 2016

BIR OG’s (forum) -              -                

BIR ON’s (Bouwend NL) -              60             

BIR IB’s branche (NL ing) -              65             

BIR Installatie branche (Uneto) -              45             

BIR Architecten branche (BNA) -              10             

BIR FME -              30             

BIR - deel BIM Loket 2015 300         -                

Incasso voor BIR -budget (door BIM Loket gefactureerd voor BIR) -              (125)         

BIR algemeen en later BIR branches 300        85             

RWS – beheer -              145           

RVG – beheer -              95             

ProRail – beheer -              145           

Gemeenten – beheer -              95             

Provincies – beheer -              95             

Corporaties – beheer -              35             

Schiphol – beheer -              85             

Leidingen – beheer -              -                

BIR OG's beheer -              695          

Bestaande financiering

VISI OVK houders - niet OVK houders -              110           

NLCS -              55             

RWS CB-NL 2015, overdracht Geonovum 119         -                

Ontwikkeling - projecten
NLCS proj 4 gr steden 16             

Overige financiering 119        181          

Totaal financiering BIM Loket 419    961      
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Bijlage  1  Context  
  

Er  is  contact  gelegd  met  de  diverse  branches  om  de  context  te  schetsen:  wat  zijn  relevante  

ontwikkelingen  en  behoeften  m.b.t.  het  BIM  Loket.    

1.1   Opdrachtgevers    

De  opdrachtgevers  werken  samen  rond  BIM  in  de  werkgroep  en  themagroep  BIM  /ICT  van  het  

Opdrachtgeversforum.    

B&U  

De  opdrachtgevers  in  de  B&U  sector  zijn  groot  in  aantal  en  divers  van  karakter.    

  

Bij  het  Rijksvastgoedbedrijf  wordt  standaard  de  RVB  BIM  Norm  voorgeschreven  in  DBMFO-‐

contracten.    Het  Rijksvastgoedbedrijf  onderzoekt  de  mogelijkheden  of  de  RVB  BIM  Norm  ook  kan  

worden  voorgeschreven  in  DBM-‐  en  Integraal  beheer-‐contracten.  In  de  huidige  situatie  worden  in  

bouwprojecten  en  onderhoud  in  de  B&U  sector  uiteenlopende  interne-‐  en  externe  

informatienormen  van  toepassing  verklaard.  Er  is  geen  samenhangend  overzicht  van  concrete,  

minimale  informatie-‐eisen  voortvloeiend  uit  principiële  verantwoordelijkheden  van  de  

opdrachtgever.  Denk  hierbij  met  name  de  informatiebehoefte  voortvloeiend  uit  wettelijke  

verplichtingen  van  de  eigenaar  en  uit  professioneel  opdrachtgeverschap  en  contractbeheersing.        

Het  Rijksvastgoedbedrijf  heeft  voor  de  standaardisatie  van  de  informatiespecificaties  zelf  een  

meerjarige  ontwikkeling  in  gang  gezet  en  zal  de  opdrachtgevers  binnen  de  B&U  sector  hierbij  

betrekken.  

  

Bij  Schiphol  neemt  BIM  een  vlucht  door  de  implementatie  van  de  BIM  methodiek  bij  -‐  in  eerste  

instantie  -‐  een  groot  project  voor  verbouwing  van  Schiphol.  Bij  de  ziekenhuizen  werken  de  UMC's  

samen  rond  BIM;  bij  VUmc  is  inmiddels  een  ziekenhuisvariant  op  de  RVB-‐BIM  norm  in  gebruik  

genomen.  Hiermee  komen  integrale  BIM  projecten  op  de  markt,  waarin  het  gebruik  van  open  BIM-‐

standaarden  wordt  geëist.  

  

Bij  de  woningcorporaties  verscheen  in  januari  2015  verscheen  de  visie  van  brancheorganisatie  Aedes  

op  BIM  in  de  corporatiesector  "Regie  over  Informatie,  BIM  voor  woningcorporaties".  In  een  

bijeenkomst  met  vertegenwoordigers  van  zo’n  50  corporaties  bleek  dat  er  brede  belangstelling  

bestaat  voor  het  BIM  in  de  corporatiesector.  Ondersteund  door  Aedes  werkt  de  werkgroep  BIM  
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woningcorporaties  op  dit  moment  aan  een  BIM  leidraad  en  aan  een  BIM  protocol  voor  de  

corporatiesector.  Deze  documenten  zijn  bedoeld  om  de  implementatie  van  BIM  in  de  sector  te  

structureren.  De  leidraad  is  in  concept  gereed  en  zal  gezamenlijk  met  het  protocol  rond  de  

jaarwisseling  worden  gepubliceerd.  In  2016  worden  op  verschillende  locaties  in  het  land  BIM  

bijeenkomsten  gepland,  die  gelegenheid  bieden  voor  toelichting  en  uitwisseling  over  het  werken  

met  BIM  bij  corporaties.  

  

BIM  ondersteunt  de  organisatie  van  vastgoedinformatie  of  vastgoedgerelateerde  informatie  en  het  

helpt  bij  het  beter  toegankelijk  maken  van  deze  informatie.  Daarnaast  is  het  relevant  wat  er  met  

deze  informatie  gebeurt  als  een  gebouw  of  project  is  opgeleverd.  Voor  de  B&U  sector  is  het  

essentieel  om  bij  het  onderwerp  BIM  verder  te  kijken  dan  alleen  naar  de  ontwerp-‐  en  realisatiefase  

van  gebouwen.  Bij  het  maken  van  afspraken  over  standaarden  is  het  in  belang  van  opdrachtgevers  

en  gebouweigenaren,  dat  deze  standaarden  ook  toepasbaar  zijn  op  de  beheerprocessen  bij  de  

opdrachtgevers  en  gebouweigenaren.  Interessant  voor  de  toekomst  is  ook  het  standaardiseren  van  

aanbestedingsprocessen  en  vergunningsaanvragen  rechtstreeks  op  basis  van  gebouwmodellen  in  

plaats  van  hiervan  afgeleide  documenten.  

  

Naast  de  hierboven  genoemde  publieke  opdrachtgevers  zijn  er  ook  commerciële  

vastgoedeigenaren  (zoals  pensioenfondsen/verzekeringsmaatschappijen/verhuurders  in  de  private  

markt)  en  de  particuliere  woningbezitters.  Mogelijk  kan  vanuit  het  BIM  Loket  in  de  toekomst  ook  de  

lijn  met  de  commerciële  eigenaren  worden  aangehaald.    

GWW  

De  toepassing  van  BIM,  en  dan  vooral  in  de  vorm  van  Bouwwerk  Informatie  Management,  wordt  

door  steeds  meer  opdrachtgevers  in  de  GWW  uitgevraagd  in  steeds  meer  projecten.  De  invoering  

gaat  beheerst  via  enkele  projecten,  waarbij  kan  worden  uitgebouwd  naar  steeds  meer  projecten.  

De  opdrachtgevers  delen  onderling  informatie  over  gebruik  van  open  standaarden,  

objectenbibliotheken  en  over  de  mogelijke  toepassingen  daarvan.    

  

Bij  Rijkswaterstaat  wordt  door  het  BIM  Programma  opgeschaald  van  vier  DBFM-‐projecten  naar  

zestien  projecten.  Tevens  wordt  voor  2016  de  eerste  aanbesteding  van  twee  onderhoudspercelen  

met  BIM  voorbereid.  
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Prorail  bereidt  samen  met  RWS  en  de  gemeente  Amsterdam  de  aanbesteding  met  BIM  voor  van  het  

project  Zuid  As  Dok.  Daarnaast  werkt  Prorail  intensief  aan  het  interne  project  ‘Spoordata’,  dat  is  

gericht  op  informatiemanagement  op  basis  van  BIM-‐technologie.    

  

Schiphol  is  op  meerdere  aspecten  bezig  om  BIM  te  implementeren.  Door  de  centralisatie  van  de  

security  van  de  pieren  naar  één  centrale  security  komt  er  ruimte  beschikbaar  op  de  pieren.  De  

herindeling  van  de  pieren  wordt  uitgewerkt  in  BIM.  Daarnaast  wordt  er  in  de  uitvraag  van  de  

deelgebieden  voor  de  nieuwbouw  van  het  A-‐gebied  ingezet  op  BIM.  

  

Verschillende  provincies  starten  met  het  voorschrijven  van  BIM  in  enkele  projecten.  Zo  schrijft  

Provincie  Gelderland  onder  meer  het  gebruik  van  de  open  BIM  standaard  COINS  voor  bij  de  

projecten  ‘Traverse  Dieren’  en  de  nieuwbouw  en  renovatie  van  het  provinciehuis  (het  Gelders  Huis).  

Dit  laatste  project  is  het  eerste  B&U-‐project  waarin  COINS  wordt  voorgeschreven.  Ook  de  

provincies  Noord-‐Holland  bereidt  BIM-‐projecten  voor.    

  

De  grote  gemeenten  sluiten  aan  of  starten  zelf  BIM-‐projecten.  Rotterdam  zet  een  groot-‐

onderhoudsproject  project  voor  de  gemeentelijke  riolering  met  BIM  op  de  markt.  Amsterdam  heeft  

al  verschillende  projecten  met  BIM  gedaan.  

  

De  opdrachtgevers  in  de  GWW  hebben  grote  behoefte  aan  het  volwassen  worden  van  open  BIM-‐

standaarden  als  COINS  en  CB-‐NL  (die  beide  overigens  ook  goed  toepasbaar  zijn  in  de  B&U.  Tevens  

is  er  behoefte  aan  een  goed  toegankelijke  uitleg  en  vraagbaak  over  de  standaarden.    

1.2   Opdrachtnemers  (bouwers)  

Bouwend  Nederland  zet  zich  namens  de  bouwbedrijven  in  voor  een  succesvolle  transitie  naar  

bouwen  met  BIM  waarbij  onafhankelijk  van  software  of  systemen  uitwisseling  van  informatie  plaats  

kan  vinden  met  gebruik  van  open  standaarden.  In  de  nabije  toekomst  kunnen  alle  

bouwondernemingen  en  hun  ketenpartners  beschikken  over  bedrijfsspecifieke  informatie  over  de  

mogelijkheden  met  BIM.  Dan  zijn  ook  uniforme  uitwisselingsformaten  beschikbaar  voor  

bouwinformatie  zoals  3D,  calculatie,  artikeldata  en  validatie  en  verificatie.  

  

Moderne  technieken  op  het  gebied  van  communicatie  en  ICT  maken  het  mogelijk  om  samenwerken  

in  een  project  te  verbeteren.  De  impact  hiervan  gaat  verder  dan  het  ontwerpproces  alleen  maar  

vindt  ook  plaats  op  de  projectlocatie,  tijdens  werkvoorbereiding,  in  het  zoek-‐  bestel-‐  en  

facturatieproces,  in  het  onderhoud,  etc.  De  verzamelnaam  van  deze  Informatie  en  ICT  
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ontwikkelingen  word  door  de  bouw  BIM  genoemd:  Dit  staat  voor  het  slim  omgaan  met  alle  

informatie  rondom  een  bouwwerk  over  de  gehele  levenscyclus.  BIM  is  een  middel  en  een  kans  om  

bestaande  processen  in  ontwerp,  uitvoering  en  onderhoud  radicaal  te  veranderen  en  zo  de  marges  

voor  de  bouwonderneming  en  haar  keten  aanzienlijk  te  verbeteren.  Om  de  adoptie  van  werken  met  

BIM  op  gang  te  krijgen  is  een  verandering  in  denken  en  cultuur  minstens  zo  belangrijk  als  het  

technische  en  standaardisatie  element.    

  

Het  werken  met  BIM  vraagt  meer  dan  alleen  het  inrichten  van  slimme  ICT  oplossingen.  

Bouwondernemingen  die  gebruik  maken  van  bepaalde  software  merken  vaak  dat  uitwisseling  en  

samenwerking  tussen  ketenpartners  stokt  omdat  software  niet  met  elkaar  praat  omdat  zij  

merkafhankelijk  is.  Om  dit  op  te  lossen  zet  de  bouw  zich  in  voor  het  uniformeren  van  

uitwisselingsstandaarden  op  het  gebied  van  tekeningen  (2D  en  3D),  calculatie,  artikeldata,  en  

validatie  en  verificatie.  
  
BIM  is  ook  meer  dan  techniek  en  open  standaarden  alleen.  Werken  met  BIM  vereist  dat  alle  partners  
in  de  keten  dezelfde  ontwikkeling  doorlopen.  Daarom  stemt  de  bouw  via  Bouwend  Nederland  
ontwikkelingen  en  initiatieven  af  met  de  andere  geledingen  in  de  bouwketen.  Dat  gebeurt  in  de  
Bouwinformatieraad  (BIR)  waar  architecten,  ingenieurs,  installateurs,  producenten,  opdrachtgevers  
en  (Infra)bouwers  zitting  hebben.  De  adoptie  van  BIM  voor  het  MKB  is  van  groot  belang  voor  de  
sector  als  geheel.  Samenwerking  tussen  grotere  bouwondernemingen  en  het  MKB  in  projecten  
vereisen  dat  MKB  partners  zich  hierin  bekwamen.  
  
Ook  voor  de  medewerkers  van  de  bouwondernemer  betekent  werken  in  BIM  verandering;  
verandering  van  gebruikelijke  processen  en  een  verandering  van  cultuur  op  het  gebied  van  
samenwerking  en  omgang  met  klanten  en  partners.  Bouwend  Nederland  draagt  er  aan  bij  dat  
potentiële  nieuwe  medewerkers  in  de  bouw  tijdens  hun  opleiding  worden  geschoold  volgens  de  
laatste  technieken:  De  bouw  werkt  nauw  samen  met  hogescholen,  universiteiten  en  de  Bouw  
Informatie  raad  om  het  BIM-‐onderwijs  in  Nederland  op  een  goed  niveau  te  krijgen.  Ook  op  het  
gebied  van  post  MBO,  HBO  en  Universitaire  opleidingen.  

1.3   Installateurs  

Installatiebedrijven  in  zowel  de  B&U  als  de  GWW  zijn  hun  bedrijfsprocessen  en  organisatie  aan  het  

inrichten  om  efficiënt  met  BIM  om  te  kunnen  gaan.  Om  als  bedrijf  volwaardig  in  BIM  projecten  te  

kunnen  deelnemen,  moet  met  name  de  informatievoorziening  in  deze  bedrijven  uiterst  flexibel  zijn.  

BIM  projecten  gaan  immers  over  inhoudelijke  uiteenlopende  projecten  die  separaat  in  de  tijd  
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worden  uitgevoerd  met  wisselende  projectpartners.    De  informatievoorziening  door  

installatiebedrijven  moet  in  staat  zijn  flexibel  met  deze  variaties  om  te  gaan.  

    

De  standaarden  van  het  BIM  loket  hebben  daar  een  belangrijke  rol  in.  De  betekenis  van  de  

informatie  wordt  door  CB-‐NL  niet  alleen  eenduidig,  maar  informatie  uit  verschillende  bronnen  

wordt  ook  onderling  te  koppelen  door  CB-‐NL.  Bronnen  die  worden  gebruikt  in  de  BIM  Modellen  

waar  installatiebedrijven  invulling  aan  moeten  geven.    Daarnaast  biedt  het  BIM  Loket  ook  

standaarden  voor  de  technische  uitwisseling  van  informatie  (zoals  IFC  en  SALES),  zodat  dit  aspect  

ook  eenduidig  wordt  voor  de  verschillende  BIM  modellen.  

    

Verder  wordt  vanuit  Uneto-‐VNI  gewerkt  aan  het  verbeteren  van  de  uitwisselbaarheid  van  E-‐  en  W-‐

installaties  in  BIM  modellen,  door  te  zorgen  dat  (softwareonafhankelijk)  uniforme  

productinformatie  aan  objecten  gekoppeld  wordt.  

1.4   Architecten  

Architecten  gebruiken  BIM  in  vele  processen  zowel  intern  als  extern.  De  focus  ligt  hierbij  op  

geometrische  data  en  het  goed  kunnen  uitwisselen  hiervan  met  andere  ketenpartners.  De  door  het  

BIM  Loket  beheerde  open  standaarden  en  de  consequente  toepassing  en    integratie  van  deze  

standaarden  in  ontwerpsoftware  zijn  voor  de  BNA  zeer  belangrijk.    Architectenbureaus  kunnen  hun  

rol  als  integrator  van  veel  ontwerpinformatie  tot  een  coherent  en  consistent  gebouw  pas  optimaal  

vormgeven  bij  een  foutloze  uitwisseling  van  informatie  en  data  tussen  ketenpartners.  

Daarnaast  ziet  de  BNA  een  toenemende  rol  van  BIM  weggelegd  bij  de  verificatie  van  data  in  het  

kader  van  de  Wet  op  de  kwaliteitsborging  die  door  het  ministerie  van  BZK  wordt  voorbereid.  

1.5   Ingenieursbureaus  

Voor  de  meeste  bureaus  in  de  achterban  van  NLingenieurs  is  het  werken  met  BIM  inmiddels  

dagelijkse  praktijk.  Dit  geldt  zowel  voor  bureaus  die  actief  zijn  in  de  GWW-‐sector,  als  zij  die  

werkzaam  zijn  in  de  B&U-‐sector.  De  mate  van  ‘rijpheid’  van  BIM  kan  per  bureau  echter  zeer  

verschillen  en  varieert  van  een  primaire  focus  op  3D  modelleren  tot  een  focus  op  

informatiemanagement  over  de  totale  levenscyclus  van  een  bouwwerk.  Een  compacte  groep  

actieve  bureaus  wisselt  kennis  en  ervaring  uit  in  het  ‘Expertnetwerk  BIM’  en  draagt  bij  aan  het  

vormgeven  van  het  BIM-‐beleid  van  NLingenieurs.    

  

Ingenieursbureaus  hebben  van  oudsher  veel  geïnvesteerd  in  automatiserings-‐  en  

informatiesystemen,  dikwijls  software-‐afhankelijk.  BIM  maakt  het  noodzakelijk  om  digitaal  samen  
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te  werken  met  bouwpartners.  In  projecten  levert  dat  moeilijkheden  op,  omdat  de  automatiserings-‐  

en  informatiesystemen  van  de  deelnemende  bouwpartners  niet  op  elkaar  aansluiten.  Open  

uitwisselingsstandaarden  als  COINS,  CB-‐NL,  VISI  en  IFC  zijn  zeer  relevant,  omdat  zij  iedere  

organisatie  de  mogelijkheid  bieden  om  de  eigen  software  en  bijbehorende  onderscheidende  

werkwijzen  te  (blijven)  gebruiken  (en  return  of  investment  te  kunnen  realiseren)  en  toch  efficiënt  

digitaal  samen  te  werken.  Aan  de  kennis  en  het  gebruik  van  deze  standaarden  kan  en  moet  evenwel  

nog  veel  worden  verbeterd.    

  

De  inschatting  is  dat,  wil  het  BIM  Loket  een  succes  worden,  er  nog  veel  missiewerk  moet  worden  

verricht  wat  betreft  de  open  BIM  standaarden:  uitleg  over  nut  en  noodzaak,  opleidingen,  

voorbeelden  (best  practices)  en  verkenningen.  Wat  het  laatste  betreft  zou  het  goed  zijn  dat  

gebruikers  per  softwarepakket  nagaan  wat  er  nodig  is  om  de  samenwerking  via  open  standaarden  

te  kunnen  faciliteren.  En  vervolgens  deze  wensen  voor  te  leggen  aan  de  leveranciers  van  die  

softwarepakketten.  Het  voordeel  van  deze  aanpak  is  dat  men  dicht  bij  huis  de  voordelen  van  

standaarden  zal  gaan  ervaren  en  mogelijkerwijs  ook  de  standaarden  verder  ontwikkelt.  

    

Wat  NLingenieurs  betreft  zijn  de  sleutelwoorden  voor  2016  dus:  

�   Voorlichting  en  draagvlakcreatie;  

�   Samenwerken  op  basis  van  praktische  (dicht  bij  huis)  uitwisselingen  op  basis  van  open  

standaarden,  vanuit  de  eigen,  vertrouwde  softwareomgevingen.  

1.6   Toeleveranciers    

Er  is  een  stringente  noodzaak  dat  fabrikanten  /  leveranciers  zich  meer  bewust  worden,  ergo  beter  

voorgelicht  worden,  inzake  de  noodzaak  om  actief  mee  te  gaan  doen  bij  het  fenomeen  

digitalisering.  Door  de  zogeheten  early  adopters  is  er  een  eerste  begin  gemaakt,  doch  de  

meerderheid  zit  in  een  afwachtende  modus,  terwijl  het  juist  belangrijk  is  dat  in  het  gehele  

samenspel  tussen  de  diverse  partijen  in  de  bouwkolom,  fabrikanten  en  leveranciers  meer  in  de  lead  

komen,  zij  zijn  immers  de  bron  van  relevante  informatie  /  content.  Of  we  het  nu  hebben  over  

Industry  4.0,  IoT  (Internet  of  Things),  M2M  (Machine  to  Machine)  en  Smart  Buildings  in  Smart  Cities,  

alles  draait  om  relevante  en  betrouwbare  data.    Dit  geldt  dus  zeker  als  we  het  hebben  over  Building  

Information  Modeling,  of  wellicht  nog  beter  Building  Information  Management;  het  voorzien  in  de  

data-‐behoefte  van,  voor,  en  door  elkaar.  Het  aanhaken  door  fabrikanten  /  leveranciers  bij  diverse,  

niet  commerciële  sector  initiatieven  (Ketenstandaard  Bouw  &  Installatie,  ETIM-‐RT  maar  ook  bv  het  

BIM  loket),  is  van  groot  belang  om  met  elkaar  op  een  hoger  niveau  te  komen  (lees:  beter  en  
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goedkoper).  Branche  verenigingen  zouden  dit  dienen  te  enthousiasmeren  /  initiëren  voor  hun  leden,  

actiever  dan  nu  het  geval  is.    
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Bijlage  2  Roadmap  
  

Versie  7,  d.d.  1  december  2015  

  

2.1   Inleiding  

Eind  april  2015  is  de  Stichting  BIM  Loket  opgericht.  Afgelopen  maanden  is  de  organisatie  ingericht  

en  opgestart.  Mede  op  verzoek  vanuit  de  BIR  was  de  behoefte  om  het  opgestelde  businessplan  nog  

verder  aan  te  scherpen  met  SMART-‐doelen  op  weg  naar  2016.  Deze  roadmap  geeft  hier  invulling  

aan  en  is  een  samenvatting  voor  buitenstaanders  over  het  waarom,  wie,  waarheen,  wat  en  hoe  van  

het  BIM  Loket.    

  

2.2   Context    &  waarom  BIM  Loket  

Het  BIM  Loket  is  opgericht  om  krachten  te  bundelen,  samenhang  te  bevorderen  rond  beheer  en  

ontwikkeling  van  open  BIM  standaarden  en  te  komen  tot  duurzame  borging  van  deze  standaarden.  

Dit  is  belangrijk  want:    

�   We  staan  aan  het  begin  van  steeds  verdergaande  digitalisering  in  de  bouw  

�   Het  is  nu  urgent  om  tot  bruikbaar  palet  open  BIM  standaarden  te  komen  en  deze  te  

implementeren  omdat  we  anders  in  een  gesloten  wereld  terecht  komen  (vendor-‐lock-‐in).    

�   Dit  is  een  kans  om  de  Nederlandse  bouwsector  te  versterken  en  suboptimale  samenwerking  te  

verbeteren.  Het  belang  is  groot  (de  bouw  incl.  installatiesector  omvat  ca  5%  van  BBP,  excl.  

toeleverancies)  

�   BIM  Loket  wil  een  samenhangend  palet  aan  open  BIM  Standaarden  bieden  als  “bodemplaat”  

waar  BIM  verder  op  kan  groeien  en  wat  de  bereidheid  van  partijen  om  in  BIM    te  investeren  

versnelt.    

  

Het  doel  van  het  BIM  Loket  is  het  stimuleren  van  de  implementatie  van  BIM  voor  de  Nederlandse  

bouwsector  via:    

�   Het  gebruik  van  open  BIM  Standaarden  te  bevorderen;  

�   Het  vanuit  één  centraal  punt  voorlichten  van  de  gebruikers  over  open  BIM  Standaarden;  

�   Het  gezamenlijk  beheer  van  Nederlandse  open  BIM  Standaarden;  

�   Het  coördineren  en  versterken  van  de  (inter)nationale  aansluiting  

�   Het  verbinden  van  de  bestaande  kennisorganisaties.  
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2.3   Definities  

  

BIM  

Voor  de  definitie  van  BIM  hanteren  BIR  en  BIM  Loket  drie  betekenissen:  

�   De  eerste  betekenis  is  ‘Bouwwerk  Informatie  Model’.    

Dit  is  een  digitale  representatie  van  hoe  een  bouwwerk  is  ontworpen,  wordt  gerealiseerd  en/of  

daadwerkelijk  is  gebouwd.  

�   In  de  tweede  betekenis,  ‘Bouwwerk  Informatie  Modellering’,  ligt  de  nadruk  meer  op  het  proces.  

Hier  gaat  het  om  (samen-‐)werken  in  bouwprojecten  met  behulp  van  digitale  

informatiemodellen.  Gerelateerde  begrippen  zijn  integraal  ontwerpen,  concurrent  engineering,  

lean  planning  en  het  delen  van  digitale  informatie.  

�   In  de  derde  betekenis,  ‘Bouwwerk  Informatie  Management’,  staat  de  informatie  zelf  centraal:  

de  opbouw,  het  beheer  en  (her)gebruik  van  digitale  bouwwerkinformatie  in  de  hele  levenscyclus  

van  het  bouwwerk.  

De  BIR  en  het  BIM  Loket  vinden  alle  drie  de  betekenissen  even  relevant,  het  begrip  ‘BIM’  omvat  het  

geheel.  Het  zijn  verschillende  ‘brillen’  om  naar  BIM  te  kijken,  die  alledrie  nodig  zijn  om  BIM  met  

succes  te  implementeren.  

  

Open  standaarden  

Voor  de  definitie  van  open  standaarden  is  het  beheer-‐  en  ontwikkelmodel  voor  open  standaarden  

(BOMOS,  https://www.forumstandaardisatie.nl/bomos)  van  Forum  Standaardisatie  het  

uitgangspunt.  Dit  betekent  kort  gezegd:  beheer  door  not  -‐for  profit  organisatie,  open  

besluitvormingsprocedure,  afstand  van  intellectueel  eigendom,  publicatie  van  de  standaard,  

specificatiedocument  vrij  of  tegen  nominale  bijdrage  beschikbaar,  duurzame  financiering,  geen  

beperkingen  rond  hergebruik.  BOMOS  is  ook  een  belangrijk  uitgangspunt  voor  verdere  invulling  van  

het  gezamenlijke  beheer.    

  

Het  kabinet  stelt  via  de  Digitale  Agenda.nl  en  i-‐NUP  open  standaarden  als  norm.  Voor  de  gehele  

publieke  sector  geldt  sinds  2009  een  'pas  toe  of  leg  uit'-‐regime.  

2.4   Relatie  met  de  BIR    en  scope  BIM  Loket  

De  BIR  is  een  uniek  platform  in    de  bouw  vanuit  overheid  en  bedrijfsleven.  BIM  Loket  ziet  de  BIR  als  

belangrijk  platform  om  het  BIM  Loket  bestuurlijk  in  te  bedden  en  de  strategische  context  en  
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legitimatie  te  bieden.  BIM  Loket  heeft  hierbij  haar  focus  op  de  open  BIM  standaarden,  BIR  heeft  de  

BIM-‐brede  focus,  zie  ook  figuur  1.  BIM  Loket  hecht  aan  het  blijvend  bestaan  van  de  BIR.  

    

  

Figuur  1  BIR  versus  BIM  Loket  

2.5   Wie  is  het  BIM  Loket,  kernwaarden  en  rollen  

  

Wie  is  BIM  Loket  ?  

�   De  samenwerkende  kennisinstituten  rond  Open  BIM  Standaarden  (SBRCURnet,  CROW,  

STABU,  Geonovum,  Ketenstandaard  Bouw  &  Installatie,  buildingSMART  chapter  Benelux)  

georganiseerd  in  een  Stichting,  met  als  uitvoeringsorganisatie  de  beheerorganisaties  achter  de  

open  BIM  standaarden  en  een  kernteam  van  clustertrekkers,  ondersteund  door  een  klein  bureau  

op  de  Bouwcampus  in  Delft,  onder  regie  van  een  directeur.    
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�   Het  BIM  Loket  komt  voort  uit  een  project  van  de  BIR.  

�   BIM  Loket  wordt  gefinancierd  door  de  BIR-‐branches  en  bijdragen  vanuit  opdrachtgevers  voor  

beheer,  en  is  voor  en  door  de  Nederlandse  bouwsector.  

  

Kernwaarden  van  het  BIM  Loket  zijn:  

�   Neutraal    

�   Faciliterend  (klantgericht,  kwaliteit  voorop)  

�   Samen  (synergie,  kennisbasis  versterken)  

  

Rol  van  het  BIM  Loket:    

�   Vraagbaak/Kenniscentrum  open  BIM  Standaarden  

�   Regie  op  (inter)nationale  aansluiting,  ontwikkeling,  voorlichting,  adoptie  en  onderwijs  open  BIM  

Standaarden  voor  Nederlandse  bouwsector  

�   Regie  op  beheer  van  standaarden  die  volledig  in  BIM  Loket  zijn  opgenomen,  coordineren  van  

gezamenlijk  beheer  met  BIM  Loket-‐partners  

En  daarnaast:    

¡   Initiatief  voor  wat  ontbreekt;  agenderend  van  technisch  naar  bestuurlijk  niveau  

¡   Verbinder  tussen  gebruik  en  beheer/ontwikkeling  

¡   Mediator  in  het  netwerk.  

  

Rol  bureau  BIM  Loket:    

1.   Aanjagen  (directeur  en  clustertrekkers)    

2.   Ondersteunen  (communicatie,  bedrijfsvoering/financiën,  secretariaat)    

3.   Voelsprieten  met  de  markt  en  verbinden  kennisinstituten.  

  

Het  bureau  is  gevestigd  op  de  Bouwcampus.    

2.6   Ambitie    (waarheen)  

Stip  aan  de  horizon  2020  

Onomstreden  kennisplatform  dat  de  regie  voert  over  een  samenhangend  stelsel  van  open  BIM  

standaarden,  van  en  voor  de  Nederlandse  bouwsector,  met:  

�   bekendheid  in  het  netwerk    

�   een  inspirerend  netwerk  

�   een  verbonden  en  levend  palet  aan  open  BIM  Standaarden  

�   een  duurzame,  structurele  financiering  
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�   100%  gebruik  in  de  gebouwde  omgeving  over  alle  disciplines  

�   volledige  implementatie  in  alle  relevante  BIM  software.  

  

Het  jaar  2015  is  een  opbouwjaar,  in  2016  vindt  verdere  operationalisering  en  implementatie  plaats  

en  vanaf  2017  moet  het  BIM  Loket  een    volwassen  organisatie  zijn.    

2.7   Roadmap  2015  (wat  &  hoe)  

De  doelstellingen  van  het  BIM  Loket  zijn  uitgewerkt  in  drie  clusters  die  gezamenlijk  het  

synergieprogramma  voor  het  BIM  Loket  vormen.  Het  betreft  een  cluster  op  het  gebied  van  Mens  &  

Cultuur  (centrale  voorlichting,  bevordering  gebruik),  Management  &  Organisatie  (gezamenlijk  

beheer,  verbinden  kennisinstituten)  en  IT  ((inter)nationale  aansluiting).  In  figuur  2  is  de  output  voor  

2015  opgenomen.    

     

Figuur  2  Roadmap  2015  met  doelen  en  output  BIM  Loket  programma  vanuit  de  clusters  
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2.8   Roadmap  2016    

Eind  2016  staat  een  evaluatie  voor  het  BIM  Loket  gepland.  Wanneer  is  het  BIM  Loket  succesvol?  

Hiervoor  zijn  drie  SMART-‐doelen  geformuleerd,  zie  ook  figuur  3.    

  

     

Figuur  3  BIM  Loket  Roadmap  met  SMART  doelen  2016  

  

De  SMART-‐doelen  zijn  gekozen  vanuit  de  volgende  motieven:  invoering  van  het  een-‐loket  concept  

dat  de  aanleiding  was  voor  het  BIM  Loket  (eerste  SMART  doel),  het  laten  aanhaken  van  het  peloton  

om  adoptie  te  vergroten  (tweede  SMART-‐doel)  en  het  borgen  van  de  investering  die  door  de  BIR  in  

de  CB-‐NL  is  gedaan  (derde  SMART-‐doel).  De  CB-‐NL  is  belangrijk  als  centrale,  verbindende  

standaard  binnen  het  BIM  Loket.    

  

De  realisatie  van  de  SMART-‐doelen  vindt  plaats  binnen  de  financiële  mogelijkheden  van  het  BIM  

Loket.    
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Het  jaarplan  2016  van  het  BIM  Loket  zal  verder  invulling  geven  aan  de  roadmap  en  output  voor  

2016.  Aandachtspunt  hierbij  is  om  niet  te  ver  voor  de  troepen  uit  te  lopen  maar  te  kijken  hoe  het  

peloton  aan  kan  haken  bij  de  kopgroep.  

2.9   Roadmap  2018  

Onder  paragraaf  6  staat  de  ambitie  voor  2020  vermeld.  Met  de  huidige  financiering  vanuit  de  

stakeholders  is  het  BIM  Loket  haalbaar  tot  en  met  2018  op  een  basisniveau  van  dienstverlening.  Om  

de  ambitie  te  realiseren  zijn  de  lange  termijn  doelstellingen,  naast  continuering  van  bijdragen  van  

de  stakeholders,  gericht  op  duurzame  financiering  van  het  BIM  Loket:  

�   Opdrachtnemers-‐bijdrage  vergroten  met  bijdrage  vanuit  EZ  voor  bedrijfsleven    

�   Zichtbaarheid  in  relevante  vraagstukken,  waar  ook  financiering  uit  te  halen  valt  (b.v.  

Bodembeweging  Groningen,  Energietransitie)  

�   Extra  financiering  vanuit  BZK  i.v.m.  leggen  basis  voor  Informatiehuis  Bouw  (Omgevingswet)    

�   Extra  financiering  en  verbreding  kennisbasis  via  innovatie/onderzoeksprogramma.    

  

Dit  wordt  opgepakt  via  gezamenlijke  lobby  met  de  BIR.  Aandachtspunt  hierbij  is  om  niet  teveel  

vastgeketend  te  raken  in  verplichtingen  die  sommige  extra  middelen  zoals  subsidies  met  zich  mee  

kunnen  brengen.  Er  zal  geen  commitment  worden  aangegaan  zonder  voorafgaand  overleg.    

  



  

  

63  

Bijlage  3  Organisatie  
3.1   Beschrijving  governance  (concept)  

  

Raad  van  Toezicht  

De  Raad  van  Toezicht  houdt  toezicht  op  het  bestuur  en  bewaakt  de  doelstelling  van  de  Stichting.  De  

Raad  van  Toezicht  geeft  gevraagd  en  ongevraagd  advies  aan  het  Bestuur.  In  de  Raad  van  Toezicht  

zijn  de  gebruikers  (5  BIR-‐branches)  vertegenwoordigd.    

Vergaderfrequentie:  minimaal  2x  per  jaar  

  

Bestuur  

Het  bestuur  is  belast  met  het  besturen  van  de  stichting.  Het  bepaalt  de  strategische  kaders  en  stelt  

begroting,  jaarplan  en  jaarrekening  vast  (met  schriftelijke  goedkeuring  Raad  van  Toezicht).    Het  

bestuur  bestaat  uit  directeuren  van  betrokken  kennisinstellingen  SBRCURnet,  CROW,  STABU  en  

een  onafhankelijk  voorzitter  aangesteld  door  de  Raad  van  Toezicht.  In  de  vergaderingen  nemen  ook  

Partners  deel  (directeuren  van  Kennisinstituten  waarmee  gezamenlijk  beheer  plaatsvindt;  geen  

stemrecht).    

Vergaderfrequentie:  minimaal  4x  per  jaar  

  

Uitvoeringsorganisatie  en  Stuurcommissie    

De  Stichting  heeft  een  uitvoeringsorganisatie  ter  voorbereiding  en  uitvoering  van  de  besluiten  van  

het  Bestuur,  onder  leiding  van  de  directeur  en  ondersteund  door  een  klein  bureau.  De  

uitvoeringsorganisatie  concentreert  zich  rond  twee  kerntaken:    

1.   Enerzijds  een  synergieprogramma  in  de  vorm  van  clusters  onder  leiding  van  clustertrekkers,  om  

de  synergiedoelstellingen  te  bereiken  (centrale  voorlichting,  bevordering  gebruik,  gezamenlijk  

beheer,  (inter)nationale  aansluiting  en  verbinden  van  kennisinstituten).    

2.   Anderzijds  duurzaam  beheer  van  standaarden  die  zijn  opgenomen  in  het  BIM  Loket  onder  

leiding  van  de  bestaande  Stuurgroepen  (voor  de  standaarden  van  de  partners  ligt  deze  taak  

buiten  de  Uitvoeringsorganisatie,  in  de  partner  organisatie).    

  

Het  voorstel  is  om  een  nieuwe  “Stuurcommissie”  op  tactisch  niveau  in  te  richten  als  voorportaal  

naar  het  Bestuur  BIM  Loket,  waarin  zowel  de  beheerorganisaties  van  de  standaarden,  als  de  

clustertrekkers  en    de  partner  standaarden  vertegenwoordigd  zijn;  voorzitter  van  de  

Stuurcommissie  is  de  directeur  van  BIM  Loket.  De  Stuurcommissie  stuurt  op  de  realisatie  van  de  
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ambitie  van  het  BIM  Loket,  waaronder  de  totstandkoming  van  een  algemeen  geaccepteerd,  

samenhangend  stelsel  Open  BIM  Standaarden  dat  bouwbreed  wordt  toegepast.  In  principe  vindt  

vertegenwoordiging  plaats  via  de  voorzitters  van  de  betreffende  Stuurgroepen  en  via  de  

clustertrekkers.  Besluitvorming  in  de  Stuurcommissie  is  gericht  op  consensus.  De  taken  en  

verantwoordelijkheden  van  de  Stuurcommissie  zijn:  

�   sturing  op  de  realisatie  van  een  algemeen  geaccepteerd,  samenhangend  stelsel  Open  BIM  

Standaarden  dat  bouwbreed  wordt  toegepast;    

�   monitoring  uitvoering  jaarplan  BIM  Loket,  waaronder:  monitoring  van  voortgang  en  kwaliteit  

van  de  clusterproducten  (waaronder  groeipad  gezamenlijk  beheer  en  blauwdruk  voor  

eenduidige  beheerorganisatie),  afspraken  over  implementatie,  monitoring  van  het  beheer  van  

de    standaarden;  

�   mede  voorbereiden  van  beleids-‐  en  jaarplannen  van  het  BIM  Loket  en  het  maken  van  afspraken  

daarover  met  de  stuurorganen  van  de  aangesloten  standaarden;  

�   voorportaal  voor  het  bestuur  van  het  BIM  Loket  (waaronder  jaarplan  en  begroting  voor  wat  

betreft  beheer,  voor  het  eerst  voor  2017);  

�   signaleren  van  knelpunten  en  risico's  en  het  doen  van  voorstellen  voor  oplossing  daarvan.    

  

De  Stuurgroepen/stuurorganen  van  de  aangesloten  standaarden  en  van    de  partnerorganisaties  zijn  

verantwoordelijk  voor  de  kwaliteit  en  realisatie  van  de  desbetreffende  standaard(en)  en  leveren  

periodiek  rapportages  over  het  nakomen  van  afspraken  met  de  Stuurcommissie.    De  beheerders  

van  de  standaarden  in  het  BIM  Loket  worden  aangestuurd  door  het  desbetreffende  stuurorgaan.    

Het  bureau  inclusief  de  clustertrekkers  wordt  aangestuurd  door  de  directeur.    

Vergaderfrequentie  Stuurcommissie:  minimaal  4x  per  jaar,  voorafgaand  aan  Bestuur  BIM  Loket  

  

Voorlopige  samenstelling  Stuurcommissie  (concept,  ter  nadere  discussie/invulling):  

¡   Martin  Zoontjens  (VISI)  

¡   Leo  Nieuwenhuizen  (NLCS)    

¡   Ronald  Zandbergen  (COINS)  

¡   ….    (NL/SfB)  

¡   ....  (GB-‐CAS)    

¡   …      (CB-‐NL)  

¡   ….  (nat.  BIM  Protocol)  

¡   ...    (IMGeo/CityGML)  

¡   ...  (ETIM/Sales)  

¡   ...  (IFC)  
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¡   Martijn  de  Riet  (clustertrekker  (inter)nationale  aansluiting  

¡   Jan-‐Pieter  Eelants  (clustertrekker  Gezamenlijk  beheer)  

¡   Jacqueline  Meerkerk  (directeur  BIM  Loket;  tevens  clustertrekker  voorlichting  en  

bevordering  gebruik);  voorzitter  

¡   Yvonne  van  Zanten  (secr.)  

  

Toelichting:  

�   Er  is  behoefte  aan  een  duidelijke  beschrijving  van  de  governance  van  het  BIM  Loket.  In  deze  

governance  dienen  de  huidige  beheerorganisaties  ook  een  duidelijke  plaats  te  krijgen  aangezien  

deze  in  het  Stichtingsplan  en  Businessplan  BIM  Loket  nog  niet  helder  was  benoemd.  De  

statuten  vormen  de  basis  voor  de  governance  beschrijving.    Deze  beschrijving  beperkt  zich  tot  

de  hoofdstructuur  van  het  BIM  Loket.    

�   Het  doel  is  de  governance  zo  in  te  richten  dat  sturing  op  totstandkoming  van  het  

samenhangend  palet  open  BIM  standaarden  plaatsvindt.  Uitgangspunten  zijn:      

¡   continuïteit  en  behoud  van  energie,    

¡   resultaten  clusters  (synergieprogramma  rond  doelstellingen  BIM  Loket)  verankeren  in  

beheerorganisaties,    

¡   inhoudelijke  sturing  vanuit  beheerorganisaties  (gebruikers)  gericht  op  synergie  en  vanuit  

helicopterview,    

¡   strategische  kaders  vanuit  Stichtingsbestuur,    

¡   alle  standaarden  en  marktsectoren  vertegenwoordigd,    

¡   werkbaar  en  gezaghebbend  en  draagvlak  bij  achterban,      

¡   opererend  vanuit  gezamenlijk  belang  bouwsector.    

�   Hiervoor  is  inrichting  van  een  nieuwe  Stuurcommissie  voorzien,  met  vertegenwoordigers  vanuit  

alle  open  BIM  standaarden  (inclusief  vertegenwoordigers  van  de  partner-‐standaarden)  en  de  

clustertrekkers).  Deze  Stuurcommissie  is  het  tactisch  orgaan  in  Stichting  BIM  Loket,  als  

voorportaal  richting  het  Bestuur  (plus  Partners).  In  2016  zal  ervaring  hiermee  worden  opgedaan  

en  kan  bijstelling  plaatsvinden  indien  nodig..    

�   De  beheerplannen  voor  2016  van  de  aangesloten  open  standaarden  worden  door  de  

verschillende  beheerders    ingebracht  in  het  BIM  Loket.  De  verschillende    bestaande  

beheerorganisaties  van  de  desbetreffende  standaarden  die  volledig  in  beheer  worden  genomen  

in  het  BIM  Loket  blijven  vooralsnog  intact  onder  de  vlag  van  het  BIM  Loket    en  houden  

vooralsnog    de  zeggenschap  over  het  beheer  van  hun  standaarden  (o.a.  releases  van  nieuwe  

versies  van  de  standaarden).  De  financiën  van  deze  standaarden  lopen  per  1  januari  2016  via  het  

BIM  Loket.  Over  2016  zullen  de  Stuurgroepen  van  deze  beheerorganisaties  dus  voor  het  eerst  
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verantwoording  moeten  afleggen  aan  het  BIM  Loket.  Ook  de  communicatie  van  ingebrachte  

standaarden  loopt  via  het  BIM  Loket  per  2016,  in  nauwe  samenwerking  met  de  beheerders  van  

de  respectievelijke  standaarden.    

�   Het  jaar  2016  is  een  overgangsjaar  waarin  verder  invulling  wordt  gegeven  aan  het  gezamenlijk  

beheer,  gecoördineerd  door  de  clustertrekker  Management  &  Organisatie/  Gezamenlijk  Beheer.    

Een  belangrijk  aspect  hierbij  is  het  komen  tot  een  "blauwdruk"  voor  de  beheerorganisatie,  op  

eenduidige  wijze  vormgegeven  onder  de  gemeenschappelijke  BIM  Loket  noemer.  

�   Met  de  nieuwe  Stuurcommissie  wordt    een  nieuw  besluitvormend  orgaan  gecreëerd,  als  opmaat  

voor  de  nieuwe  beheerorganisatie.  Deze  commissie  kan  vooralsnog  namens  BIM  Loket    

afspraken  bekrachtigen  o.a.  over  het  gezamenlijk  beheer.  Gestreefd  wordt  om  bottum-‐up  

invulling  te  geven  aan  verdere  samenhang,  synergie  en  efficiency  in  de  organisatie,  door  bv  

samenvoeging  van  Stuurgroepen  (deels  mogelijk  door  personele  unie).  Dit  is  een  organisch  

proces.    

�   Vergaderfrequentie  minimaal  4  x  per  jaar  (afgestemd  op  vergaderschema  bestuur).  

  

3.2   Samenstelling  uitvoeringsorganisatie    

  

¡   Stuurcommissie:  zie  voorlopige  opzet  in  paragraaf  3.1  van  deze  bijlage.  Voor  onderliggende  

beheerorganisatie  zie  website.    

¡   Bureau  BIM  Loket:  Jacqueline  Meerkerk  (directeur),  Marco  Verschoor  (communicatie  

adviseur),  Gerald  Tory  (hoofd  bedrijfsbureau),  Yvonne  van  Zanten  (SBRCURnet;  

secretaresse)  

¡   Werkgroep  cluster  (inter)nationale  aansluiting:  

¡     Martijn  de  Riet  (BIM  Loket/bSB,  vz),  Peter  Zwakhals  (Uneto-‐VNI),  Radboud  Baayen  

(STABU),  Friso  Penninga  (Geonovum),  Benno  Koehorst  (RWS),  Dik  Spekkink  (BIR);  

agendalid/gast  Jan  Rietveld  (NEN).    

¡   Werkgroep  cluster    Gezamenlijk  beheer:  Jan-‐Pieter  Eelants  (BIM    Loket/CROW,  vz),  Gerald  

Tory  (BIM  Loket),  Loek  Boortmans  (Ketenstandaard  B&I/GS1),  Wouter  Notenbomer  

(SBRCURnet),  Radboud  Baayen  (STABU),  Lancelot  Schellevis  (Logius/Bureau  Forum  

Standaardisatie),  Dik  Spekkink  (BIR);  de  werkgroep  zal  worden  aangevuld  met  personen  uit  

de  inmiddels  opgeheven  Coördinatiegroep  BIM  Loket  

¡   Werkgroep  cluster  Voorlichting  &  Adoptie:  Jacqueline  Meerkerk  (BIM  Loket,  vz),  Marco  

Verschoor  (BIM  Loket),  Flip  Rosdorff  (gem.  Amsterdam),  Leo  van  der  Geest  (RHDHV),  Hans  
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Nijssen  (Nijssen  Management+Advies),  Hester  van  der  Voort  (BIR),  Hans  van  Eekelen  

(Geonovum),  Wouter  Notenbomer  (SBRCURnet),  Martijn  de  Riet  (BIM  Loket/bSB)  
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Bijlage  4  Planning    
  

De  volgende  output  is  gepland  voor  de  clusters  en  de  standaarden  in  2016.  

  

Clusters  

   Q1   Q2   Q3   Q4  

Cluster  

Voorlichtin

g  en  

adoptie  

•   Website,  

nieuwsbrief,  

spreekuur,  

evenementen/con

gressen  

•   Marketing  &  

Adoptiestrategie  

•   Start  bedrijfs-‐

bezoeken  

•   Start  lobby  extra  

financiering  

•   Website,  

nieuwsbrief,  

spreekuur,  

evenementen/con

gressen  

•   PvA  vernieuwing  

website  

•   Promotie-‐

materiaal  o.b.v.  

Landkaart    

•   Website,  

nieuwsbrief,  

spreekuur,  

evenementen/con

gressen  

•   Gebruikers-‐

groepen  

  

  

  

•   Website,  

nieuwsbrief,  

spreekuur,  

evenementen/con

gressen  

•   Vernieuwde  

website  

  

Cluster  

Gezamen-‐

lijk  beheer  

•   Eén  factuur  

•   Landkaart  van  

standaarden  

•   Start  

beheerdersoverle

g  

•   Installatie  

definitieve  

Stuurcommissie  

•   Advies  opname  

standaarden  op  

‘pas-‐toe-‐of-‐leg-‐

uit-‐lijst’  

•  Rapportage  BIM  en  

Digitaal  Stelsel  

omgevingswet  

/Informatiehuis  

Bouw  

•  Kwaliteitsplan  

beheer  BIM  

openstandaarden  

•  Registratie-‐

systeem  helpdesk    

  

Cluster  

(Inter)natio

nale  

aansluiting    

•   Invulling  

deelname  NEN-‐

commissie  CEN  

•   Plan  van  Aanpak  

uitbreiding  IFC-‐NL  

•   Plan  van  Aanpak  

toekomstbestendi

ge  NL/SfB  

•   Actieve  deelname  

CEN  Commissie  

•   Opstarten  project  

IFC-‐NL  

•   Onderzoek  

aansluiting  beheer  

GB-‐CAS  en  

NL/SfB  

•   Actieve  deelname  

CEN  commissie    

•   Realisatie  project  

IFC-‐NL  

•   Aansluiting  Nat.  

BIM  Protocol  op  

overige  Open  

Standaarden  

•   Actieve  deelname  

CEN  Commisssie  

•   Realisatie  project  

IFC-‐NL  

•   Aansluiting  Nat.  

BIM  Protocol  op  

overige  Open  

Standaarden  
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   Q1   Q2   Q3   Q4  

•   Beheersplan  

NL/SfB  

•   Inventarisatie  

behoefte  

standaard  SOB  /  

ILS  

•   Inventarisatie  

(inter)nationale  

aansluiting  

Standaarden  

BIMLoket  

•   Verkenning  STBU    

BS&I  als  “NL/SfB  

2.0”  

•   Afstemming  GB-‐

CAS  en  NL/SfB  

•   Opname  Nat.  BIM  

Protocol  

•   Onderzoek  

aansluiting  Nat.  

BIM  Protocol  op  

overige  

standaarden  

•   Inventarisatie  

behoefte  

standaard  SOB  /  

ILS  

•   Ontwikkeling  

standaard  SOB  /  

ILS  (onder  

voorbehoud  

financiering)  

  

•   Ontwikkeling  

standaard  SOB  /  

ILS  (onder  

voorbehoud  

financiering)  
  

  

  

  

  

Standaarden  

Standaard   Werkpakket    (project,  deliverable)   Q1   Q2   Q3   Q4  

CB-‐NL   ¡   Algemeen  beheer  

¡   Showcase  infra  

¡   Showcase  B&U  

¡   Aansluiten  CROW  

Eisenbibliotheek  

¡   Aansluiten  CROW  IMBOR  wegen  

¡   IFC  mappen  

¡   ETIM  -‐  IFC  

¡   Tabel  ruimte  Stabu  

¡   Rol  CB-‐NL  in  COINS  

+  

+  

  

  

  

  

  

  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

  

+  

  

+  

  

+  

+  

+  

+  

  

  

  

+  

  

  

  

  

  

+  

  

  

NL/SfB   ¡   Ontwikkeling  handleiding  -‐  

inventarisatie  positie  

+   +   +   +  

NLCS   ¡   Beheer  NLCS   +  

+  

+  

  

+  

  

+  
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Standaard   Werkpakket    (project,  deliverable)   Q1   Q2   Q3   Q4  

¡   Van  CAD  naar  BIM  -‐  1.1  Mapping  

NLCS  aan  CB-‐NL  

¡   Van  CAD  naar  BIM  -‐  1.2  NLCS  van  

CAD  naar  BGT  

¡   Van  CAD  naar  BIM  -‐  1.3  FME-‐script  

voor  omzetten  van  DWG  naar  GIS  

¡   Van  CAD  naar  BIM  -‐  1.4  1.4  

Handleiding    

¡   Update  rapportage  wg  COINS-‐

NLCS  

¡   NLCS  release  5,0  

  

+  

  

  

  

+  

  

  

  

  

  

+  

  

+  

  

  

  

+  

  

+  

  

+  

  

  

  

  

  

+  

  

+  

  

  

  

  

  

  

  

+  

GB-‐CAS   ¡   Beperkte  beheersinspanning   +   +   +   +  

VISI   ¡   Beheer  en  onderhoud  open  

standaard  

¡   Faciliteren  Open-‐besluitvorming  

¡   Kwaliteitsborging  

¡   Actualisatie  open  standaard  

¡   Kennisuitwisseling/-‐overdracht  

¡   Promotie  &  marketing  

¡   Internationale  afstemming  

+  

  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

  

+  

+  

+  

+  

COINS   ¡   Algemeen  beheer  

¡   Nieuwe  website  inrichten  

¡   Opzetten  cursus  COINS  2.0  (op  

basis  van  RWS-‐cursus)  

¡   Ontwikkeling  handleiding  

Referentiekaders  

¡   Ondersteuning  ontwikkeling  

Referentiekaders  

¡   Support  bij  praktijkprojecten  

¡   Voorbereiden  en  uitbrengen  van  

COINS2.1  

+  

+  

+  

  

+  

  

+  

  

+  

  

+  

  

  

+  

  

  

  

  

  

+  

  

+  

+  

+  

  

  

  

  

  

+  

  

+  

+  

Nat.  BIM  

Protocol  

¡   BIM  Richtlijn  OG  B&U  

¡   BIM  Richtlijn  OG  GWW  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  
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Standaard   Werkpakket    (project,  deliverable)   Q1   Q2   Q3   Q4  

¡   Uitvoeringsplan  markt   +   +   +   +  

STABU  BS&I    

  

¡   Verkenning  STABU  BS&I     +   +        

Websites   ¡   Virtueel  beheer-‐website-‐

samenvoegen  

+   +   +   +  
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Bijlage  5  Aanzet  voor  beleid  rond  
opname  van  open  BIM-‐standaarden  in  
BIM  Loket    
  

Versie  d.d.  15  dec.  2015  

  

Doel  van  het  palet  aan  open  Standaarden  van  BIM  

Een  standaard  is  een  centrale  en  formele  vastlegging  van  informatie-‐  en  procesafspraken,  

vastgelegd  in  een  specificatiedocument.  De  standaarden  van  het  BIM  Loket  dragen  bij  aan  

implementatie  van  open  BIM,  doordat  zij  interoperabiliteit  mogelijk  maken.  Dit  is  het  vermogen  van  

ICT-‐systemen  om  data  uit  te  wisselen  en  informatie  en  kennis  te  delen.  De  standaarden  vormen  met  

elkaar  een  legitimatie  naar  de  markt:  dit  is  het  palet  van  open  BIM  standaarden  voor  open  BIM  

implementatie.  Het  BIM  Loket  kan  deze  legitimatie  geven  als  onafhankelijke  organisatie  met  een  

brede  achterban  vanuit  de  branches  in  de  bouw  en  de  BouwInformatieRaad.  Het  BIM  Loket  bevat  

standaarden  die  volledig  in  beheer  zijn  bij  het  BIM  Loket  en  standaarden  waarvan  het  beheer  

gezamenlijk  wordt  vormgegeven  met  de  deelnemende  partners.    

  

Mogelijke  criteria  voor  opname  van  nieuwe  standaarden:  

1.   is  het  een  standaard  voor  BIM?  

2.   is  het  een  open  standaard  c.q.  zijn  betrokken  partijen  bereid  om  er  een  open  standaard  van  te  

maken?  Een  open  standaard  volgens  BOMOS  betekent  kort  gezegd:  beheer  door  not  -‐for  profit  

organisatie,  open  besluitvormingsprocedure,  afstand  van  intellectueel  eigendom,  publicatie  van  

de  standaard,  specificatiedocument  vrij  of  tegen  nominale  bijdrage  beschikbaar,  geen  

beperkingen  rond  hergebruik,  duurzame  financiering.  

3.   draagt  de  standaard  bij  aan  het  palet  en  de  legitimatierol?  Vooralsnog  is  de  BIR  Kenniskaart  nr.2    

Open  BIM  Standaarden  het  uitgangspunt.  In  de  toekomst  dient  een  "landkaart"  ontwikkeld  te  

worden  waarmee  de  samenhang  verder  inzichtelijk  wordt  gemaakt  (actie  2016)  

4.   is  er  (potentieel)  voldoende  adoptiemogelijkheid  voor  de  standaard?  

5.   is  de  standaard  niet  strijdig  met  het  neutrale  karakter  van  het  BIM  Loket?    

6.   is  de  standaard,  voor  zover  relevant,  internationaal  verankerd  of  zijn  er  mogelijkheden  daartoe,  

d.w.z.  is  er  een  internationale  aansluiting  op  een  CEN,  ISO  standaard  of  andere  aansluiting  

mogelijk?    
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7.   is  er  financiering  voor  kosten  voor  beheer  beschikbaar  of  is  dit  te  organiseren?  

8.   is  personele  capaciteit  beschikbaar  of  te  organiseren?  

  

Vragen  en  voorlopige  antwoorden:  

�   Kunnen  ook  door  bedrijven  ontwikkelde  standaarden  in  beheer  worden  genomen?    

Antwoord:  ja,  het  is  een  teken  dat  een  behoefte  niet  door  de  kennisorganisaties  is  ingevuld,  

mits  het  beheer/ontwikkeling/onderhoud  etc.  wordt  overgedragen  aan  een  not-‐for-‐profit  partij  

en  betrokken  partijen  afstand  willen  doen  van  hun  intellectuele  eigendomsrechten.  

�   Wat  betekent  het  als  een  nieuwe  standaard  mogelijk  concurrerend  is  voor  een  standaard  die  

reeds  in  het  BIM  Loket  in  beheer  is  of  in  ontwikkeling?    

Antwoord:  Enerzijds  mag  dit  geen  deel  zijn  van  de  overweging.  Het  BIM  Loket  is  niet  de  

organisatie  die  het  gebruik  van  een  standaard  moet  afdwingen  door  de  ene  wel  en  de  andere  

niet  te  ondersteunen.  De  markt  beslist  welke  standaard  wordt  gebruikt.  Anderzijds  zijn  de  

middelen  in  de  sector  beperkt  en  moeten  we  wel  afwegen  waar  wel  en  niet  geld  in  te  steken.  

Dialoog  moet  op  gang  komen.    

�   Kan  ook  een  software  specifieke  standaard  in  beheer  worden  genomen  in  het  BIM  Loket?    

Antwoord:  In  het  voorbeeld  van  de  DRS  standaard  is  deze  standaard  software  specifiek  (Revit).  

Hoewel  de  standaard  naar  verwachting  in  de  toekomst  aan  de  BOMOS  criteria  zal  voldoen,  

staat  het  Bestuur  momenteel  op  het  standpunt  dat  in  beheername  niet  aan  de  orde  is  met  het  

oog  op  de  neutraliteit,  hoewel  zij  zeker  zeer  positief  staat  ten  opzichte  van  de  standaard  en  

mogelijkheden  tot  certificering  wil  nagaan.    

   ...  

  



  

  

74  

Bijlage  6  Uitwerking  werkpakketten  
beheer  
  

6.1   CB-‐NL  

  

Werkzaamheden  regulier  beheer  

  

Redactieraad  in  2016    

Naast  het  inrichten  en  het  functioneren  van  een  redactieraad  houdt  dit  in:  

�   Herstellen  van  (kleine)  fouten  in  CB-‐NL,  zowel  inhoud,  instrumentarium  als  ict-‐hulpmiddelen  

�   Opvolgen  van  kommentaar  via  viewer:  kleine  wijzigingen  

�   Voorbereiden  wijzigingsvoorstellen  voor  redactieraad  (secretarisrol)  

�   Opvolging  van  vragen  Helpdesk  

�   Hosting  door  Phoundry  

�   OWL-‐advies,  IT-‐inrichting  en  documentatie:  dat  wil  zeggen  ‘draaiend’  houden  van  viewer  en  

inhoud,  fouten  herstellen  en  gewijzigde  content  invoeren.    

�   Wetenschappelijk  OWL-‐advies  over  principekwesties  inrichting  OWL.  

  

Het  is  de  bedoeling  om  per  1  april  2016  (?)  een  nieuwe  versie,  CB-‐NL  Release  2.0,  te  publiceren  met  

de  volgende  wijzigingen:  

�   Aanpassingen  topstructuur  en  de  gevolgen  daarvan  

�   Rollen  binnen  cb-‐nl  aanpassen  

�   IFC  ophanging  binnen  CB-‐NL  deels  aanpassen  

�   Relaties  toevoegen  t.b.v.  SE-‐Basismodel  (evt  als  release  2.1)  

�   Definities  opnemen?  nog  ter  discussie  

�   Mogelijkheid  twee  ‘parents’  (supertypen),  nog  ter  discussie  

�   Vertalingen  completeren  

�   ….  

De  redactieraad  zal  hierover  beslissen  op  voorstel  van  de  uitvoerende  personen  betrokken  bij  CB-‐

NL.  

  

Werkzaamheden  showcases  en  mappings  
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De  nadruk  zal  begin  2016  liggen  op  de  uitvoering  van  showcases  met  echte  projecten.    

De  modelleur  van  CB-‐NL  zal  nauw  betrokken  moeten  zijn  bij  de  uitwerking  hiervan  en  ook  bij  

mappings  die  noodzakelijk  zijn  voor  de  showcases.  Er  zal  namelijk  allerlei  nieuwe  content  moeten  

worden  ingevoerd  en  bestaande  content  gewijzigd  in  CB-‐NL  om  succesvolle  usecases  te  maken  en  

mappings  af  te  ronden.  

  

Het  is  van  groot  belang  dat  OTL-‐RWS  gemapped  wordt  aan  CB-‐NL.  Dit  heeft  een  grote  uitstraling  

naar  de  gww-‐sector.  Voor  de  B&U-‐sector  is  het  belangrijk  de  IFC-‐mapping  compleet  te  maken.  Dat  

zou  kunnen  samengaan  met  de  usecase  B&U.  

  

Tevens  zal  financiering  nodig  zijn  om  private  partijen  gedeeltelijk  te  compenseren  voor  hun  

inspanningen,  indien  de  resultaten  ter  beschikking  komen  van  de  bouwsector.  

  

Showcases  

a.   Showcase  B&U  

Voornemen  is  om  de  showcase  B&U  uit  te  voeren  in  samenwerking  met:  

  

¡   VolkerWessels  (contactpersoon  René  de  Groot);    

¡   STABU  (contactpersoon  Radboud  Baayen).  

  

Doel  van  de  showcase  is  om  in  een  concreet  project  te  demonstreren  hoe  de  CB-‐NL  kan  bijdragen  

aan  het  oplossen  van  problemen  die  een  bouwbedrijf  ondervindt  bij  het  koppelen,  combineren  en/of  

uitwisselen  van  digitale  gegevensbestanden  die  gebruik  maken  van  verschillende  classificaties  en/of  

vocabulaires.    

Gedemonstreerd  wordt  hoe  de  CB-‐NL  (op  de  achtergrond)  kan  dienen  als  intermediair  

‘vertaalmechanisme’  tussen  bijvoorbeeld:  

  

¡   de  NL/SfB  classificatie;  

¡   IFC;  

¡   STABU  Bouwbreed  (classificatie  Bouwsystemen  &  Installaties);  

¡   ........  (nader  in  te  vullen  in  overleg  met  VolkerWessels).  

    

Voor  deze  showcase  is  het  noodzakelijk  dat  de  genoemde  ‘externe  contexten’  worden  gemapt  aan  

de  CB-‐NL.  De  mapping  van  de  NL/SfB  classificatie,  die  wordt  uitgevoerd  in  opdracht  van  het  BIM  

Loket,  zal  nog  in  2015  beschikbaar  komen.    
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De  IFC  standaard  is  op  dit  moment  slechts  gedeeltelijk  gemapt  aan  de  CB-‐NL.  Dit  betreft  de  IFC-‐

klassen  die  betrekking  hebben  op  technische  installaties.  Deze  mapping  behoeft  nog  enige  

aanpassing.  Mapping  van  de  overige  IFC-‐klassen  dient  te  worden  uitgevoerd  in  het  kader  van  de  

showcase  B&U.    

  

Voor  STABU  is  de  mapping  van  de  nieuwe  BS&I-‐classificatie  (onderdeel  van  Bouwbreed)  aan  de  CB-‐

NL  van  groot  strategisch  belang.  Via  de  CB-‐NL  kan  namelijk  de  verbinding  worden  gelegd  met  zeer  

breed  gebruikte  classificaties  als  de  NL/SfB  en  IFC.  Door  het  realiseren  van  deze  mapping  kan  het  

project  ook  een  showcase  worden  voor  STABU  Bouwbreed.  Voorwaarde  is  uiteraard  dat  

VolkerWessels  de  Bouwbreed  methodiek  wil  toepassen  in  het  betreffende  project.    

  

Het  is  zeer  waarschijnlijk  dat  voor  de  mappings  en  de  toepassing  in  een  concreet  praktijkproject  

aanpassingen  en  aanvullingen  in  de  core  van  CB-‐NL  noodzakelijk  zijn.  Dit  past  in  de  verdere  

ontwikkelingsstrategie  van  de  CB-‐NL:  doorontwikkeling  in  wisselwerking  met  de  praktijk.  

  

Het  is  van  groot  belang  om  niet  alleen  te  demonstreren  dat  de  CB-‐NL  kan  fungeren  als  intermediair  

vertaalmechanisme,  maar  ook  hoe  dat  kan/moet.  Daarvoor  kunnen  aanpassingen  in  de  gebruikte  

software  en  –  bijvoorbeeld  –  bedrijfsbibliotheken  (objecttypebibliotheken)  van  VolkerWessels  nodig  

zijn.  In  de  showcase  wordt  proefondervindelijk  onderzocht  welke  aanpassingen  dit  zijn,  wat  

daarvoor  nodig  is  en  in  hoeverre  betrokkenheid  van  de  softwareleveranciers  hierbij  noodzakelijk  of  

gewenst  is.    

  

b.   Showcase  Infra  (nog  aanvullen)  

Suggestie  onder  voorbehoud:  spoorzone  Ede  (ProRail  en  Arcadis),    

Rene  Wubbels  gaat  na.  

Gekoppelde  mappings:  

¡   OTL-‐spoor  ProRail  

¡   relatietypen  SE-‐basismodel  toevoegen  aan  CB-‐NL?  

     

c.   showcase  klein  infraproject  (gemeente  R’dam,  onder  voorbehoud)Een  stedelijk  rioolproject  al  

dan  niet  met  herinrichting.  

Gekoppelde  mappings:  

¡   Eisenbibliotheek  Crow  

¡   GWSW  door  RioNed  
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¡   NLCS  

¡     

Overige  mappings  

In  ieder  geval  mapping  OTL-‐RWS  (actie  RWS)     

  

6.2   NLCS    

Werkpakketten      

1.  “Van  CAD  naar  BIM”    

1.1  Mapping  NLCS  aan  CB-‐NL    

Om  in  projecten  een  goede  koppeling  en  samenwerking  tussen  de  NLCS  en  COINS  mogelijk  te  

maken,  is  een  mapping  van  de  objecten  in  de  NLCS  aan  concepten  in  de  CB-‐NL  gewenst.  Daardoor  

kunnen  binnen  een  COINS  Container  -‐  via  CB-‐NL  -‐  links  worden  gelegd  tussen  objecten  in  de  BIM  

database  en  representaties  van  die  objecten  in  NLCS-‐bestanden.    

De  Projectgroep  NLCS  wil  deze  mapping  in  het  eerste  kwartaal  van  2016  (laten)  uitvoeren.      

1.2  Voorlichting  “Met  NLCS  van  CAD  naar  BGT”    

De  NLCS  wordt  in  de  markt  nog  teveel  gezien  als  een  traditionele  2D  CAD  Standaard.  Om  hierin  

verandering  te  brengen  is  het  noodzakelijk  om  de  “markt”,  c.q.  de  NLCS  gebruikers  bewust  te  

maken  van  de  mogelijkheden  van  de  NLCS  in  relatie  tot  modelleren  en  BIM.  De  Projectgroep  NLCS  

wil  daartoe  onder  meer  een  film  (laten)  vervaardigen,  waarin  stap  voor  stap  wordt  uitgelegd  hoe  van  

een  as  built  NLCS-‐bestand  een  GIS-‐bestand  conform  het  IMGEO  protocol  kan  worden  gemaakt.  De  

film  kan  worden  geplaatst  op  YouTube  en  de  sites  van  BIM  Loket/NLCS  en  de  BIR.  Daarnaast  wil  de  

projectgroep  artikelen  over  het  onderwerp  plaatsen  in  diverse  vakbladen  en  op  diverse  websites.    

1.3  FME-‐script  voor  omzetten  van  CAD  naar  GIS    

Omzetten  van  een  CAD-‐bestand  (“CAD  tekening”)  naar  een  GIS-‐bestand  is  nu  al  mogelijk  met    

NLCS,  maar  kan  nog  aanzienlijk  worden  vereenvoudigd  met  behulp  van  een  applicatie  als  FME  (een  

computerprogramma  voor  onder  andere  de  conversie  van  data  van  het  ene  bestandsformaat  naar  

het  andere).  De  Projectgroep  NLCS  wil  één  of  enkele  FME-‐scripts  laten  schrijven  voor  de  conversie  

van  NLCS-‐bestanden  (bijvoorbeeld  met  de  extensies  .DWG  en  .DGN)  en  deze  via  de  website  



  

  

78  

aanbieden  aan  gebruikers.  Hiermee  kan  de  conversie  van  een  NLCS  bestand  naar  een  GISbestand  

voor  gebruikers  worden  teruggebracht  tot  de  spreekwoordelijke  ‘druk  op  de  knop’.      

1.4  Handleiding  “Met  NLCS  van  tekenen  naar  modelleren”    

Ontwikkelen  van  een  handleiding  voor  CAD  tekenaars,  in  dienst  van  (regionale)  overheden,  

ingenieursbureaus  en  bouwbedrijven,  over  hoe  zij  een  NLCS-‐tekening  objectgeoriënteerd  moeten  

inrichten  en  hoe  zij  een  NLCS  CAD-‐bestand  moeten  omzetten  in,  c.q.  koppelen  aan  een  GISbestand  

(onder  andere  om  een  situatie  as  built  eenvoudig,  zonder  opnieuw  te  moeten  inmeten  en  tekenen  in  

de  BGT  te  kunnen  verwerken).      

2.  Update  rapportage  Werkgroep  COINS-‐NLCS    

In  2011  heeft  een  gezamenlijke  werkgroep  van  COINS  en  NLCS  een  rapportage  en  advies  

uitgebracht  met  de  titel  “De  overdracht  van  as  built  2D  CAD  tekeningen  en  3D  modellen  in  de  

GWW-‐sector”.  In  2013  verscheen  de  laatste  update  van  de  rapportage.  In  de  rapportage  ligt  de  

nadruk  op  de  verschillen  tussen  2D  CAD  tekenen  en  3D  modelleren.  Opdrachtgevers  wordt  

geadviseerd  geen  as  built  NLCS-‐tekeningen  uit  te  vragen  voor  kunstwerken  die  in  3D  zijn  

ontworpen  en  ge-‐engineerd.  De  rapportage  bevat  vervolgens  aanbevelingen  voor  de  wijze  waarop  

opdrachtgevers  betrouwbare  en  herbruikbare  3D  informatie  dienen  uit  te  vragen  voor  die  

kunstwerken.      

Inmiddels  is  er  dringend  behoefte  aan  een  update,  waarin  niet  zozeer  de  verschillen  tussen  2D  en  3D  

centraal  staan,  maar  juist  de  synergie  die  bereikbaar  is  door  uitwisseling  van  zowel  2D  als  3D  

informatie  via  COINS.    

3.  Uitbreiding  van  NLCS  voor  Tram  en  Metro    

Een  werkgroep  van  vertegenwoordigers  van  de  grote  gemeenten  (Amsterdam,  Rotterdam,  Den  

Haag  en  Utrecht)  en  deskundigen  uit  de  NLCS  Werkgroep  Objecten  (de  werkgroep  die  

verantwoordelijk  is  voor  de  technisch-‐inhoudelijke  ontwikkeling  van  de  standaard)  gaat  voorstellen  

ontwikkelen  voor  uitbreiding  van  de  NLCS  voor  gebruik  in  projecten  (en  beheer)  op  het  gebied  van  

tram-‐  en  metronetwerken.  De  Projectgroep  NLCS  beslist  over  doorvoering  van  deze  voorstellen  in  

de  standaard.      

4.  NLCS  release  5.0    

De  resultaten  van  de  werkpakketten  1  en  3  worden  verwerkt  in  de  NLCS  database  en  de  “Formele  

Beschrijving  NLCS”.  Genoemde  werkpakketten  leiden  tot  een  dusdanige  upgrading  en  uitbreiding  

van  de  standaard,  dat  een  volwaardige  nieuwe  release  is  gerechtvaardigd.      
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De  ervaring  leert  dat  ook  rekening  moet  worden  gehouden  met  een  release  5.1  voor  het  doorvoeren  

van  relatief  kleine  verbeteringen  en  aanvullingen  van  de  standaard.      

5.  Dagelijks  beheer  NLCS      

Dit  werkpakket  omvat  het  projectmanagement  door  SBRCURnet  (organisatorische  ondersteuning  

en  verslaglegging  van  de  Projectgroep  NLCS,  de  Kerngroep  NLCS,  de  Werkgroep  Objecten  en  de  in  

te  stellen  Werkgroep  Stedelijk  Spoor),  het  ondersteunen  van  NLCS-‐gebruikers  via  de  helpdesk  (via  

het  BIM  Loket),  het  verhelpen  van  bugs  in  de  bestaande  standaard,  enzovoort.  

  

  

     Werkpakket     Uitvoerende(n)      

1.  “Van  CAD  naar  BIM    

1.1.  Mapping  NLCS  aan  CB-‐NL    

1.2.  Voorlichting  “Met  NLCS  van  CAD  naar  BGT”    

1.3.  Diverse  artikelen  in  vakbladen  en  op  websites    

1.4.  FME-‐script  voor  omzetten  van  DWG  naar  GIS    

1.5.  Handleiding  “Met  NLCS  van  tekenen  naar    

modelleren”      

    

N.t.b.    

Caducation  Spekkink  C&R    

N.t.b.    

Caducation,    eindred.  Spekkink  C&R    

2.  Update  rapportage  Werkgroep  COINS-‐NLCS     Spekkink  C&R    

3.  Uitbreiding  voor  Stedelijk  Spoor    

Inbreng  domeinkennis  gemeenten:  in  kind    

Technische  projectleiding      

Technische  uitvoering    

    

    

Movares    

Caducation    

4.  NLCS  Release  5.0    

Verwerking  resultaten  werkpakketten  1  en  2  in      

Formele  beschrijving  NLCS    

Technische  verwerking      

Release  5.1  (verbeteringen  en  aanvullingen)    

    

Spekkink  C&R    

    

Caducation    

Caducation    

5.  Dagelijks  beheer  NLCS    

Ondersteuning  technisch  projectleider    

Ondersteuning  helpdesk    

Financiën  &  eerste  lijn  hulp    

SBRCURnet    

Spekkink  C&R    

CADucation    

BIM  Loket  
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6.3   VISI    

Bron:    Begroting  en  werkplan  2016  -‐  Beheer  en  actualisatie  VISI  Open  Standaard,  concept  v02  d.d.  

8-‐11-‐2015.    

Alleen  de  paragraaf  rond  het  werkplan  is  opgenomen;  er  zijn  ook  uitwerkingen  beschikbaar  rond  de  

huidige  situatie,  de  veranderende  markt  en  het  marketing&communicatieplan.      

  

Werkplan  

Uit  de  analyse  zijn  de  volgende  verbeterpunten  te  benoemen  (op  hoofdlijnen):  

�   Bevorderen  dat  VISI  wordt  gebruikt  in  alle  primaire  werkprocessen  (d.w.z.  VISI  daadwerkelijk  

inbedden  in  de  ICT-‐architectuur  van  ondernemingen).  

�   Opbouwen  en  beschikbaar  stellen  van  een  bibliotheek  met  raamwerkbouwstenen  (transacties)  

en  daarmee  (doen)  uniformeren  en  versimpelen  van  raamwerken.  

�   Stimuleren  van  de  toepassing  van  VISI  voor  en  door  softwarebouwers  (integratie  en  

koppelingen;  zo  mogelijk  beschikbaar  stellen  van  software-‐componenten/plug  in’s).  

�   Regelen/harmoniseren  van  sectorbrede,  structurele  financiering  om  VISI  te  beheren/  

actualiseren,  verder  te  ontwikkelen,  en  in  de  markt  te  zetten.  

  

Het  werkplan  op  hoofdlijnen  is:  

�   Beheren  en  actualiseren  van  de  VISI  Open  Standaard  als  zodanig  (releases  uitwerken,  

documenteren,  publiceren,  VISI  compatibele  software  toetsen  en  keurmerk  verlenen,  gewenste  

ontwikkelingen  afstemmen  met  sector  en  branche  organisaties;  VISI  in  de  sector  op  de  kaart  

houden;  verbeterpunten  ook  met  BIM  Loket  afstemmen).  

�   Actualiseren  en  uitvoeren  van  het  communicatieplan,  gericht  op  bevordering  van  gebruik  (en  

financiering)  in  algemene  zin,  en  BIM  in  het  bijzonder,  en  stimuleren  van  de  toepassing  in  

software  (e.e.a.  in  lijn  brengen  met  het  communicatieplan  van  het  nieuwe  loket  voor  open  BIM  

standaarden).  

�   Synergie  vinden  en  benutten  met  de  VISI-‐transactiecatalogus.  

�   Beschikbaar  stellen  van  in  de  praktijk  gemaakte  raamwerken  (ook  van  andere,  nieuwe    

toepassingsgebieden),  uitgaande  van  bestaande  best  practices,  en  zodoende  een  uniforme  set  

van  standaardtransacties  en  varianten  ontwikkelen.  

�   Bouwers  van  software  laten  zien  hoe  hun  software  VISI-‐compatibel  kan  worden  gemaakt.  

�   De  vraagkant  naar  VISI-‐comptabiliteit  in  kaart  brengen  en  organiseren  (dat  ondernemingen  VISI  

daadwerkelijk  gaan  gebruiken).    
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6.4   COINS    

Zie  voor  een  volledig  overzicht  ook  de  tekst  in  hoofdstuk  4.    

  

Aan  BIM  Loket  over  te  dragen  producten  

  

Bestaande  producten  

Van  de  volgende  bestaande  zal  het  beheer  aan  BIM  Loket  worden  overgedragen:  

�   COINS  1.0  (voorgeschreven  in  een  aantal  projecten  vóór  2014);  

�   Handleiding  COINS  1.0;    

�   COINS  1.1  (voorgeschreven  in  enkele  projecten  sinds  2014);  

�   COINS  Navigator  1.0  (software);  

�   COINS  website  (www.coinsweb.nl,  sterk  verouderd)  met  daaraan  verbonden  de  COINS  Wiki  

voor  1.0  en  1.1  (up  to  date);  

�   Referentiekader  Functioneel  Specificeren  (voor  COINS  1.0);  

�   Referentiekader  Ramen  van  Hoeveelheden  (voor  COINS  1.0)  

  

Te  verwachten  producten  

�   COINS  2.0  release  1.0  te  verwachten:  januari  2016  

�   Handleiding  /  tutorial  COINS  2.0         te  verwachten:  maart  2016  

�   COINS  Navigator  2.0               te  verwachten:  februari  2016  

�   COINS  API  2.0               te  verwachten:  maart  2016  

�   Publicatie  COINS  2.0  conform  ISO  richtlijnen  

�   (t.b.v.  voordracht  van  COINS  2.0  voor  ISO-‐norm):   te  verwachten:  maart  2016  

�   Certificering  Services  (methodiek  voor  certificering  van  

�   COINS-‐proof  software)            te  verwachten:  april  2016  

�   Resultaten  COINS  2.0  praktijkcase  (voor  publicatie)   te  verwachten:  april  2016  

�   Referentiekader  SE  Basismodel         te  verwachten:  april  2016  

     

Ontwikkelen  Handleiding  voor  het  maken  van  Referentiekaders  

Het  COINS  Kernmodel  kan  worden  aangevuld  met  COINS  Referentiekaders  voor  de  ondersteuning  

van  specifieke  processen.  Uitgangspunt  is  dat  belanghebbende  organisaties  (opdrachtgevers  en  

opdrachtnemers)  zelf  Referentiekaders  moeten  kunnen  maken.  Er  dient  een  handleiding  te  komen  

voor  ontwikkelaars  van  Referentiekaders,  die  moet  borgen  dat  de  Referentiekaders  voldoen  aan  de  

COINS-‐regels  en  op  een  eenduidige  manier  aansluiten  op  het  COINS  Kernmodel.  
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Ondersteuning  van  het  ISO  normalisatietraject  

COINS  is  ingediend  als  nieuw  work  item  voor  de  ISO-‐normcommissie  .....  Dit  houdt  in  dat  COINS  de  

basis  kan  worden  voor  een  nieuwe,  internationale  norm.  Formeel  is  de  NEN  de  indiener,  maar  deze  

organisatie  heeft  niet  de  benodigde  inhoudelijke  kennis,  deze  moet  van  het  BIM  Loket  komen.  Tot  

nu  toe  is  het  bijbehorende  traject  begeleid  en  gefinancierd  door  RWS.    

  

Ontwikkelen  van  COINS  opleidingen  

SBRCURnet  biedt  in  opdracht  van  en  in  samenwerking  met  de  BIR  een  suite  van  BIM  opleidingen  

aan  onder  de  noemer  van  ‘BIM  Academie’.  Het  opleidingenaanbod  dient  te  worden  uitgebreid  met  

één  of  enkele  opleidingen  op  het  gebied  va  COINS,  bijvoorbeeld:  

�   Een  cursus  voor  IT-‐medewerkers  van  opdrachtgevers,  ingenieursbureaus  en  bouwbedrijven;  

�   Een  cursus  voor  professionals  (niet-‐IT’ers)  van  opdrachtgevers  en  opdrachtnemers  die  in  

projecten  te  maken  krijgen  met  COINS;  

�   Een  cursus  gericht  op  het  maken  van  COINS  Referentiekaders;  

�   Een  cursus  COINS  in  de  B&U.  

  

  


