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Managementsamenvatting 
 
Dit is het tweede jaarplan van het BIM Loket. Al met al is in korte tijd de basis gezet voor 
het BIM Loket binnen de beperkte financiële mogelijkheden, met als kernresultaten:  

 Kennisnetwerk rond BIM Loket als clubhuis op gang gebracht, zowel met de praktijk als 
een start met bestuurlijke agendering  

 Stabiel bureau en beheerorganisatie standaarden samen met de kennisinstellingen, in een 
groeipad naar verdere integratie en synergie. 

Onder meer gelet op resultaten van de evaluatie (oktober 2016), het groeiend bezoek van onze 
website (tot 440 bezoekers per dag!) en de evaluatie van de eerste Kennisdag 7 oktober 
jongstleden (150 deelnemers die de dag zeer positief waardeerden) kunnen we stellen dat het 
BIM Loket in relatief korte tijd haar positie en meerwaarde heeft laten zien. 
  
Tegelijkertijd leidt dit, naarmate de ‘spilfunctie’ van het BIM Loket toeneemt, ook tot steeds 
meer vragen van strategische aard. We zien ons genoodzaakt om voor het jaarplan 2017 een 
scherpe(re) afbakening te maken in de activiteiten die bij het BIM Loket horen en activiteiten 
waarvoor wat ons betreft andere partijen aan de lat staan. We zien voor 2017 een aanpak met 
twee parallelle sporen die weliswaar inhoudelijk verweven zijn, maar die we voor de 
werkbaarheid uiteen rafelen:     
1. Focus op de operationele ‘no regret’ kernactiviteiten (initiatief ligt bij BIM Loket);  
2. Tijd en ruimte creëren voor bestuur, BIR en partners om de middellange termijn koers uit te 
stippelen (initiatief ligt bij bestuur en BIR).  
Op deze manier brengen we scheiding aan tussen een strategische arena (BIR, Bestuur, 
Partners) en een operationele arena (BIM Loket) waarmee voor het BIM Loket een heldere 
focus is gecreëerd. 
  
De focus op de ‘operationele kernactiviteiten’ vanuit het BIM Loket – vanuit een prioritering 
vanuit de doelstelling van de Stichting - bevat drie elementen:  
A. Clubhuis: verbinden van vraag en aanbod rond open BIM-standaarden (kennisinstellingen, 
gebruikers, softwarelevaranciers etc.) en versterking coördinatiefunctie 
B. Communicatie, Communicatie, Communicatie: nog veel beter markeren wat er zoal gebeurt 
(ontsluiten, zichtbaar maken) en monitoring en agenderen van ontwikkelingen (strategische 
signalering, bij voorbeeld aansluiting bij Omgevingswet, en Europese normering).  
C. Optimaliseren van gewaarborgd beheer van de open standaarden en (signaleren van kansen 
voor) verbeteren van de onderlinge samenhang en wisselwerking. 
  
Daarbij willen we voldoende flexibel zijn om in te spelen op kansen die er zijn en zo mogelijk 
projecten verwerven om de financiële basis en samenwerking te versterken. Daarbij blijft de 
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behoefte bestaan om op termijn zo mogelijk de scope te verbreden, en waarbij we oog willen 
houden voor het behoud van de aansluiting met de markt. 

 
Vanuit de coördinatiefunctie voor het clubhuis die vanuit de clusters wordt vormgegeven, 
vindt in het tweede kwartaal een LEF-sessie plaats waarin we de inhoudelijke stip aan de 
horizon voor het palet nader willen definiëren en keuzes met elkaar maken.  
De basisfinanciering is op dit moment niet toereikend om op een basisniveau te kunnen 
functioneren. Met extra financiering vanuit projecten is hierin een gedeeltelijke oplossing 
gezocht en gevonden. Daarnaast investeert de sector een groot aantal in-kind uren in het 
BIM Loket, een mooi samenspel waar we erg blij mee zijn! Het synergieprogramma met de 
clusters is versterkt en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van middelen vanuit het 
beheerprogramma naar synergieprogramma. Hiermee kunnen we op een basisniveau 
invulling geven aan de coördinatiefunctie voor het ‘clubhuis’, is bevordering van het 
gebruik beperkt mogelijk en staat het beheer van standaarden in eigen beheer bij het BIM 
Loket onder druk. De uitgaven vormen een afspiegeling van de inkomsten vanuit B&U 
versus GWW.  
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1. Inleiding 
1.1 Achtergrond 

Dit jaarplan is het tweede jaarplan van de Stichting BIM Loket, die in 2015 op basis van een door de 
BIR geaccepteerd businessplan werd opgericht. 
Al met al is in ruim 1,5 jaar tijd de basis gezet voor het BIM Loket binnen de beperkte financiële 
mogelijkheden, met als kernresultaten:  

 Kennisnetwerk rond BIM Loket als clubhuis op gang gebracht, zowel met de praktijk als 
een start met bestuurlijke agendering  

 Stabiel bureau en beheerorganisatie standaarden samen met de kennisinstellingen, en 
waar we werken aan verdere integratie. 

 
Tegelijkertijd leidt dit, naarmate de ‘spilfunctie’ van het BIM Loket toeneemt, ook tot steeds meer 
vragen van strategische aard. Wordt de B&U sector wel in voldoende mate bediend, moet het BIM 
Loket niet meer de focus leggen op de feitelijke toepassing van de standaarden, moet de lobby naar 
de overheid niet krachtiger worden ingezet (of is dit een taak van de BIR), wordt er voldoende 
geleverd voor de financiële bijdrage van de partijen, gaat de implementatie van BIM wel snel 
genoeg, hoe krijgen we het MKB mee? Wie stuurt het BIM Loket nu feitelijk aan? Is het BIM Loket 
voldoende aangehaakt bij maatschappelijke ontwikkelingen en kansen die zich voordoen en 
redeneren we voldoende vanuit de vraag? Kortom: naarmate het BIM Loket een actievere, zichtbare 
rol gaat spelen neemt het aantal vragen toe. Stuk voor stuk overigens legitieme vragen waar - zeker 
vanuit het BIM Loket - niet 1-2-3 een eenduidig antwoord op geformuleerd kan worden. Daarvoor is 
een heldere -en vooral ook – gezamenlijke en gedragen ontwikkelkoers nodig voor het BIM Loket. 
Een koers waarvoor het bestuur van het BIM Loket aan de lat staat, in samenspraak met 
opdrachtgever en initiator BIR en in samenspraak met de partners. Met zoveel partijen in een snel 
veranderde wereld komen tot een dergelijke aanpak vraagt tijd en een doordacht proces.  
  
Samengevat komt het erop neer dat we blij zijn met de rol en positie die we innemen, hebben onze 
handen al meer dan vol aan het ‘operationele werkpakket’ (centrale voorlichting, bevordering 
gebruik, gezamenlijk beheer, nationale en internationale aansluiting en verbinden 
kennisinstellingen). We zien ons genoodzaakt om voor het jaarplan 2017 een scherpe(re) afbakening 
te maken in de activiteiten die bij het BIM Loket horen en activiteiten waarvoor wat ons betreft 
andere partijen aan de lat staan.  
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De volgende paragraaf biedt inzicht in de uitdagingen en de risico’s van het BIM Loket. Hoofdstuk 2 
de Roadmap is nog in ontwikkeling en zal in de loop van het jaar verder worden aangescherpt. 
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 6 
bevat de financiën en gaat in op projecten. 

1.2 Uitdagingen   
 

De uitdagingen in de sector, opgehaald uit de contacten met het netwerk en de workshops met 
programmabureau BIR en Smaakmakers, softwareleveranciers, de Kennisdag, de zelfevaluatie en 
contacten binnen Bestuur & partners BIM Loket zijn: 

 Versterking positie B&U 
 Goede positionering: heldere scope en heldere governance structuur mede in relatie tot BIR 

met neutraliteit 
 Benutting van de kennisinstellingen met de daar aanwezige kennis en inspelen op de 

speerpunten en ontwikkelingen 
 Gezag vergroten van BIM Loket als neutraal orgaan voor coördinatie/regie vanuit de 

kennisinstellingen namens alle gebruikers. Partijen vragen hierbij ook om keuzes tussen de 
standaarden 

 Van push naar pull: redeneren vanuit de ‘why’, ophanging van standaarden aan voordelen voor 
het digitale bouw-, beheer- en gebruiksproces en betrekken van gebruikers 

 Agendering op bestuurlijk niveau bij overheden en bedrijven, opschaling naar (middel)grote 
gemeenten, woningcorporaties, MKB 

 Betere benutting van de vraagbaakfunctie en behoefte aan praktijkondersteuning (plug-ins, 
handleidingen e.d.) 

 Meer aanhaken op ontwikkelingen/speerpunten kennisinstellingen en branches en verbinden 
om samen de pull verder op gang te brengen  

 Extra middelen/ duurzame financiering, verankering in beleid rijksoverheid, oplossen knelpunt 
capaciteit BIM Loket 

 Tegengaan fragmentatie (ontwikkeling nieuwe smaken standaarden, geen uniforme uitvraag, 
etc.); rol BIR om eenheid te bevorderen 



 

3 
 

Op basis van de aan te brengen focus zijn keuzes gemaakt in hoeverre deze op te pakken vanuit BIM 
Loket. Bijlage 1 bevat meer informatie over de context met behoeften en ontwikkelingen vanuit de 
BIR-branches.  

1.3 Risico’s   
 
Risico’s zijn als volgt: 
 Coördinatiefunctie komt onvoldoende van de grond. Er is behoefte aan coördinatie bij zowel 

kennisinstellingen als BIR-branches. Echter in de praktijk zijn de middelen beperkt, de 
verwachtingen hoog en is de structuur met de BIR onvoldoende helder. Consequenties: risico 
van onvoldoende meerwaarde van het BIM Loket. Maatregel: er wordt nu extern onderzoek 
naar structuur/opdracht BIM Loket in gang gezet in opdracht van de BIR. Hierbij kan BIM Loket 
mogelijk samen met de opdrachtgever nagaan hoe zij de opdracht samen kunnen aanscherpen 
(zie hiervoor de geschetste dilemma’s in bijlage 2).   

 Te weinig budget, met als consequenties: onvoldoende middelen voor invullen van de 
coördinatiefunctie op het gewenste niveau, en onvoldoende middelen om promotie en beheer 
op verantwoord niveau in te vullen. Mogelijke gevolgen van dit laatste:  
 Blijft technisch feestje, geen vertaling vanuit de business  
 Draagvlak bij het in-kind netwerk voor beheer onder druk en risico op fouten doordat zaken 

met te weinig middelen en dus aandacht moeten worden geregeld 
 Internationale ontwikkelingen halen ons in, risico desinvestering  
 Scheve verhouding B&U - GWW 
 Niet leren van de praktijk  
 In plaats van toewerken naar BOMOS afkalven hiervan, en wegvallen positie “pas-toe of 

leg-uit lijst”.  
Voorgestelde maatregel: n.a.v. resultaten van het bovengenoemd extern onderzoek en 
eerste ervaringen in 2017 nogmaals bekijken en evt. op netvlies bij BIR plaatsen met 
verzoek zorg te dragen voor uitbreiding middelen. 
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2. Visie  
 

2.1 Inleiding 
In 2016 is de Themakaart Bouw uitgebracht en de bedoeling is om vanuit de Bouwcampus een 
gezamenlijke Uitvoeringsagenda op te stellen (gereed voorjaar 2017). Hierover is eind november 
een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het idee is om vanuit de maatschappelijke opgaven, door 
middel van de rode draad 'digitalisering' de plannen vanuit BIR en BIM Loket hieraan op te hangen 
en onderling uit te lijnen. Dit vraagt nog een discussie waarbij ook de positionering en governance 
structuur, mede in relatie tot de BIR, meer helder dient te worden, inclusief de rol van de 
kennisinstellingen hierbij. Verder is eind 2015 is een Roadmap BIM Loket opgesteld. Deze roadmap 
biedt inzicht in het waarom, wie, waarheen, wat en hoe van het BIM Loket, de rollen en de SMART-
doelen die in overleg met de BIR zijn afgesproken. De stip aan de horizon die hierin is geformuleerd 
is: onomstreden kennisplatform dat de regie voert over een samenhangend stelsel van open BIM-
standaarden, van en voor de Nederlandse bouwsector. De Roadmap willen we komend jaar 
actualiseren.  

2.2 Themakaart Bouw en maatschappelijke opgaven 
 
In de themakaart bouw (zie schematische weergave in figuur 1) zijn een aantal trends gesignaleerd, 
zoals ontstaan van meer sensoren, apps, internet of things. Dit leidt tot meer data, meer 
mogelijkheden, meer verbindingen, meer empowerment en sterkere rol van burgers. Concrete 
maatschappelijke opgaven zijn bijvoorbeeld vervanging van 4400 bruggen, 51% van de 
woningvoorraad zorglevensloopbestendig, grote investeringen in beheer van infra en openbare 
ruimte. BIM en open standaarden kunnen hier een rol in spelen, er zitten opgaven bij met een 
herhalend karakter waarbij slimme inzet van BIM en open standaarden slimme oplossingen kunnen 
bieden. Bijvoorbeeld inzet van CB-NL om op efficiënte wijze databronnen te combineren om een 
woningvoorraad van een bepaald standaardtype levensloopbestendig te renoveren.  
Koppeling van de visie van het BIM Loket aan de maatschappelijke opgaven is relevant om het 
‘waarom’ te kunnen duiden en meer draagvlak voor financiering en gebruik te krijgen.   
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Themakaart Bouw 

BIM en open standaarden zijn een enabler voor samenwerking in het digitale bouw-, beheer- en 
gebruiksproces en daarmee een potentiële katalysator voor vernieuwing. Hierbij is de grootste 
drempel om dit in te voeren de cultuurverandering die nodig is voor deze samenwerking: 
verandering van mentaliteit en gedrag gericht op integraal samenwerken en informatie delen. De 
Themakaart Bouw kan vertaald worden naar een visie op informatiemanagement voor de bouw (in 
aansluiting op de Generieke Data Infrastructuur van de Overheid). Dit biedt een kader om de open 
BIM Standaarden te positioneren en ligt ons inziens op het terrein van de BIR.  

2.3 Aanpak en focus 
 
We zien voor 2017 een aanpak met twee parallelle sporen die weliswaar inhoudelijk verweven zijn, 
maar die we voor de werkbaarheid uiteenrafelen:     
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1. Focus op de operationele ‘no regret’ kernactiviteiten (initiatief ligt bij BIM Loket);  
2. Tijd en ruimte creëren voor bestuur, BIR en partners om de middellange termijn koers uit te 
stippelen (initiatief ligt bij bestuur en BIR).  
 
Ad 1. Voor focus op kernactiviteiten zijn eerst de prioriteiten vanuit de doelstellingen van de 
Stichting gesteld: 
Het stimuleren van de implementatie van BIM voor de Nederlandse bouwsector via: 
1. Het vanuit één punt centraal voorlichten van de gebruikers over open BIM-standaarden (prio 1 

coördinatie op communicatie en "one single point of truth")  
2. Het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen (prio 1: strategische agendering 

ontwikkelingen Omgevingswet, WKB, e.d. en kansen daaruit voor implementatie in software, 
prio 2: praktijkrichtlijnen, prio 2: vertaling meerwaarde standaarden vanuit de business, en prio 
3: bevordering opschaling)  

3. Het gezamenlijk beheer van Nederlandse open BIM-standaarden (prio 1: coördinatie over het 
gehele palet; prio 2: beheer van standaarden die BIM Loket volledig in beheer heeft) 

4. Het coördineren en versterken van (inter)nationale aansluiting (prio 1: coördinatie op 
inhoudelijke aansluitingen in stelsel, prio 2: coördinatie internationale aansluiting) 

5. Het verbinden van de bestaande kennisorganisaties (prio 1/ randvoorwaardelijk).  
 
We spreken hierbij niet over regie voeren maar over coördinatie, omdat wij de kracht vanuit het 
netwerk willen benutten. Door op deze manier te verbinden ontstaat regie.   
 
Met de huidige middelen zijn de doelen met prioriteit 2 slechts deels haalbaar en prioriteit 3 niet (NB 
zie ook paragraaf 2.4 over extra financiering).  
 
De focus op de ‘operationele kernactiviteiten’ bevat drie elementen:  

A. Clubhuis: verbinden van vraag en aanbod rond open BIM-standaarden (kennisinstellingen, 
gebruikers, softwareleveranciers etc., invulling coördinatie-functie 

B. Communicatie, Communicatie, Communicatie: nog veel beter markeren wat er zoal 
gebeurt (ontsluiten, zichtbaar maken) en praktische voorlichting over 
toepassing; monitoring en agenderen van ontwikkelingen (strategische signalering, bij 
voorbeeld aansluiting bij Omgevingswet en Europese normering).  

C. Optimaliseren van gewaarborgd beheer van de open standaarden en (signaleren van 
kansen voor) verbeteren van de onderlinge samenhang en wisselwerking.  

 
Ad 2. Het bestuur en partners willen rond februari 2016 een LEF-sessie inplannen samen 
met de BIR.  
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Daarbij zien wij de volgende strategische punten: 
 Heldere, voor iedereen herkenbare structuur waar iedereen zich in herkent. Om 

daadwerkelijk een rol als clubhuis voor het netwerk te kunnen spelen en waarmee 
we efficiënt de coördinatierol kunnen invullen.  

 Urgentie om het gebruik te bevorderen. Hierbij zien we ook voor de BIR vanuit haar leidende 
positie een belangrijke rol weggelegd m.b.t.  adoptie van de standaarden door het werkveld 
Daarbij is van belang om de BIM Loket activiteiten op dit gebied in te bedden in een beleid 
vanuit de BIR en om van een technisch perspectief naar een business-perspectief te komen.  

 Heldere scope. Een markt die vraagt om een bredere scope, en die wij met onze naam als 
BIM Loket ook suggereren enerzijds. En een beperkt budget dat vraagt om focus anderzijds. 
De kracht zit hierbij voor dit moment in de beperking. Waarbij we gezamenlijk moeten 
zoeken naar oplossingen om aansluiting bij de markt te houden.  

 Duurzame financiering. Duurzaam beheer van standaarden vraagt om duurzame 
financiering, dit is zelfs een eis vanuit het Forum Standaardisatie. Op dit moment reikt onze 
financiering tot eind 2018 en zijn de middelen amper toereikend om op een basisniveau te 
kunnen functioneren.  

2.4 Financiering en projecten 
 
Wat betreft financiering zijn voor zover toereikend zaken met prio 1 vanuit basisfinanciering 
gefinancierd en zal voor prio 2 vooral aanvullende financiering moeten worden gezocht. Het 
uitgangspunt is dat uitgaven een afspiegeling zijn van de inkomsten vanuit B&U versus GWW 
(indicatie ca. 40:60).  
 
Als input voor de lobby voor extra financiering en het komen tot meer samenwerking, is mede op 
verzoek van de BIR begin oktober een uitvraag gedaan voor projectvoorstellen. Deze vond plaats bij 
de kennisinstellingen en branches en het directe netwerk. Zie de bijlage voor het overzicht van 
voorstellen. Hiermee kunnen activiteiten van het BIM Loket en samenwerking met 
kennisinstellingen en partijen worden versterkt.  Een percentage (maatwerk, doch minimaal 10%) 
wordt afgeroomd ter dekking van kosten vanuit BIM Loket. De set is voorlopig gescreend op inhoud 
(passendheid bij BIM Loket) en financiering. Enkele projecten zijn reeds opgenomen in dit jaarplan.  
Voor overige kansrijke projecten zal een nadere beoordeling en een acquisitietraject worden gestart 
samen met de kennisinstellingen/de branches en BIR. Vanuit de kennisinstellingen zal ook een 
analyse worden gemaakt van de beschikbare kennis om deze goed te kunnen benutten. 
De basisfinanciering is op dit moment niet toereikend om op een basisniveau te kunnen 
functioneren. Met de extra financiering vanuit projecten is hierin een gedeeltelijke oplossing 
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gezocht en gevonden (door afroming en aanvullende versterking op het gebied van internationaal). 
Hierbij zal moeten worden gelet op evt. risico’s vanuit de projecten.  
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3. Activiteiten clusters en bureau 2017 
3.1 Coördinatiefunctie vanuit synergieprogramma  

  
Het synergieprogramma is opgebouwd uit de clusters Voorlichting en adoptie, Gezamenlijk Beheer 
en (Inter)nationale aansluiting/IT. Hier vindt de coördinatiefunctie plaats, over het gehele palet van 
open standaarden van het BIM Loket (dus ook de partner standaarden). Het cluster Voorlichting en 
adoptie gaat over centrale communicatie en interactie met gebruikers ter bevordering van gebruik.  
Het cluster gezamenlijk beheer richt zich op de proces/organisatiekant van het beheren en relatie 
met softwareleveranciers. Het cluster (inter)nationale aansluiting en IT op de inhoudelijke kant en 
het organiseren van het afstem- en lobbyproces in (inter)nationale standaardisatieorganisaties. 
E.e.a. in nauwe afstemming.   
 
Om de inhoudelijke stip aan de horizon (samenhangend stelsel open BIM-standaarden dat 
bouwbreed wordt toegepast) verder te concretiseren, is in het tweede kwartaal een gezamenlijke 
LEF-sessie voorzien vanuit de clusters om het stelsel nader te definiëren (vanuit gebruik, vanuit 
technologische/internationale ontwikkelingen, en vanuit beleid rond opname/afvoer in het stelsel) 
i.s.m. gebruikers vanuit de BIR-branches. Hierbij willen we onze visie op het stelsel aanscherpen en 
prioriteiten stellen met elkaar. We willen deze ook koppelen aan de Bouwagenda (zie vorig 
hoofdstuk), daarin staan de maatschappelijke opgaven en daarmee is het dus de legitimatie van de 
bijdrage van het BIM Loket daaraan. 
 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
LEF 
sessie 

Visie en strategie om tot 
samenhangend stelsel open BIM 
standaarden te komen 

Gebruikers en aanbieders 
van standaarden, overige 
stakeholders 

Q2 

 

3.2 Cluster  Voorlichting en adoptie  

 
In het afgelopen jaar is een voorlichting- en adoptiestrategie ontwikkeld waarin de visie vanuit 
verandermanagement en de praktische aanpak beschreven staat, met doelen en doelgroepen. De 
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focus van het BIM Loket ligt het komend jaar op (corporate) BIM-Loket communicatie en 
voorlichting over open BIM-standaarden en beperkt op bevordering gebruik (adoptie). Voorlichting 
over BIM in breder perspectief is het domein van de BIR, waarbij is afgesproken dat BIM Loket als 
kanaal optreedt voor content vanuit de BIR (met name de website). Daarnaast wil BIR haar eigen 
communicatie rond de BIR opdragen aan BIM Loket (als project). Voor strategische agendering is 
samenwerking met de BIR noodzakelijk, dit punt moet meer aandacht krijgen in 2017. 
 
De volgende werkpakketten en activiteiten zijn voorzien:  
 
a) Corporate communicatie (van-voor-door) 
De corporate communicatie omvat: 
 Reguliere communicatie: nieuwsbrief en social media en beheer huidige website en 

communicatie door founding fathers ter versterking en legitimatie van de positie van het BIM 
Loket 

 Bedrijfsbezoeken: accountmanagement van key-accounts via jaarlijks bezoek (vooral financiers).  
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Reguliere 
communicatie 

8x nieuwsbrief NL-talig 
2x nieuwsbrief Engels-talig 
Twitter 
Actuele website 

Bureau en 
kennisinstellingen, 
(branches) 

Q1-Q4 

Bedrijfsbezoeke
n 

12 x bezoeken regulier, overige  Directeur, financiers Q1-Q4 

 
 
b) Centrale voorlichting (etalage) 
De centrale voorlichting en daarmee de etalagefunctie breiden we verder uit:  
 Vernieuwing website: integratie van de huidige corporate website en de diverse websites van 

individuele standaarden. Dit is een forse (en dure) operatie waarvoor in 2016 voorbereidingen 
hebben plaatsgevonden. 

 Promotiemateriaal :  flyers/kennisberichten in navolging op de ingezette lijn van vorig jaar, flyer 
met  “menukaart” om eenvoudig inzichtelijk te maken wat het BIM Loket concreet te bieden 
heeft, daarnaast per standaard een powerpointpresentatie en informatieflyer voor niet-
ingewijden.  
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 Best practices: via vast format publiceren we best practices op de website. Aanlevering content 
vanuit het netwerk.  

 Gebruikersbijeenkomsten: facilitaire ondersteuning van (gezamenlijke) 
gebruikersbijeenkomsten vanuit de beheerders van standaarden. Iinitiatief bij 
beheerorganisatie, programmering is in overleg.  

 Evenementen/congressen: gezien de kosten zullen we selectief zijn en kijken we waar we veel 
mensen uit de doelgroep kunnen verwachten. In ieder geval de BIM Praktijkdag op 18 mei 2017 
waar we ons samen met de BIR willen profilieren, eventuele deelname aan andere 
evenementen (Bouwbeurs, InfraTech, GeoBIM etc.) gebeurt zoveel mogelijk in overleg met 
partners.  

 Spreekuur: naar behoefte op te pakken, samen vorm te geven met buildingSMART Benelux.  
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Website 
integratie 

Vernieuwde website Bureau  en 
kennisinstellingen 

Q4 

PR 1x flyer menukaart BIM Loket 
12 x flyer standaarden/richtlijnen 
12 x powerpointpresentatie 

Bureau en kennisinstellingen Q1-Q4 

PR 12x best practices op basis van vast 
format  

Bureau, koplopers uit 
netwerk 

Q1-Q4 

PR Gebruikersbijeenkomsten (1 per 
kwartaal); gezamenlijke 
programmering in Q1 

Bureau, kennisinstellingen, 
gebruikers 

Q1-Q4 

Evenementen InfraTech – januari 2017 
BIM Praktijkdag – 18 mei 2017 
GeoBIM – nov/dec. 2017 
Bijdrage evenementen financiers (ca 
8x) en in sector (ca 4x)  
… 

Bureau, CROW 
Bureau, BIR 
Bureau, BIR, Geonovum 
Financiers en waar relevant 
overige kennisinstellingen, 
partijen in sector 

Q1 
Q2 
Q4 
Q1-Q4 

Spreekuur Bezoeken van bedrijven/overheden 
aan BIM Loket met antwoorden op 
vragen 

Clustertrekkers, bSB, 
overige 

n.t.b. 

 
c) Adoptie (waarom en dialoog) 

Adoptie focust zich op agendering (waarom) en daarnaast praktische ervaringen uitwisselen en 
bevorderen van dialoog om gebruik te bevorderen. De verantwoordelijkheid om helder de 
informatiebehoefte weer te geven is een verantwoordelijkheid van de BIR-branches zelf.  
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 Interactie: dialoogsessies, Kennisdag: dialoogsessies rond open BIM standaarden met 

stakeholders B&U (ca 3 à 4  bijeenkomsten) en GWW (ca 3 bijeenkomsten). Agenda te bepalen 
naar behoefte; mogelijke onderwerpen: businesswaarde van de standaarden (welke problemen 
lossen ze op de in de processen), praktijkbehoeften, ontwikkelingen WKB/Omgevingswet/etc, 
PR/ ambassadeursnetwerk, etc.   Daarnaast herhaling van de succesvolle BIM Loket Kennisdag 
i.s.m. partner uit het netwerk (oktober 2017), doel om ook meer directieniveau te betrekken.  

 Analyse waarde van  standaarden in bedrijfsprocessen: Infographic 
Businesswaarde van de standaarden bepalen door na te gaan welk probleem ze oplossen in de 
processen. Toets in de vorm van een quick-scan m.b.v. gebruikers en weergave in een 
infographic. Dit als spiegel van de Landkaart open BIM-standaarden (vanuit cluster IT) vanuit 
het gebruik. De eerste resultaten vormen input voor de LEF-sessie voor de visie op het stelsel 
van standaarden samen met de andere clusters.  

 Strategische agendering: Agendering en signaleringsfunctie van relevante ontwikkelingen rond 
Omgevingswet, WKB, etc. Daarnaast een vervolg op het agenderen van mogelijk 
mandateringsbeleid vanuit de overheid/ voorschrijven door opdrachtgevers, zoals in 2016 
aangeslingerd bij de BIR/opdrachtgevers. Mogelijk kunnen de resultaten van het B&U project 
van de opdrachtgevers hier een rol is splen. Uit ervaringen vanuit de geo-sector blijkt dat 
verankering in wet- en regelgeving een effectieve manier is om adoptie te versnellen. 
Daarnaast is er internationaal een trend naar meer mandatering vanuit de overheid. Op te 
pakken in nauwe samenwerking met BIR, hulp is aangeboden vanuit ambassadeurs uit netwerk. 

 Gebruikersenquête: herhaling van de internet-enquête naar de bekendheid met en toepassing 
van open BIM-standaarden 

 Acquisitie projecten: Om daadwerkelijk adoptie en aansluiting van standaarden verder te 
brengen zullen daarnaast in het netwerk gesprekken plaatsvinden gericht op acquisitie van 
middelen om samen met de kennisinstellingen projecten op dit gebied uit te voeren. Hiervoor is 
in de ingediende projectvoorstellen een eerste selectie gemaakt van kansrijke projecten 
(levende lijst). Daarnaast bekijken we wat nieuwe kansrijke thema’s zijn hiervoor, b.v. 
Informatiehuis Bouw, Citydeal. Samen met kennisinstellingen en evt. branches zal een 
acquisitieaanpak bepaald worden; beschikbare tijd is gelimiteerd.   

  
Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Interactie 3 à 4 x Dialoogsessie stakeholders 

B&U en ca 3 Dialoogsessies GWW, 
Linked-in groep meer actief? 

Bureau, kennisinstellingen, 
stakeholders 

Q1-Q4 
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Interactie Kennisdag 2017 Bureau, Kennisinstellingen, 
ProRail?, koplopers, early 
adopters 

Q4 

Analyse 
gebruikswaarde 

Infographic BIM Loket en gebruikers, 
kennisinstellingen 

Q1-Q2 

Strategische 
agendering  

Ca. 6 gesprekken, beleidsnotitie Directeur, ambassadeur uit 
netwerk,  
beleidsmedewerkers 
branches, BIR  

Q1-Q4 

Gebruikersenquête 
herhalen  

Gebruikersenquête  Bureau, ambassadeur uit 
netwerk 

Q4 

Acquisitie  Mogelijke projecten rond standaarden Directeur en clustertrekker 
IT, kennisinstellingen 

Q1-Q4 

 

3.3 Cluster  gezamenlijk beheer  
 

Er zijn vier werkpakketten voorzien.  
a) Beleid en Openheid en transparantie (BOMOS)  

 
Beleid  
De aanzet voor het beleid voor opname (en afvoer) en beheer zoals in het Jaarplan 2016 reeds 
opgesteld, zal verder uitgewerkt worden, waaronder: 

 Criteria voor opname en behoud/afvoer van een standaard 
 Procedure voor aanmelden standaard incl. aanmeldingsformulier/ eigen verklaring; 

toetsing en advies voorafgaand aan besluit Bestuur 
Deze informatie vormt input voor de LEF-sessie samen met de andere clusters. Na vaststelling van 
het beleid zal publicatie plaatsvinden op de website. Hierbij is behoefte aan een meer duurzaam 
financieringsmodel voor het beheer. Het draagvlak voor beheer van standaarden is vaak een 
probleem (partijen willen wel voor ontwikkeling betalen maar niet voor beheer). Er zijn 
verschillende constructies op dit moment (vrijwillige bijdragen, algemene middelen, licenties of een 
combinatie). Wij zullen het Bureau Forum Standaardisatie vragen een advies uit te brengen hierover 
aan BIM Loket.  
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Openheid en transparantie 
Beheer conform het Beheer en Ontwikkelmodel Open-Standaarden (BOMOS) vanuit Bureau Forum 
Standaardisatie houdt een grote mate van openheid en transparantie in. BOMOS is uitgangspunt 
voor het gezamenlijk beheer. In 2017 wordt daarom aan de volgende aspecten van transparantie en 
openheid gewerkt, voor die standaarden waarvan uit de LEF-sessie blijkt dat er prioriteit bij wordt 
gelegd in het stelsel (e.e.a. in nauwe samenwerking met de beheerorganisatie): 

 Publicatie van informatie op de website (en waar nodig checken) in hoeverre de huidige 
standaarden van het BIM Loket aan de BOMOS-criteria voldoen en daarmee duidelijkheid 
bieden over de openheid. 

 Publiceren besluitvormende documenten (b.v. notulen, besluiten, kwartaalrapportages en 
werkplannen) en mogelijkheden voor klachten/bezwaarprocedure  

 Voor die standaarden waarvoor dat relevant is en die voldoende open zijn, 
indienen/begeleiden van een aanvraag voor opname op de “Pas-Toe-of-Leg Uit Lijst” (zo 
mogelijk NLCS, COINS?) 

 Zo mogelijk openbare consultatie per beheercyclus van BIM standaarden 
Het hanteren van het BOMOS-model kan leiden tot extra beheerkosten zonder dat aan 
standaarden een meerwaarde kan worden toegevoegd. Samen met het Forum Standaardisatie 
zullen we daarom daar waar dat nodig is de grenzen opzoeken van de BOMOS-criteria om een 
efficiënt en effectief beheer te kunnen blijven borgen. 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Beleid voor 
opname, afvoer en 
beheer van 
standaarden 

Gedragen beleid, vastgesteld door 
Bestuur BIM Loket  

Bureau, kennisinstellingen, 
gebruikers BIR-branches, 
bestuur, 

Q3 

Onderzoek 
duurzame 
financiering 
beheer 

Adviesrapport (onder voorbehoud) Bureau Forum 
Standaardisatie i.s.m. bureau 
en kennisinstelllingen 

Q2 

Openheid en 
transparantie  

Overzicht op website met mate van 
openheid standaarden 

Bureau, kennisinstellingen Q1 

Openheid en 
transparantie  

Publicatie relevante documenten op 
website  

Bureau, kennisinstellingen  Q3-Q4 

 Openheid en 
transparantie 

Aanvraag Pas-Toe-Leg-Uitlijst in 
procedure Forum Standaardisatie 

Clustertrekker, betrokken 
kennisinstelling 

Q3- Q4 
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b) Organisatie en integratie en uniform beheer  

Organisatie en integratie 
In 2016 is samen met een klein comité stakeholders vormgegeven aan een Programmacommissie 
voor de BIM Open-standaarden. Deze commissie zal in 2017 geïnstalleerd worden met 
vertegenwoordigers van stakeholders, zodra er meer helderheid is over de governance structuur 
BIM Loket en BIR en in samenspraak met de directie. Er vindt nadere uitwerking plaats van de 
‘Terms of Reference’ die de relatie in termen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten 
opzichte van de verschillende beheersorganisaties weergeven (eerste versie is opgesteld vanuit de 
beheerorganisaties van VISI en COINS). Daar waar het mogelijk is willen we beheersorganisaties 
van standaarden samenvoegen, dit betreft een uitbouw van de start die hiermee is gemaakt in 2016 
rond de beheerorganisaties van VISI en COINS. In 2017 zullen zij starten met gezamenlijke 
vergaderingen die steeds meer zullen leiden tot  één, geïntegreerde agenda. In 2018 zal deze 
samengroei doorzetten naar een geïntegreerde beheerorganisatie. 

 
Uniform beheer 
Uniform beheer houdt in dat vergelijkbare beheerstructuren en beheerprocessen worden 
gehanteerd door de verschillende beheerorganisatie van de standaarden. Het voordeel is niet alleen 
dat beheerders hierdoor van elkaar kunnen leren, maar vooral dat voor gebruikers doelen, ambities 
en intenties rondom de standaard duidelijk worden. BIM Loket zal, samen met de kennisinstituten 
en stakeholders, een centrale beheer- en releaseplanning opstellen. De planning bestaat uit de 
beheer- en releaseplanningen van de kennisinstellingen, aangevuld met de beheer- en 
releaseplanning van de standaarden die het BIM Loket zelf beheert. Hiervoor worden uniforme 
beheeraspecten verder uitgewerkt en (deels) geïmplementeerd: 

 Eenduidige beheercyclus met helder releasebeleid en versie-beheer 
 Afspraken over uiterlijke implementatietermijnen in software 
 Keurmerk/certificering op implementaties 
 Openbaar platform voor ontwikkel- en beheeractiviteiten  

 
Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Organisatie Terms of Reference  Bureau, beheerorganisaties Q1 

Organisatie Installatie Programmacommissie Bureau, vertegenwoordigers  
standaarden/branches, 
bestuur 

Q1/2 
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Integratie 
beheersorganisaties 

Samengroei volgens pad: 
samengevoegde vergadering- 
geïntegreerde agenda 

Bureau, Beheerorganisaties 
standaarden volledig in 
beheer BIM Loket 

Q1-Q4 

Uniform beheer Centrale beheer- en releaseplanning Bureau, kennisinstellingen Q3 

 
 

c) Betrokkenheid leveranciers en ontwikkelaars 
Open BIM-standaarden goed implementeren in de bouwsector kan alleen door softwareleveranciers 
en ontwikkelaars te stimuleren de standaarden in te bouwen in hun applicaties.  
 
Leveranciersmanifest 
 In 2016 heeft het BIM Loket met steun van BIR en Bouwend Nederland subsidie verkregen van het 
Ministerie van Economische Zaken en het Forum Standaardisatie om een Leveranciersmanifest op 
te stellen. Hiertoe is in 2016 contact met leveranciers aangehaald en wordt gezocht naar een 
passende invulling. Resultante hiervan zal in principe een tool/website zijn waarin voor beschikbare 
software is opgenomen welke open BIM-standaarden zijn geïmplementeerd met o.a.: wat de status 
daarvan is en welke gebruikservaringen inmiddels zijn opgedaan. De gebruiker krijgt hiermee een 
digitale vraagbaak over beschikbare implementaties beschikbaar. 
  
Dialoog met netwerk softwareleveranciers en stimuleren implementatie in software 
Verder wordt aan de softwareleveranciers en ontwikkelaars een uitnodiging gedaan om de 
gezamenlijke inspanningen te richten op de toepassing van de open BIM-standaarden en 
gezamenlijk een netwerk op te bouwen van betrokken marktpartijen. De dialoog hierover komt 
verder op gang en zal vanuit het voorlopige centrale aanspreekpunt en klankbordgroep zoals in 
2016 geformeerd verder worden uitgebouwd.  We willen een specifieke sessie houden voor 
stimulering van implementatie van COINS in software met softwareleveranciers en gebruikers 
omdat deze implementatie nog beperkt is.   
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Betrekken 
softwareleveranciers 

1x Bijeenkomst met gebruikers 
webtool  
1x bijeenkomst softwareleveranciers 
en ontwikkelaars 

Bureau, kennisinstellingen, 
klankbordgroep 
softwareleveranciers, 
gebruikers, EZ, BIR/Bouwend 
NL 

 
Q1 
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Betrekken 
softwareleveranciers 

Opstellen en ondertekenen 
Leveranciersmanifest 

Bureau, softwareleveranciers Q2 

Betrekken 
softwareleveranciers 

Ontwikkelen webtool Bureau, softwarelevernaciers Q2 

Betrekken 
softwareleveranciers 

Bijeenkomst softwareleveranciers, 
o.a. rond COINS en COINS 
Referentiekader SE 

Bureau, klankbordgroep 
softwareleveranciers, 
SBRCURnet 

Q3 

 
 

d) Helpdesk en opleidingen  
In 2017 wordt een verbeterd productiesysteem aangeschaft en ingericht voor de juiste en volledige 
registratie van helpdeskvragen en antwoorden.  
 
Opleidingen. Het BIM Loket wil in 2017 vooral kennis over open BIM-standaarden vergroten. Er 
vindt een gezamenlijke inventarisatie plaats met het cluster IT. Hierbij willen we: 

 Beschikbare opleidingen uitvoeren op basis van gezond, nader uit te werken 
exploitatiemodel  

 Het totale aanbod cursussen en opleidingen publiceren op de website van het BIM Loket. 
 Opstellen strategie voor kwaliteitsborging externe opleidingen 

Samenwerking vindt plaats met de betrokken beheerorganisaties en daarnaast in BIM Campus 
verband (speciale onderwijslocatie samen met partijen op de Bouwcampus; exacte samenwerking 
moet nog nader gedefinieerd). Ook betrokkenheid van BIR is gewenst hierbij met het oog op link 
naar BIM-opleidingen.   

 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Helpdesk Inrichten productiesysteem Helpdesk Bureau Q3 

Opleidingen Inventariseren aanbod cursussen en 
opleidingen 

Bureau, kennisinstelllingen Q2 

Opleidingen  Uitvoeren cursussen en opleidingen Bureau, kennisinstellingen Q1-Q4 

Opleidingen  Opstellen strategie en  aanpak voor 
kwaliteitsborging externe cursussen 

Bureau, kennisinstellingen  Q3-Q4 



 

18 
 

 

3.4 Cluster IT / (Inter)nationale aansluiting  
 
Het Cluster IT / Internationale aansluiting richt zich in hoofdzaak op vier  werkpakketten.  
 
a) Ontwikkelen van een toekomstvisie op de toepassing van IT in de bouw en infra i.r.t. 

standaarden 
Doel van dit werkpakket is een gedragen visie te ontwikkelen op te verwachten IT-ontwikkelingen in 
de diverse sectoren (GIS, GWW, B&U), die richting kan geven aan de dóórontwikkeling van de 
huidige open BIM-standaarden. De visie (de “stip op de horizon”) zal worden ontwikkeld op basis 
van onder meer: 
 kennis van trends in de internationale IT-ontwikkeling (bijvoorbeeld linked data technologie); 
 inzichten die voortkomen uit Nederlandse participatie in internationale ontwikkelingsprojecten 

(waaronder VCON, INSPIRE, buildingSMART, OGC); 
 kennis van internationale normalisatie op het gebied van BIM; 
 plannen en ideeën omtrent de ontwikkeling van het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’.  
 
Een eerste concept van het beoogde visiedocument stellen we op op basis van literatuurstudie en 
interviews met Nederlandse participanten in internationale ontwikkelingsprojecten op het gebied 
van IT in de bouw en infra. We vragen input vanuit het directe netwerk vanuit beheerorganisaties en 
BIR. De bestaande open BIM-standaarden zullen worden ‘getoetst’ aan de visie, om vast te stellen: 
 in hoeverre standaarden al in lijn zijn met de visie; 
 welke kansen en mogelijkheden er zijn om standaarden in de richting van de stip op de horizon 

te sturen/te migreren; 
 voor welke standaarden mogelijk het einde van de levensduur in zicht is.  
Eén en ander zal uiteraard gebeuren in nauw overleg met de Commissie en de stuurgroepen en/of 
technische werkgroepen van de individuele standaarden. 
De resultaten worden besproken in de LEF-sessie die samen met de andere clusters wordt 
georganiseerd. Het ‘definitieve’ visiedocument wordt gepubliceerd op de website van het BIM 
Loket. 
 
 b) (Stimuleren van) inhoudelijke afstemming van de open BIM-standaarden 
Dit werkpakket omvat onder meer: 
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 signaleren van raakvlakken en mogelijkheden voor synergie in de jaarplannen van de 
individuele standaarden; 

 voorbereiden van adviezen van de Commissie over deze raakvlakken en mogelijkheden voor 
synergie; 

 bespreken van de adviezen van de Commissie met de technische werkgroepen van de 
betreffende standaarden, stimuleren dat kansen voor inhoudelijke afstemming in gezamenlijke 
werkpakketten van de standaarden worden opgepakt en zo nodig stimuleren van projecten op 
dit gebied met financiering; 

 monitoren en waar nodig coördineren van deze gezamenlijke werkpakketten. 
 
In 2016 is een eerste versie van de ‘Atlas van Open BIM Standaarden’ ontwikkeld en gepubliceerd op 
de website van het BIM Loket. Deze Atlas brengt onder meer de raakvlakken tussen de open BIM-
standaarden in kaart en is daardoor een goed uitgangspunt en/of instrument ter ondersteuning van 
de inhoudelijke afstemming tussen de standaarden. De Atlas is een levend document, dat ook in 
2017 actueel zal worden gehouden.  
 
c) Verlagen van de drempel voor het gebruik van de open BIM-standaarden 
Uit contacten met onder meer het Programmabureau van de BIR, gebruikersgroepen en BIM-
expertgroepen van brancheorganisaties blijkt dat er grote behoefte is aan praktische, 
laagdrempelige ondersteuning van de toepassing van de open BIM-standaarden. Gebruikers 
hebben vragen als: 
 Welke standaarden zijn relevant voor mijn discipline en in welke fasen van de levenscyclus van 

een bouwwerk? 
 Hoe moet ik beginnen als ik een bepaalde standaard wil toepassen? Welke software 

ondersteunt deze standaard? 
 Welke instellingen moet ik doorvoeren in mijn 3D modelleringspakket om een goede IFC te 

kunnen exporteren? 
 Enzovoort. 
 
Dit werkpakket is gericht op het verzamelen en/of (laten) opstellen van praktijkrichtlijnen (“tips 
&tricks”) voor de toepassing van de open BIM-standaarden, die zullen worden gepubliceerd op de 
website van het BIM Loket. Uitgangspunt is dat er al veel materiaal beschikbaar is, maar dat deze 
verspreid en versnipperd is. Het is een mooie taak van het BIM Loket om deze informatie te 
verzamelen, te bundelen en toegankelijk te maken via de website. 
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Daarnaast kan de drempel voor het toepassen van de open BIM-standaarden worden verlaagd door 
het organiseren van cursussen. In samenwerking met cluster gezamenlijk beheer wordt een 
inventarisatie gemaakt van eventueel bestaande onafhankelijke cursussen op het gebied van de 
(toepassing van) open BIM-standaarden. Voor specifieke onderwerpen kan/zal het BIM Loket in 
samenwerking met stuurgroepen en technische werkgroepen van de standaarden zelf cursussen 
(laten) ontwikkelen en aanbieden. Zie verder onder cluster gezamenlijk beheer.  
 
d) Coördineren van de inbreng namens het BIM Loket in nationale en internationale 
normalisatie 
Het BIM Loket is met drie zetels vertegenwoordigd in normcommissie NEN 381184 “Informatie-
integratie en interoperabiliteit" (Automation Systems and Integration), die formeel de Nederlandse 
input verzorgt in internationale normalisatie op het gebied van BIM. Relevant zijn in dit verband de 
in 2016 opgerichte CEN/TC 442 “Building Information Modelling” en de ISO/TC 59 SC13, die wel 
bekend staat als het ‘House of BIM” binnen de ISO-organisatie. Het BIM Loket is vertegenwoordigd 
in de verschillende werkgroepen van de CEN/TC 442 en de ISO/TC 59 SC13. In 2016 is onder de vlag 
van het BIM Loket het “Overleg Coördinatie Internationale Aansluiting” ingesteld, waarin de 
vertegenwoordigers van het BIM Loket in de diverse normcommissies en werkgroep hun inbreng in 
de nationale en internationale normalisatie bespreken en afstemmen. Dit overleg zal in 2017 
worden gecontinueerd. Over ontwikkelingen in de (inter)nationale normalisatie op het gebied van 
BIM die relevant is voor de Nederlandse bedrijfstak bouw, zal worden gerapporteerd via de website 
van het BIM Loket.  
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Organisatie  Toekomstvisie   Bureau, kennisinstellingen, 

klankbordgroep 
softwareleveranciers, 
gebruikers, EZ, BIR/Bouwend 
NL 

 
Q1 (Q2) 

Afstemming 
standaarden 

Update atlas met kansen voor 
afstemming + concrete werkpakketten 
voor afstemming 

Bureau, Beheersorganisaties, 
Commissie  

Q1-Q4 

Drempel verlagen Tips & Tricks/praktijkrichtlijnen op 
website 

Bureau, netwerk, 
kennisinstellingen, 

Q2-Q3 

Drempel verlagen Overzicht cursussen  en evt. 
ontwikkeling cursussen 

Bureau, kennisinstellingen, 
beheerorganisaties 

Q3 



 

21 
 

Coördineren 
(Inter)nationale 
normalisatie 

Bemensing en input in NEN,CEN, ISO 
vergaderingen en rapportage via 
website 

Bureau, NEN-cie, 
kennisinstellingen voor zover 
budget toelaat 

Q1-Q4 

 

3.5 Bureau, samenwerking en organisatieontwikkeling  
 
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, 
Raad van Toezicht. De directeur richt zich daarnaast op samenwerking met Kennisinstellingen, en 
voor zover de tijdsbesteding dit toelaat BIR en Bouwcampus en overig netwerk. Verder zal zodra er 
voldoende helderheid is over de governancestructuur in relatie tot de BIR, de Commissie worden 
ingesteld. Daarnaast zal de organisatie verder zijn beslag krijgen met een verdere 
professionalisering van de organisatie (personeelsbeleid, check huidige beschrijving organisatie 
etc.) en zal de fiscale positie t.b.v. omzetbelasting in overleg met de Belastingdienst worden 
vastgesteld (bevestiging dat we BTW-plichtig zijn). Daarnaast de uitslag van het onderzoek naar de 
structuur BIR en BIM Loket en uitwerking daarvan en installatie commissie BIM Loket.  
Voor het strategische traject met de BIR zal in samenwerking met de secretaris/programmateam 
van de BIR een procesaanpak worden gevolgd, waarbij gezamenlijk een LEF-sessie wordt 
georganiseerd met bestuur/partners en BIR.  
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Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Organisatie  Bestuursvergaderingen (4x) 

RvT vergaderingen (2x) 
 

Directeur, secr. Q1-Q4 

Organisatie Evt aanpassing governancestructuur  Directeur, Bestuur en partners, RvT, 
BIR 

Q1(Q2) 

Organisatie Jaarverslag 2016  
 
Jaarplan 2018 
 
Voortgangsrapportages ca. 4x 

Bureau, kennisinstellingen, bestuur, 
RvT 
Bureau,Kennisinstellingen,branches, 
bestuur, RvT 
Bureau, Kennisinstellingen 

Q2 
 
Q4 
 
Q1-Q4 

Aftstemming BIR en 
Bouwcampus 

Afstemming BIR programmateam (ca 
6 x) en programmabureau BIR (ca 3- 
4x) en Van der BurghBeraad 
Bouwcampus (ca 4-6x) Bouwcampus   

Directeur, 
secretaris/programmateam BIR, 
programmabureau BIR, 
Bouwcampuspartners 

Q1-Q4 

Organisatie LEF-
sessie 

LEF-sessie met bestuur, partners en 
BIR 

Directeur, secretaris BIR/BIR 
werkgroep, bestuur en partners en 
BIR 

Q1 

Netwerk Regulier overleg EZ, VNG, Bureau 
Forum Standaardisatie (ca 5x), e.a. 

Directeur, clustertrekker Gez.beheer Q1-Q4 

Professionalisering Notitie personeelsbeleid en gecheckt 
en vastgesteld functiehandboek 

Bureau, kennisinstellingen, evt 
organisatiedeskundige 

Q2-3 

Overleg 
belastingdienst 

Fiscale positie helder Bureau, penningmeester, fiscalist, 
belastingdienst 

Q2 
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4. Activiteiten beheer 2017 
(Standaarden en richtlijnen volledig 
in beheer BIM Loket)  

4.1 CB-NL 
Doel van de ‘Conceptenbibliotheek Nederland’ (CB-NL) is om een einde te maken aan de 
spraakverwarring in de bouw. De CB-NL is een digitaal woordenboek van bouwgerelateerde 
termen.  De CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’, een verbinder van verschillende 
bestaande gegevensverzamelingen, bibliotheken, normen en dergelijke, waarin vaak verschillende 
termen worden gebruikt voor dezelfde begrippen of ‘concepten’. De CB-NL beoogt ertoe bij te 
dragen dat bouwpartners hun eigen software en bijbehorende vocabulaire kunnen blijven gebruiken 
en toch betekenisvol data kunnen koppelen en uitwisselen in BIM-projecten. Simpel uitgedrukt 
zorgt de CB-NL ervoor dat computers van bouwpartners elkaar kunnen ‘verstaan’ en online 
kennisbronnen kunnen aanboren die op dát moment relevant zijn voor de gebruiker 
 
Het is belangrijk het gebruik van CB-NL te bevorderen door organisaties te laten zien wat de 
voordelen zijn van het koppelen van de eigen objecten in beheer- of ontwerpsystemen aan CB-NL.  
Als veel partijen in de bouw aansluiten op CB-NL, 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 (op dit 
moment reeds betrokken) en BIR het verhaal van CB-NL goed begrijpen en gaan toelichten bij 
mogelijke gebruikers in de markt. Ook is het van belang de IT-bedrijven als actieve partners mee te 
krijgen. De hiervoor genoemde praktijkprojecten en reeds beschikbaar filmmateriaal van use cases 
kunnen daarbij behulpzaam zijn. 
Het internationale werkpakket van CB-NL is ondergebracht in het project ILS B&U van de 
gezamenlijke B&U opdrachtgevers (zie hoofdstuk 6).  
 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Prakijkcases  en 
verrijking door 
mapping 

 Voorbeelden van hoe met behulp 
van CB-NL via één zoekopdracht 
bouwmaterialen kunnen worden 

Bouwend Nederland, TBI 
Groep, BAM, DuraVermeer, 
BIM Loket 

Q1- 
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gezocht en gevonden in 
verschillend geclassificeerde 
databestanden 

 Toepassing van CB-NL in relatie 
tot tekenparameters in de ETIM-
classificatie 

 Ervaring met het opbouwen van 
een OTL op basis van CB-NL, die 
kan worden ingezet t.b.v. de 
opbouw van OTL’s voor andere 
organisaties/bedrijven 

 Eventuele andere toepassingen 
(n.a.v. overleg met gebruikers-
organisaties) 

 
 
 
 
Uneto-VNI, BIM Loket, 
buildingSMART Benelux 
 
 
Gemeente Amsterdam, BIM 
Loket 
 
 
 
 
Afhankelijk van vragen die 
ontstaan 

 
 
 
 
Q1 
 
 
 
Q1 
 
 
 
 
 
Q2-Q4 

  Mapping van BS&I aan CB-NL 
 Afhankelijk van beschikbaar 

budget: mapping IFC aan CB-NL 
 Mapping GWSW 

STABU, BIM Loket 
buildingSMART Benelux, 
BIM Loket, (bSDD?), project 
UOB 
Rioned 

Q1-Q2 
 
Q3-Q4 

Verspreiding 
gedachtegoed 

 Ambassadeurs adequaat uitgerust 
met kennis en communicatie-
middelen 

 Standaard powerpoint 
presentatie en ander 
documentatiemateriaal  

 Content van website en CB-NL 
voortdurend actueel 

BIM Loket Q2-Q3 

Beheer  Inhoud van de CB-NL continu 
beschikbaar voor gebruikers en 
ontwikkelaars via de webbrowser 
en Sparql Endpoint en technische 
handleiding in wiki 

 Verbeterde inhoud door herstel 
van fouten en tekortkomingen in 
de huidige inhoud 

 Bestaande mappings actualiseren 
 Organisatie Stuurgroep en 

BIM Loket Q1-Q4 
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Technische Werkgroep op orde en 
functionerend.  

 Roadmap voor de verdere 
ontwikkeling van CB-NL 

 Sparql Endpoint op de CB-NL 
database 

 Ondersteunende software 
(webbrowser, API) op orde 

 
 
Q1 

 

4.1 NL/SfB  
 
Verkenning uitvoeren naar ontwikkeling in de markt rond “De Nieuwe Lijst (DNL)” en behoefte 
vanuit marktpartijen om te komen tot update van NL/SfB hiermee. Dit vereist omzetting van de 
gebruikslicentie op NL/SfB naar een eigendomslicentie (rechten zijn nu nog in beheer bij 
internationale organisatie CIB). In de verkenning wordt behoefte en consequenties voor gebruikers 
en gerelateerde NEN-normen gecheckt. STABU zal verder zelf NL/SfB ontsluiten binnen STABU 
Bouwbreed specificatie systematiek in het 1e kwartaal van 2017.  
 
  

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Beheer Relatie onderzoeken met DNL STABU, BIM Loket Q1 

Beheer Verdere uitwerking beheerplan in 
samenwerking met markt 

STABU, BIM Loket 
coördinatie 

Q1-Q4 

 
 

4.2 NLCS 
 
De Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector (NLCS) bestaat in 2017 tien jaar. In die 
periode is de standaard volwassen geworden. Het aantal gebruikers groeit nog steeds, ondanks de 
opkomst van 3D modelleren en BIM. In het jaarplan 2016 is geconstateerd dat de NLCS is 
meegegroeid in het BIM-denken, onder meer door het scheppen van de mogelijkheid om een 
NLCS-bestand om te zetten naar een objectgeoriënteerd GIS-bestand. Hiermee kan de nieuwe 
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situatie na afronding van een project in de buitenruimte direct worden vertaald naar de Basiskaart 
Grootschalige Topografie (BGT). De ambitie is om de NLCS te positioneren als een volwaardige 
‘Level 2’ standaard, die in combinatie met COINS inzetbaar is in BIM-projecten in de buitenruimte.  
In 2017 wil de Projectgroep NLCS de link met BIM in het algemeen en met de andere open BIM-
standaarden van het BIM Loket in het bijzonder verder versterken. Daarnaast wordt gestreefd naar 
een uitbreiding van de NLCS t.b.v. tekenwerk in het kader van stedelijke spoor (tram en metro).  
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Uitbreiding NLCS 
stedelijk spoor 

Uitbreiding van de NLCS met lagen 
voor objecten op tekeningen in 
engineeringsprojecten voor tram en 
metro 

Rotterdam, Amsterdam, Den 
Haag en Utrecht 
Movares (uitvoerend)  

Q1-Q4 

Evaluatie NLCS 
Planvorming 

Afhankelijk van uitkomsten evaluatie: 
aanpassingen/verbeteringen in en 
aanvullingen op bestaande 
laagdefinities voor de discipline 
Planvorming 

NLCS Werkgroep 
Planvorming 
(vertegenwoordigers van 
diverse gemeenten), 
Spekkink C&R 

Q1 

Praktijkproef 
koppeling NLCS - 
GWSW 

Aangetoond dat NLCS kan worden 
gebruikt voor 2D geometrische 
representatie van de objecten die zijn 
gedefinieerd in de GWSW (ontologie). 
Pilot voor de omvorming van NLCS 
naar een owl-ontologie 

RioNed (neemt eigen kosten 
voor eigen rekening), 
Caducation, Braindex 

Q1-Q2 

NLCS Release 4,2 Nieuwe release, waarin 
tekortkomingen in en verbeteringen 
t.o.v. 4.1 zijn verwerkt 

Werkgroep Objecten, 
Caducation, Spekkink C&R 

Q2 

Dagelijks beheer Vergaderingen Projectgroep NLCS  
(4 à 5 keer per jaar) 
Vergaderingen Kerngroep NLCS (ca. 
6x per jaar) 
Geborgd beheerproces 
Inbreng van NLCS in Commissie BIM 
Loket 

SBRCURnet, Caducation, 
Spekkink C&R 

Q1 – Q4 

 

4.3 GB-CAS 
 
De activiteiten voor de 2D CAD-standaard GB-CAS zullen zich in 2017, net als in voorgaande jaren, 
beperken tot het beschikbaar stellen van de documentatie van de standaard en de toolkit via de 
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website www.gbcas. Deze website wordt nu nog beheerd door STABU, maar zal worden 
geïntegreerd in de nieuwe website van het BIM Loket (onder cluster Voorlichting en adoptie, geen 
apart budget opgenomen voor beheer GB-CAS).  
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Beheer Website omzetten naar BIM Loket STABU, BIM Loket Q1-Q4 

 

4.4 VISI 
 
VISI is dé bouwbrede standaard voor digitale communicatie- en informatieoverdracht in de 
bouwsector, waardoor integratie in de keten, en transparant samenwerken in de bouw wordt 
bevorderd. VISI heeft zich ontwikkeld in lijn met de initiële doelstellingen, te weten:  
 het vastleggen en faciliteren van communicatie binnen (tijdelijke) samenwerkingen;  
 het inrichten van procedures en werkafspraken;  
 het beter beheersbaar maken van samenwerkingen.  
 
Hoewel VISI al veel gebruikt wordt (843 organisaties met ruim 11.000 accounts verrichten in de 
eerste 7 maanden van 2016: 99.000 transacties, 274.000 berichten en 227.000 bijlagen) wordt VISI 
nog niet algemeen toegepast in de bouwsector.  De strategie om dit te verbeteren is gericht op het 
bevorderen van de toepassing van VISI in (primaire) werkprocessen. De concrete aanpak omvat:  
 het uniformeren en versimpelen van raamwerken;  
 het geven van voorlichting over toepassing en best practices in gebruikersbijeenkomsten; 
 inzet van ‘ambassadeurs’;  
 het stimuleren van de toepassing van VISI voor en door softwarebouwers (integratie en 

koppelingen). 
In het eerste en laatste geval is de terugkeer naar de basis die DEMO biedt van wezenlijk belang. 
Voor 2017 worden vier werkpakketten onderscheiden: 

Activiteit Resultaat  
Betrokkenen (naast 
PL/beheerder) Planning 

Beheer & actualisatie Open Standaard 

Programma-
management 

Afstemming over organisatie en beleid 
(ook met BIM Loket over nieuwe 
organisatie), diverse inhoudelijke en 

VISI Stuurgroep, Kerngroep, 
Forum Standaardisatie, BIM 
Loket, CROW 

Q1 – Q4 
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financiële rapportages, Jaar- en 
projectplannen.  

Volgen buildingSMART lid van en relatie met buildingSMART; 
globaal volgen van en inspelen op 
ontwikkelingen building SMART (o.a. 
BCF) 

buildingSMART Ad hoc 

Organiseren en 
begeleiden 
Keurmerktests 

VISI-leveranciers met VISI Keurmerk 
(momenteel twee; er zijn enkele 
prospects)  

Momenteel alleen 
Bakker&Spees, Infostrait, 
TNO 
 

Q4 

Dagelijks beheer en 
actualisatie open 
standaard 

Voorbereiden werksessies TC,  
Documenteren VISI Leidraad 1.6, 1.7); 
Incidenteel contact met prospects 
(gebruikers en softwarelevaranciers) 

Leveranciers-prospects: 
Formetis, Semmtech, 
ThinkProject, IBIS, Relatics 

Q1 – Q4 

Projectleiding VISI 2.0 
begeleiden rapporteur 

Nieuwe Leidraad VISI 2.0,  
pilots met VISI 2.0; synergie met 
COINS; eenvoudiger instap voor nieuwe 
leveranciers. 
Actualisatie keurmerktest 

Inqa,  
VISI TC (werksessies),  
Ad hoc VISI GC, KG, SG. 

Q1 – Q2 

Faciliteren open besluitvorming 

VISI Stuurgroep, 
Kerngroep en 
Technische Cie 
(3xpj) 

Transparante en slagvaardige 
beheerorganisatie; open besluitvorming 
(bottom-up GC -> TC -> KG -> SG); 
actueel programmadossier; 
vastgestelde prioriteitenlijst m.b.t. 
ontwikkeling van versies. 
Vastgestelde VISI-systematiek 

VISI Stuurgroep, 
Kerngroep en  
Technische Commissie 

Q1 – Q4 

Werksessies van de TC 
(6xpj) 

Technisch uitgewerkte issues in de 
systematiek (1.6, 1.7, klankbord over 
2.0) 
Input van belangstellende gebruikers 

Technische Commissie, TNO 
Belangstellende gebruikers 

Q1 – Q4 

VISI Gebruikers Comité 
(4xpj) 

Programmering en invulling 
gebruikersbijeenkomsten, 
inventarisatie wensen, behoeften c.q. in 
de systematiek op te lossen issues 

Gebruikers Comitéleden Q1 – Q4 

Borging VISI gedachtengoed iternationaal 

Coördinatie overleg 
(NL) 

Afgestemde input in NEN 
normcommissie en CEN-werkgroepen; 
tzt idem voor ISO 

Vertegenwoordigers van BIM 
Loket in CEN 

Q1 – Q4 

Internationaal overleg Geborgd VISI-gedachtengoed in 
CEN/ISO 29481-2 (geen activiteiten in 

TNO Q1 – Q4 
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2017; gereviewde ISO 29481-1 is in 2016 
vastgesteld) 

Communicatie/kennisoverdracht 

Uitvoeren 
gebruikersbijeen-
komsten 

Max. 4 bijeenkomsten, inmiddels samen 
met COINS georganiseerd; informatief, 
voorlichting, best practices, netwerken 

Gebruikers Comité, sprekers, 
gebruikers, VISI- 
softwareleveranciers, BIM 
Loket 

Q1 – Q4 

Beantwoorden 
helpdeskvragen 

Ad hoc; gebruikersvragen 
beantwoorden; op weg helpen  

Gebruikers, potentiële 
softwareleveranciers, BIM 
Loket 

Q1 – Q4 

Publiceren van 
informatie, 
documenten 

Ad hoc; actuele website (tekst) met 
diverse downloads, verslagen, 
flyers/blogs. 

Webmaster, TNO, bureau 
BIM Loket 

Q1 – Q4 

 

4.5 Nationaal Model BIM Protocol en Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan 
 
De BIR Werkgroep BIM Protocol had het voornemen om drie producten te ontwikkelen: 
 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.  
 
Het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is in oktober 2016 gereed gekomen en voor beheer 
overgedragen aan het BIM Loket. Naar verwachting volgt het Nationaal Model BIM Protocol in 
december 2016 of januari 2017. Het SOB heeft grote raakvlakken met het project 
“Informatiebehoefte B&U-opdrachtgevers” dat Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol en Erasmus MC 
gezamenlijk laten uitvoeren. BIM Loket is hierbij betrokken. Voorstel is om de (eerste) resultaten 
van dit project af te wachten, om daar met een eventuele SOB op te kunnen aansluiten. 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Ontwikkeling Model 
BIM Protocol 

Nationaal Model BIM Protocol, waarin 
verwerkt: BIM Richtlijn voor 
Opdrachtgevers B&U en GWW 

BIR Werkgroep BIM Protocol Q1 

Optioneel: 
Standaard Output 
Beschrijving 

Standaard Output Beschrijving, in 
aanvulling op standaard ILS van B&U 
opdrachtgevers die naar verwachting 
in 2017 beschikbaar komt 

N.t.b. Q4 
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Beheer Nationale modellen voor BIM Protocol 
en BIM Uitvoeringsplan actueel en 
gepubliceerd op de website van het 
BIM Loket 
Artikelen op website, in nieuwsbrief en 
vakbladen 

Werkgroep BIM Protocol, 
BIM Loket 

Q1-Q4 

 

4.6 COINS  
 
De COINS- standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één 
database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-
tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek. Naast beheerwerkzaamheden 
lopen er ook nog werkzaamheden door vanuit het Projectplan COINS 2.0 vanuit budget van de BIR, 
hiervoor wordt nog apart budget overgedragen aan BIM Loket.  
 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Projectleiding / 
inrichting 
beheerorganisatie 

Functionerende beheerorganisatie 
Beheerproces dat voldoet aan BOMOS 
richtlijnen 

BIM Loket, Stuurgroep 
VIS/COINS 

Q1 
Q2 

Dagelijks beheer Vergaderingen Kerngroep COINS 
Vergaderingen Stuurgroep COINS 
(gecombineerd met Stuurgroep VISI?) 
Gebruikersbijeenkomsten 
Release 2.1 

BIM Loket, Kerngroep 
COINS, Stuurgroep 
VISI/COINS 

Q1-Q4 

Handleiding 
Referentiekaders 

Handleiding ontwikkeling COINS 2.0 
Referentiekaders 

TNO of BuildingBits Q1 

Ontwikkelen 
Referentiekader SE 

COINS 2.0 Referentiekader SE + in de 
praktijk getest 

COINS TMG, TNO Q1-Q2 

Ontwikkeling cursus 
RWS-
opdrachtnemers 

Cursus gericht op middelgrote 
bouwbedrijven, voor het werken met 
COINS in combinatie met de OTL van 
RWS en het inrichten van een 
Configuratie Management Data Base 
(CMDB) 

BIM Loket, RWS, 
BuildingBits en/of TNO 

Q1 (Ontw.) 
Q1-Q4 
(geven) 

Ontwikkelen 
validatieservice 

COINS 2.0 Validatieservice online bij 
BIM Loket 

RWS, Sysunite, BIM Loket 
cluster IT 

Q1-Q2 
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Begeleiding 
praktijkcases 

Presentaties van max. 8 praktijkcases BuildingBits Q1-Q4 

Onderhoud software 
en documentatie 

Software en COINS wiki up to date Strukton, TNO Q1-Q4 

 
 

4.7 Verkenning STABU Bouwsystemen & Installaties (nog besluitvorming nodig) 
 
In 2016 heeft het bestuur van STABU het principebesluit genomen om de classificatie 
Bouwsystemen & Installaties (BS&I) die STABU heeft ontwikkeld voor de ordening van technische 
specificaties van bouwdelen in STABU Bouwbreed, tot open standaard te maken. BIM Loket (cluster 
IT) en STABU zijn in 2016 een gezamenlijk vooronderzoek gestart om te kunnen bepalen tot op welk 
niveau de BS&I classificatie ‘open’ kan worden gemaakt zonder schade aan het verdienmodel van 
STABU. Daarbij wordt tevens onderzocht hoe een mapping van BS&I aan de CB-NL kan worden 
gerealiseerd. De uitvoering van het vooronderzoek zal doorlopen tot in 2017. Op basis van de 
uitkomsten wordt een projectplan opgesteld voor het ‘openstellen’ van BS&I via het BIM Loket en 
voor de mapping aan de CB-NL en zal besluitvorming plaatsvinden. Met deze mapping zal ook een 
relatie (een ‘vertaalmogelijkheid’) worden gerealiseerd tussen BS&I en de NL/SfB classificatie.  
 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Open standaard Onderzoek ‘de weg naar BS&I als open 

standaard’ 
STABU, BIM Loket, Forum 
standaardisatie 

Q1-Q2 

Open standaard Implementatieplan STABU Q3-Q4 

Mappings Aansluiten van nieuwe classificaties op 
bestaande structuren 

STABU, BIM Loket (CB-NL), 
bSI 

Q2-Q4 
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5. Activiteiten beheer 2017 - 
Standaarden en richtlijnen Partners  

 

5.1 IMGEO en CityGML  
  
Geonovum en BIM Loket 
 
IMGeo 
  
Beheeractiviteiten 2017 
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 2017 
Mogelijk wordt in 2016 gestart met een nieuwe versie van IMGeo. 
  
Budget voor beheer in 2017 
Nvt 
  
Marketing en communicatie 2017 
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 2017 
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 2017 
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. 
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CityGML 
  
Beheeractiviteiten 2017 
In beheer bij het Open Geospatial Consortium (OGC). Geonovum is OGC lid en neemt actief 
deel in de CityGML standards working group. 
  
Ontwikkelingen 2017 
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 was gepland voor eind 2016 maar de verwachting is dat 
dit 2017 zal worden 
  
 Budget voor beheer in 2017 
nvt 
  
Marketing en communicatie 2017 
nvt 
  
 Internationaal 2017 
De ontwikkeling van CityGML vindt plaats in internationale samenwerking binnen het OGC. 
  
Kansen voor samenwerking open standaarden 2017 
Invloed op nieuwe CityGML versie is nog mogelijk als dit relevant is voor de bouwwereld. 
 

Interface CityGML – IFC 
 
Vanuit de bouwsector ligt er een vraag over afstemming tussen 3D geo-informatie 
enerzijds en anderzijds 3D uit BIM (Bouw Informatie Modellering) dat in de bouwwereld 
wordt gebruikt. Aan de hand van een use case willen we inzicht krijgen in de effecten van 
geplande ruimtelijke ingrepen, ontworpen in BIM, door ruimtelijke analyses uit te voeren in 
een 3D GIS-omgeving. Hiervoor werken we een interface (koppelvlak) uit tussen de meest 
gebruikte 3D BIM-standaard (IFC) en 3D geo-standaard (CityGML).  

Geonovum voert dit uit in samenwerking met BIM-Loket, Kadaster, RWS, gemeente Den 
Haag en gemeente Rotterdam. We helpen mee om de resultaten hiervan te verankeren in 
het Open BIM standaarden pakket van het BIM-Loket. 
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Voor mij informatie over deze activiteiten zie het Uitvoeringsplan 2017 van Geonovum : 

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/standaardisatie-nationaal-en-
internationaal/nieuws/waar-werkt-geonovum-aan-2017 

 

5.2 ETIM en SALES  
 

Ketenstandaard Bouw en Installatie en BIM Loket: 

Goed gebruik van ICT in de communicatie tussen bedrijven in de leveringsketen wordt 
door Ketenstandaard mogelijk gemaakt middels ETIM voor classificatie van producten en 
SALES voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven. Actief beheer, 
actualisatie en het gebruik stimuleren is de missie van Ketenstandaard.   

Er wordt gewerkt aan versterking tussen het BIM Loket en Ketenstandaard Bouw en 
Installatie door het partnerschap zo mogelijk om te zetten naar een bestuurslidmaatschap, 
de uitkomsten van het onderzoek naar de governance-structuur worden hiervoor eerst 
afgewacht.  

ETIM en SALES  

De kwaliteit van data is een essentiële voorwaarde voor de efficiëntie en effectiviteit van 
de bedrijfsvoering. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat uitsluitend de eigen data 
moet worden beheerd en de data van leveranciers moeten conform SALES en ETIM 
worden aangeleverd zodat dit hergebruikt kan worden in offertes en transactieprocessen. 
Daarom zal dit een belangrijk thema worden voor 2017 en daarna. De afronding van ETIM-
UP, de ontwikkeling van de Uniforme Objecten Definities (UOD) en de Uniforme Mapping 
Definities voor ETIM RC in de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) gepland. De uitrol in 
de staalbranche staat voor 2018 in de planning. SALES, ETIM en GS1 hebben en 
ondervinden invloed met de andere Open BIM Standaarden. Daarom wordt er onder 
andere samengewerkt met het BIM Loket en GS1.  

Het internationaal bevorderen van ETIM staat hoog op de agenda om de positie in de 
installatiesector te versterken. De Nederlandse uitbreiding ETIM MC zal moeten worden 
geborgd bij ETIM International waarbij ook wordt overwogen om de feitelijke hosting van 
ETIM International vanuit Nederland te gaan voeren. 
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5.3 IFC  
 

buildingSMART chapter Benelux en BIM Loket 

Het jaar 2017 staat in het teken van de uitvoering van de recent ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst tussen buildingSMART Benelux en het BIM Loket. In het 
afgelopen jaar is duidelijk geworden dat BIM Loket en buildingSMART Benelux moeten 
wennen aan de positie ten opzichte van elkaar. Beide organisaties zijn sterk gericht op de 
gebruikers van de eigen Open Standaarden, iets wat heeft geleid tot de nodige verwarring, 
in de markt maar ook onder de eigen gelederen. 

buildingSMART Benelux heeft, na goed inhoudelijk overleg met de leden, de 
samenwerkingsovereenkomst getekend in de overtuiging dat in het komende jaar de 
samenwerking met het BIM Loket meer gericht moet zijn op het “doen” dan op het 
“praten”. Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, met respect voor elkaars missie 
en visie, zal leiden tot een meer heldere positionering en natuurlijke samenwerking.   

Belangrijke voorwaarde voor een geslaagde samenwerking is voor buildingSMART 
Benelux een verdere professionalisering. Er is mankracht nodig om de toename in 
activiteiten, zowel in de eigen projecten als de samenwerkingen met derden, goed vorm te 
kunnen geven. Hiervoor zal buildingSMART de dialoog aangaan met enkele grote 
stakeholders. 

In 2017 zal de focus liggen op de volgende projecten: 

- IFC voor Hoger Onderwijs 
- Airport Room 
- IFC-NL 
- BIM basis ILS 

 
IFC voor Hoger Onderwijs 

Het traject “IFC voor Hoger Onderwijs” is op aanvraag van de leden gestart in 2016 met 
een eerste verkenning. Hierbij is een werkplan geformuleerd. Op dit moment wordt een 
roadmap opgesteld voor de ontwikkeling van een onderwijspakket waarin lessen, datasets 
en andere benodigdheden worden uitgebracht voor gebruik in het HBO en WO onderwijs.  
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Dit onderwijspakket moet in Q2 2017 afgerond worden zodat dit in het leerjaar 2017-2018 
kan worden getest. 

Airport Room (voorheen IFC for Aviation) 

De Airport Room is officieel opgestart binnen bSI, op initiatief van Schiphol en 
buildingSMART Benelux. In 2016 heeft de focus voornamelijk gelegen op het opzetten van 
de organisatie van dit project. buildingSMART Benelux is hiervoor verantwoordelijk 
geweest, en zal, via de leden, ook in het verdere project de organisatie op zich nemen. 2017 
zal in het teken staan van uitbreiding van de groep deelnemende luchthavens en het 
voorbereiden op de daadwerkelijke uitvoering. 

IFC-NL 

IFC-NL is een samenvoeging van  een aantal deeltrajecten waarin voor de Nederlandse 
markt aanvullende IFC properties worden gedefinieerd. buildingSMART Benelux is bij deze 
projecten betrokken als begeleider en adviseur en levert IFC-kennis. De resultaten van de 
afzonderlijke projecten worden door buildingSMART Benelux gecoördineerd in 1 set 
aanvullende eigenschappen voor de Nederlandse markt. 

- ILS voor Opdrachtgevers. Dit project is in 2016 gestart met een pilotproject. De resultaten 
hiervan worden in december 2016 opgeleverd. In 2017 zal een verdere uitwerking 
plaatsvinden.  

- Uniforme Objecten Bibliotheek. Dit project is in 2016 gestart en zal in 2017 worden 
opgeleverd. 

- NLRS. In 2016 zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In 2017 moet de mapping 
tussen de NLRS en IFC verder vormgegeven worden. 

 
BIM basis ILS 

Het initiatief voor de BIM basis ILS is een succes. Een belangrijke taak voor buildingSMART 
Benelux in 2017 is ervoor zorgen dat het enthousiasme binnen de markt leidt tot een 
verbreding (meer verschillende partners in de bouwketen die actief meedoen). Daarnaast 
worden initiatieven van derden verzameld en eventueel op verzoek beoordeeld, waarmee 
in de volgende fase kan worden gezocht naar een verdieping van de BIM basis ILS. De 
focus van buildingSMART Benelux is gericht op onafhankelijke validatie en 
kwaliteitsbewaking van de vele initiatieven rondom de BIM basis ILS, in samenwerking met 
enkele kartrekkers namens de aannemers en het BIM Loket.  
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6. Financiën  
 

6.1 Uitgaven BIM Loket  
 
Het BIM Loket gebruikt voor 2017 de volgende indeling voor de uitgaven; 
 
1. Uitgaven Bureau 
2. Uitgaven Clusters 
3. Uitgaven Beheer (standaarden volledig in beheer BIM Loket) 
4. Uitgaven projecten. 
 
De uitgaven zijn taakstellend begroot. Daarnaast investeert de sector een groot aantal in-kind uren 
in het BIM Loket, een mooi samenspel waar we erg blij mee zijn! Zie voor deliverables voorgaande 
hoofdstukken.  Er is alleen een basisniveau van dienstverlening mogelijk binnen het beschikbare 
budget. Ter vergelijking zijn ook getallen 2016 opgenomen; de situatie is echter niet volledig 
vergelijkbaar omdat de begroting op onderdelen anders is ingedeeld om tot een meer zuivere 
begroting te komen. Het synergieprogramma met de clusters is versterkt en er heeft een 
verschuiving plaatsgevonden vanuit het beheerprogramma naar synergieprogramma. Dit laatste 
komt door centrale ondersteuning van het beheer (o.a. op het gebied van communicatie, helpdesk) 
en er zijn bepaalde beheerkosten gedrukt door centrale inkoop. De beheerplannen voor de 
standaarden die volledig in beheer zijn bij het BIM Loket waren overvraagd ten opzichte van het 
beschikbare budget voor beheer. Prioriteiten zijn gesteld op basis van de volgende criteria: 
 Focus op kernactiviteiten 2017: clubhuis, communicatie, gewaarborgd beheer  in samenhang. 
 Budget om beheer waarvoor we verantwoordelijk zijn op een basisniveau uit te kunnen voeren 
 Standaarden die eigen middelen meenemen zijn beperkt gekort (VISI en NLCS) 
 Evenwicht in inkomsten en uitgaven vanuit  B&U en GWW 
Er is een zeer beperkt budget voor onvoorzien opgenomen binnen de bureaukosten. Voor eventuele 
extra op te pakken activiteiten door het BIM Loket moet aanvullend budget geleverd worden, al dan 
niet op projectbasis. Vanuit de ingediende projectvoorstellen (zie bijlage 3) heeft een quick-scan 
plaatsgevonden op inhoudelijke passendheid bij BIM Loket en financiering. 
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Specifieke toelichting: 
 Bureaukosten: begroting meer zuiver gemaakt, extra inzet secretariaat (was ontoereikend) en 

gestegen huisvestingskosten 
 Synergieprogramma (clusters) algemeen: coördinatiefunctie krijgt vorm vanuit de clusters. 

Stakeholders willen versterking van de coördinatiefunctie, afgelopen jaar is gebleken dat dit 
meer inzet kost in het brede en complexe netwerk. Dit leidt tot stijging van kosten clusters, 
benodigde aanvulling is voorzien via projectfinanciering 

 Cluster Voorlichting en adoptie: voor meer zuivere begroting is nu ook vernieuwing website in 
cluster opgenomen i.p.v. in beheerprogramma. Daarnaast prioriteit op communicatie en 
centrale communicatie ondersteuning. 

 Cluster gezamenlijk beheer: verdere professionalisering en uniformering organisatie en 
intensivering relatie met softwarebranche. Door virtuele organisatie met veel partijen (en 
contracten) is dit arbeidsintensief. Enkele posten die voorheen in beheerprogramma zaten zijn 
nu ook hier opgenomen (o.a .helpdesk). 

 Cluster IT/(inter)nationale aansluiting: Er is naast dit bedrag extra financiering voor 
internationaal (ISO en CEN) beschikbaar via project vanuit RWS (zie onder, 75 K), hiermee komt 
dit cluster verder op stoom.   

 Beheerprogramma: het beheer van de standaarden staat onder druk (o.a. de input in het 
internationale circuit is slechts beperkt mogelijk vanuit de beheerorganisaties, daarnaast is bij 
voorbeeld het inwerken van beheerders vanuit kennisinstellingen op standaarden die vanuit een 
ontwikkelfase komen niet mogelijk en vervallen bepaalde werkpakketten). We zoeken naar een 
meer solide businessmodel voor financiering beheer standaarden in 2017, zoals opgenomen in 
dit jaarplan. Voor COINS is nog extra budget beschikbaar vanuit ontwikkelbudget COINS 2.0 
vanuit de BIR (nog over te dragen). 

 Voor het project Leveranciersmanifest is separate financiering beschikbaar vanuit EZ en Bureau 
Forum Standaardisatie (toegevoegd aan de basisfinanciering). 

 Als nieuwe projecten zijn nu ook het ondersteunen van ILS B&U(Opdrachtgevers) en 
Basisafspraken rond IFC (IFC-NL en BIM Basis ILS)  opgenomen. Dit naar aanleiding van 
ingediende voorstellen vanuit buildingSMART Benelux op dit gebied en een nog te ontvangen 
voorstel vanuit de gezamenlijke B&U opdrachtgevers. In het project ILS B&U vanuit de 
Opdrachtgevers zal ook de verbinding met het UOB project worden gemaakt. Financiering 
vindt plaats vanuit de basisfinanciering om het evenwicht met de B&U sector te versterken. 
Nadere afspraken over deze projecten zullen z.s.m. in Q1 worden gemaakt.  
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 Overige projecten die wij onder BIM Loket vlag (als penvoerder, met financiën door BIM Loket 
en daarnaast kwaliteitsmonitoring) willen uitvoeren en waarvoor externe financiering 
beschikbaar is (“zekere projecten”): 
 BIM -cursus voor RWS opdrachtnemers (33K)  
 Borgen Nederlandse inbreng in internationale standaardisatie (ISO en CEN) 
 Gemeenten en BIM (5 K) 
 Communicatie BIR (30 K)  

Dit komt op een totaal extra uitgaven projecten van 143 K waarvan wij de financiering op 
dit moment zeker achten en waarmee extra dekking ontstaat.  

 
Hiermee kunnen we op een basisniveau invulling geven aan de coördinatiefunctie voor het 
‘clubhuis’, is bevordering van het gebruik beperkt en staat het beheer van standaarden in eigen 
beheer bij het BIM Loket onder druk. 
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Begroting BIM Loket uitgaven 2016 2017 Zeker dekking uit onzeker dekking uit
projecten projecten onzek.proj

Bureau personeel 131,0          140,0          -                -                -                -                
Bureau kosten 42,0            53,5            -                -                -                11,0            
Totaal bureau 173,0          193,5          -                -                -                11,0            

Cluster Voorlichting en adoptie 110,0          225,0          -                15,0            -                10,0            

Cluster Gez beheer 75,0            155,0          -                -                -                10,0            
Cluster IT 55,0            80,0            12,0            

Totaal clusters 240,0          460,0          -                27,0            -                20,0            

Beheer
CB-NL 100,0          90,0            -                -                -                -                
VISI 165,0          110,0          -                -                -                -                
NLCS 72,0            66,5            -                -                -                -                
NL-Sfb 5,0              5,0              -                -                -                -                
GB-Cas 5,0              -                -                -                -                -                
Nat BIM Protocol (uitwerking) 45,0            -                -                -                -                -                
COINS 80,0            40,0            -                -                -                -                
BS&I 5,0              5,0              -                -                -                -                
Beheer BIM Protocol en uitvoeringsplan -                5,0              -                -                -                -                
Virtueel beheer - website 40,0            -                -                -                -                -                
Beheer onvoorzien 15,0            -                -                -                -                -                
Totaal Beheer 532,0          321,5          -                -                -                -                

Projecten
NLCS-project 16,0            
Leveranciersmanifest 20,0            
ILS B&U (Opdrachtgevers) 30,0            
Basisafspraken IFC (IFC-NL enBIM Basis ILS) 10,0            
Overige projecten 143,0          (27,0)           355,0          (31,0)           
Totaal projecten 16,0            60,0            143,0          (27,0)           355,0          (31,0)           

Grand Totaal 961,0          1.035,0       143,0          -                355,0          -                
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Verder zijn de volgende projecten potentieel kansrijk en passend binnen onze scope – op basis van 
een eerste voorlopige beoordeling. Hiervoor is nog geen financiering beschikbaar en vormt input 
voor de lobby:  

 Verbinding CityGML spaces en IFC 
 Open BIM databases voor Studie en testdoeleinden 
 Referentiekader duurzaamheid 
 Ontwikkeling COINS2.0 validator 
 Uitbreiding IMBOR 
 Exploitatie en beheer UOB?  
 Standaard BIM gebouwdossier?  
 …  

Verdere bespreking hiervan moet nog plaatsvinden voor een zorgvuldig proces. Deze lijst is een 
levende lijst die in de loop van het jaar verder kan worden aangevuld.  
 

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

 
 BIR branches 
 BIR OG Beheer 
 Bestaande financiering VISI 
 Bestaande financiering NLCS 
 Financiering projecten 
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Financiering BIM Loket 2016 2017 

      

RWS  145,0   100,0  

ProRail  145,0   100,0  

RvB  95,0   75,0  

Gemeenten  95,0   75,0  

Provincies  95,0   75,0  

Schiphol  85,0   75,0  

TenneT  -   25,0  

Waterschappen  -   75,0  

NVZ/NFU  -   25,0  

Corporaties  35,0   10,0  

BNL en BNA  45,0   80,0  

NL-ing  15,0   35,0  

Uneto-VNI  15,0   35,0  

FME  10,0   35,0  

BIR-BIM gez facturatie  -   40,0  

VISI Bijdrage  110,0   110,0  

NLCS bijdrage licenties + bijdr proj  55,0   45,0  

Projecten  16,0   20,0  

      

Grand Totaal  961,0   1.035,0  

 
Om de financiële ruimte te vergroten zal meegewerkt worden aan het lobbytraject vanuit de BIR 
voor extra financiering en zal vanuit BIM Loket (directeur en clustertrekker IT) acquisitie voor 
projecten met aanvullende middelen plaatsvinden. Zie hiervoor onder meer de lijst in de vorige 
paragraaf. Een percentage vanuit de projecten (maatwerk, doch minimaal 10%) wordt afgeroomd 
ter dekking van kosten vanuit BIM Loket. Een aandachtspunt is het opvangen van evt. risico’s vanuit 
de projecten.  
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Bijlagen 
 

1. Context 
2. Dilemma’s 
3. Overzicht ingediende projectvoorstellen 
4. Uitwerking werkpakketten beheer  
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Bijlage 1 Context 
 
Er is net als vorig jaar uitvraag gedaan bij de branches om de context te schetsen voor relevante 
ontwikkelingen en behoeften m.b.t. het BIM Loket. Zie onderstaand de schriftelijk ontvangen input. 
In een werksessie voor het jaarplan is de input besproken en verwerkt in dit jaarplan.  

1.1 Opdrachtgevers  
 

B&U  

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 
aanbestedingsprocessen en vergunningsaanvragen rechtstreeks op basis van gebouwmodellen in 
plaats van hiervan afgeleide documenten. In 2016 hebben de Schiphol Groep, Erasmus MC en het 
Rijksvastgoedbedrijf gezamenlijk  twee eerste beperkte B&U ontwikkelopdrachten opgesteld  (1) 
bepalen informatie inhoud in de beheerfase (2) koppelen van de informatie inhoud aan BIM. Deze 
eerste deelopdrachten kunnen gezien worden als een opstap naar een veel grotere operatie die in 
2017 van start moet gaan en die moet gaan leiden tot een Informatie Leverings Specificatie  voor de 
B&U opdrachtgevers in beheerfase. De verwachting is dat in 2017 meerdere B&U opdrachtgevers 
hierbij zullen aanhaken. 

 
GWW 
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 volgens ons overigens ook goed 
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toepasbaar zijn in de B&U. Tevens is er behoefte aan een goed toegankelijke uitleg en vraagbaak 
over de standaarden. 

1.2 Installateurs 
 

Het is de visie van de installatiebranche dat informatie belangrijker wordt dan het bouwwerk. 
Gerichte kennisconcentratie levert een schat van waarde uit ontwerp, realisatie en gebruik en drijft 
daarmee de verbetering van de interoperabiliteit tussen de schakels in bouwketen. Naar 
verwachting zal het BIM Gebouwdossier dit als “virtual improvement platform” kunnen gaan 
faciliteren. 

Voor de installatiebranche betekent dit: 

 Anders denken en anders werken: klantvraag functionaliteit vertalen naar prestaties en 
technische oplossingen. 

 Modelleren, calculeren, inkoop, logistiek, montage, oplevering, garantie, onderhoud en beheer 
vanuit één informatielandschap. 

 Probleemloze kennis en data uitwisseling in de processtappen van concept => generiek => 
specifiek => exploitatie.  

 Branche breed draagvlak en cultuur van strikt hanteren van open standaarden voor 
betrouwbare en efficiënte processen. 

 
Voor 2017 zijn de implementatie van ETIM-MC, de realisatie van een UOB met aansluiting op IFC en 
de ontwikkeling van het BIM Gebouwdossier belangrijkste prioriteiten voor de installatiebranche. 
Het BIM Loket richt zich in 2017 vooral op haar rol als “enabler van samenwerking” via open 
standaarden voor BIM voor versnelling van de digitalisering van de bouwkolom. Activiteiten lopen 
langs drie lijnen: het zijn van een BIM clubhuis/society, het zorgen voor communicatie en 
agendering en het waarborgen van het beheer en de samenhang van open standaarden.Omdat de 
installatiebranche zich de afgelopen jaren te weinig heeft herkend in de prioriteiten en ontwikkeling 
van het BIM Loket zijn expliciete afspraken gemaakt voor 2017. 

Aansluiting en beheer van CBNL 

 Een stuurgroep CB-NL (voorlopig o.l.v. de directeur van het BIM Loket) gaat zich mede 
inspannen voor een effectievere aansluiting van CB-NL op de ontwikkelingen in de 
installatiebranche. UNETO-VNI is in de persoon van Peter Zwakhals lid van deze stuurgroep. 

 Met name vanuit de B&U sector liggen er parallelle belangen in o.a. mapping van CB-NL met 
IFC en NL/sfb en ontwikkeling van de UOB. Door belangen te combineren verwachten we 
extra financiële middelen vrij te kunnen maken.  

 Hiermee kan de waarde van CB-NL aanzienlijk toenemen. 
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 Het beheer van de CB-NL standaard vraagt om een neutrale, betrouwbare en efficiënte 
beheersorganisatie. Binnen de mogelijkheden bekijken we hoe dat in de toekomst te 
organiseren met hulp van de kennisinstellingen, waarbij de kwaliteit voorop staat.  

 Met deze aanpak verwachten we dat de toegevoegde waarde van CBNL veel duidelijker zal 
worden voor de praktijk van de installatiebranche. 

 
Aansluiting IFC en mapping UOB    

 UOB is gericht op probleemloze uitwisseling van informatie voor BIM, geïnitieerd door de 
installatiebedrijven vanuit knelpunten in de dagelijkse praktijk. 

 Belangrijke basis voor het project UOB is de mapping van IFC, ETIM, CBNL en Revit middels 
UOD’s (uniforme object definities). 

 Vanuit het BIM Loket wordt verkend met Building SMART International in het project met de 
B&U opdrachtgevers om de mapping internationaal te borgen. De vorm en governance 
hiervan moet nog worden vastgesteld. O.a. Schiphol en UNETO-VNI nemen deel hieraan. 

1.3 Architecten 
Voor architectenbureaus ligt de grootste uitdaging bij het beheersbaar houden van de vele 
verschillende eisen die opdrachtgevers aan de levering van digitale informatie stellen. Hierbij speelt 
een rol dat vele opdrachtgevers onvoldoende kennis hebben van BIM om een kwalitatief goede 
uitvraag te houden waardoor de gevraagde (kwaliteit van de) data niet in verhouding staat tot het 
soort opdracht of de hoogte van het hiervoor geboden honorarium. Standaardisering van ILS’en 
staat derhalve hoog op de agenda. Hierbij geldt evenwel dat het kennisniveau over BIM bij 
opdrachtgevers moet worden verhoogd zodat hun verwachtingen aan architectenbureaus op het 
gebied van BIM en het verwachte kwaliteitsniveau van de data in modellen realistisch zijn en in 
verhouding staan met de omvang van opdracht die aan een architectenbureau wordt verstrekt.  
Daarnaast kijkt de architectensector ook naar de mogelijkheid om te kijken of er een 
standaardisering mogelijk is van de outputspecificaties per bouwfase omdat de omschrijving alleen 
van de uit te voeren werkzaamheden per ontwerpfase niet meer aansluiten bij de werkwijze met 
BIM, die meer gefocust is op output c.q. specifiek omschreven data per ontwerpfase. 
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Bijlage 2 Dilemma’s 
 
Dilemma’s die wij ervaren rond positionering, scope en focus zijn als volgt:  
 

 Algemeen dilemma: regierol versus kernwaarde faciliterend. Aan de ene kant is er een roep 
om regie, aan de andere kant wil men zich niet laten regisseren en is er wellicht meer 
behoefte aan een faciliterende en coördinerende rol. Op dit moment gaan we ervan uit dat 
regie eigenlijk een uiting is van ouderwets top-down denken, en dat de kracht zit in 
invulling via coördinatie vanuit een netwerkbenadering. Door op deze manier te verbinden 
ontstaat regie.   

 Algemeen dilemma: BIR gaat over BIM, BIM Loket gaat over open standaarden. In de 
praktijk is er weinig tot geen uitvoeringskracht bij de BIR en vallen zaken tussen wal en 
schip. Opdrachtgeversrol BIR onhelder.  

 Algemeen dilemma: promoten versus beheren. In de kern heeft het BIM Loket twee taken: 
promotie van standaarden (centraal voorlichten en bevordering gebruik) en gezamenlijk 
beheren van standaarden(inclusief onderlinge aansluiting en internationaal).  Beide taken  
vragen om een andere houding en niet iedereen heeft beide taken op het netvlies. Zijn wij 
een netwerkorganisatie of een beheerorganisatie of een moderne combinatie van beide? 
Wij gaan uit van het laatste. Verder is er wat betreft beheer bij sommigen nog 
onduidelijkheid over status partners en de wenselijkheid ervan (streven naar alles volledig 
in beheer of slechts gedeeltelijk).  

 Bevordering gebruik open BIM-standaarden  
dilemma: opschaling van het gebruik niet goed mogelijk zonder BIM-breed mandaat, 
omdat we anders standaarden pushen in plaats van de klant (en het probleem dat we willen 
oplossen) centraal zetten. Ook de naam BIM Loket schept verwachtingen. Oplossing: 
beperken tot praktijkrichtlijnen/ interactie, en daarnaast strategische 
agendering/signalering (op te volgen door BIR).  

 Dilemma: BIR wil dat BIM Loket ook portalfunctie vervult voor de BIR met betrekking tot 
informatie over BIM. BIR stelt hiervoor content beschikbaar (Kenniskaarten en enkele 
filmpjes). Mogelijk dilemma: dit wekt mogelijk valse verwachtingen over BIM 
communicatie en promotie, omdat de markt meer wil dan hetgeen nu beschikbaar is (er is 
veel behoefte is aan kennis over BIM). Nu zien we onze communicatie taak beperkt tot 
communicatie over open BIM standaarden en portalfunctie voor de BIR, als men meer wil 
dan willen we daar ook bijbehorend budget en mandaat voor.   
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 Ontwikkeling open standaarden 
Dilemma: niet helder belegd. Is het een regierol? Of is het faciliteren (bv : 
communiceren/geld inzamelen/organiseren). Gaat het over standaarden of ook over 
richtlijnen? Wat doet de BIR/branches hier zelf in? 

 Onderwijs open BIM standaarden  
dilemma: overlap met de BIR (behoefte neutrale BIM cursussen en behoefte aan 
coördinatie om kwaliteit over BIM opleidingen te borgen). BIM Loket kan portalfunctie 
vervullen om aanbod naar buiten te tonen. Mogelijke oplossing: in gesprek met BIR hoe dit 
te coördineren.   
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Bijlage 3 Overzicht projectvoorstellen 
 
 

201701  RWS  Verbinding City-GML spaces met IFC  
201702  Erasmus MC  Open BIM databases voor studie- en testdoeleinden  
201703  ISSO en BIMpuls  BIM en de toren van Babel  

201704  ISSO en BIMpuls  BIM en integraal functies en benamingen  

201705  Gobar  POC Ketenintegratie Bouw  
201706  Uneto-VNI  Exploitatie en beheer UOB  
201707  ProRail  Prijsvraag BIM in de Spoorbranche  
201708  CROW  Uitbreiding IMBOR  
201709  Gemeente Rotterdam BIM bij MKB bedrijven 
201710  UNETO-VNI  Standaard BIM Gebouwdossier  
201711  UNETO-VNI  Proof-of-Concept mapping standaarden UOB  
201712  buildingSMART Benelux  Checken op basis van BIM basis ILS  
201713  buildingSMART Benelux  Standaardiseren van BIM basis ILS  
201714  buildingSMART Benelux  Verbreding van BIM basis ILS  
201715  buildingSMART Benelux  Verdiepen van BIM basis ILS  
201716  SBRCURnet  Informatie op orde ihkv de omgevingswet  
201717  SBRCURnet  Referentiekader Duurzaamheid  
201718  Gemeente Rotterdam  Gemeenten en BIM  
201719  Drift, Erasmus Universiteit 

Rotterdam  
Pressure cooker sessie BIM als katalysator voor 
veerkrachtige, duurzame sector  
 

201720  RWS / BIR/BIM Loket  Ontwikkeling COINS 2.0 validatieservice  
201721 
201722  
201723 
 
201724 
201725 
201726 
201727 

BuildingBits  
RWS 
RWS 
 
BIR 
B&U Opdrachtgevers 
buildingSMART Benelux 
buildingSMART Benelux 

POC IMGEO/IMBOR OTL voor COINS 2.0  
BIM-cursus voor RWS opdrachtnemers  
Borgen Nederlandse inbreng in internationale 
standaardisatie (ISO en CEN) 
Communicatie BIR 
ILS B&U (Opdrachtgevers) 
IFC in Hoger Onderwijs 
Aansluiting standaardisatie initiatieven op IFC (IFC-NL) 
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Bijlage 4 Uitwerking werkpakketten 
standaarden/richtlijnen  
 

4.1 CB-NL 
 
In 2015 is CB-NL versie 1.0 gelanceerd en zijn mogelijkheden getoond aan de hand van een zevental 
usecases.  In 2016 is gewerkt aan het doel om het gebruik van CB-NL een impuls te geven en 
zodoende de CB-NL te laten landen in de bouwpraktijk. Een jaar is te kort gebleken om dat doel 
volledig te realiseren. Er zijn echter belangrijke stappen gezet met het beperkte budget dat 
beschikbaar was. In juni 2016 is versie 1.1 gepubliceerd. Er zijn mappings gerealiseerd met de 
NL/SfB- en ETIM-classificaties. Enkele praktijkprojecten zijn in uitvoering gegaan en hebben deels al 
resultaten opgeleverd, zoals:  
 de ontwikkeling van een objecttypebibliotheek (OTL) voor het project Zuidasdok, waar een 

OTL voor het Amsterdamse deel van het project is opgeleverd; ;.  
 het project Uniforme Objectenbibliotheek van Uneto-VNI, waarbij met behulp van CB-NL en 

IFC tekenkenmerken worden vastgelegd van installaties en hun onderdelen, zodat 
gestandaardiseerde 3D-modellen van objecten kunnen worden gemaakt; 

 een Proof of Concept voor het zoeken en vinden van bouwmaterialen in verschillende datapools 
met behulp van CB-NL als intermediair.  Deze PoC levert begin 2017  haar eerste resultaat op. In 
2017 zal dit een vervolg krijgen. 

 Tegelijkertijd heeft een herbezinning plaatsgevonden op de toekomst van de CB-NL. Dit heeft 
geresulteerd in een strategie voor de verdere ontwikkeling en implementatie. Besloten is om de 
CB-NL primair door te ontwikkelen op basis van concrete problemen die marktpartijen 
ondervinden bij het uitwisselen van data tussen verschillende softwareapplicaties en/of het 
raadplegen van verschillende kennisbronnen. Door mapping aan CB-NL kunnen verschillende 
kennisbronnen (normen, standaarden, bibliotheken, databestanden met specifieke 
domeinkennis e.d.) met elkaar in relatie worden gebracht, zodat een eindgebruiker straks met 
één zoekopdracht online kennis kan ontsluiten uit verschillende bronnen. Het is daarom 
belangrijk dat zoveel mogelijk in de markt gebruikte normen, standaarden en andere 
gegevensbronnen worden gemapt aan CB-NL. Er is voor gekozen om prioriteit te geven aan 
mappings waaraan in de markt de grootste behoefte is. In concrete praktijkprojecten moet 
worden getoond wat de koppeling van standaarden en databestanden via CB-NL oplevert. Om 
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de mappings en beoogde toepassingen mogelijk te maken, moet de CB-NL – vraag-gestuurd - 
worden aangevuld. Op deze manier wordt de inhoud van CB-NL verbeterd en uitgebreid op 
basis van de wensen en behoeften van gebruikers. 

 
 
Werkpakketten 
De werkzaamheden in 2017 bestaan grofweg uit drie werkpakketten:  
1. Praktijkcases) en verrijking van de CB-NL door mapping van relevante standaarden;  
2. Verspreiden gedachtegoed / communicatie  
3. Beheer;  
 
Ad 1: Praktijkcases en Verrijking van de CB-NL door mapping van relevante standaarden 
 
Praktijkcases 
Het gaat hier om de toepassing van CB-NL in concrete praktijksituaties, waarin eindgebruikers 
problemen ondervinden omdat gegevens in verschillende databestanden en/of softwareapplicaties 
die ze (willen) gebruiken, anders worden genoemd of geclassificeerd. Om die toepassing mogelijk te 
maken, wordt de CB-NL waar nodig vraag-gestuurd verrijkt, onder andere via mappings. Dit betreft 
voor de B&U-sector onder meer het vervolg op de PoC voor het zoeken en vinden van 
bouwmaterialen en de PoC Uniforme Objecten Bibliotheek. Voor de sector GWW/Ruimtelijke 
omgeving gaat het onder meer om nadere uitwerking van de Zuidasdok-case. In overleg met 
gebruikers- of expertgroepen uit de diverse branches wordt gezocht naar nieuwe 
toepassingsgebieden waarvoor de CB-NL met prioriteit zou moeten worden ingezet. 
 
Reeds nu zijn er bedrijven en organisaties die graag gebruik willen maken van de kennis en ervaring 
die zijn en worden opgedaan in de praktijkcases. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een eigen 
Object Type Library (OTL) op basis van de CB-NL. Het (vraag-gestuurd) faciliteren van bedrijven en 
organisaties bij het implementeren van dergelijke CB-NL-toepassingen zal in 2017 een belangrijke 
activiteit vormen.  
 
Verrijking 
Om gebruikers goed te kunnen faciliteren, is het (zoals vermeld) van groot belang dat zoveel 
mogelijk relevante standaarden worden gemapt aan de CB-NL. Twee standaarden die voor de B&U-
sector heel relevant zijn, moeten in ieder geval worden gemapt. Dit zijn IFC en de classificatie 
Bouwsystemen & Installaties (BS&I, onderdeel van STABU Bouwbreed). Afhankelijk van het 
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beschikbare budget zullen deze mapping in 2017 geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd, waarbij 
prioriteit wordt gegeven aan de mapping van BS&I. Deze mapping zal het onder meer mogelijk 
maken om gegevensbestanden die zijn geclassificeerd volgens BS&I, om te zetten naar een 
sortering volgens de NL/SfB-classificatie en omgekeerd.  
Voor de GWW-sector is mapping met het “Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water” van 
Rioned relevant.  
 
Ad 2: Verspreiden gedachtengoed / communicatie  
CB-NL moet worden uitgevent door ambassadeurs en anderen uit het netwerk van BIR en BIM-
loket. Dit is belangrijk om het gebruik van CB-NL in samenhang met andere standaarden te 
bevorderen. Door het voeren van gesprekken en het houden van presentaties in de sector over 
herkenbare toepassingen van CB-NL bij BIM-projecten en de voordelen die daarmee kunnen 
worden behaald, wordt het gedachtegoed verspreid en het gebruik bevorderd. Een en ander zal 
worden ondersteund met onder meer standaard presentaties en actuele documentatie op de 
website.   
Voor de opdrachtgevers vindt een inventarisatie plaats van de mogelijkheden voor het aanbrengen 
van koppelingen met hun objecttypenbibliotheken (OTL’s). 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.  
Tot dit werkpakket behoren ook: 
 Het up to date houden van de content van de CB-NL website. 

 
Ad 3: Beheer 
Het werkpakket ‘Beheer’ omvat onder meer de volgende activiteiten: 
 Het inrichten van de Stuurgroep, die de lijnen uitzet, de inbreng van CB-NL in de Commissie 

verzorgt, besluitvorming over CB-NL in het bestuur voorbereidt en de voortgang van het 
Jaarplan CB-NL bewaakt. De Stuurgroep komt 1x per maand, in het begin 1x per twee weken 
bijeen. De Stuurgroep bestaat voorlopig uit Jacqueline Meerkerk, Henny Stolwijk (secretaris), 
Joppe Duindam, Peter Zwakhals, Dik Spekkink en Harry Louwenaar (communicatie). Het 
inrichten van de Technische Werkgroep CB-NL, die zorgdraagt voor (optimalisatie van) de 
informatietechnische structuur van de standaard en de correcte modellering van de inhoud en 
de mappings. De Technische Werkgroep vergadert 4 à 5 keer per jaar en bestaat voorlopig uit 
Henny Stolwijk, Hans Schevers, Bart Bink en Dik Spekkink.  
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 Het ontwikkelen van een roadmap voor de verdere ontwikkeling van CB-NL, zowel technisch 
als inhoudelijk.  

 Onderhoud van de ondersteunende software (webbrowser, API) en ontwikkeling van een 
Sparql Endpoint op de OWL-database van CB-NL. Het is de bedoeling voorzieningen te 
ontwikkelen waarmee de professionele gebruiker eenvoudig naar de API, de Sparql Endpoint 
en de CB-NL Wiki-wordt geleid. Het up to date houden van de CB-NL wiki;  

  
 

4.2 NLCS  
 
Voor 2017 zijn de volgende NLCS-werkpakketten geformuleerd:  
1. Uitbreiding van NLCS voor Stedelijk Spoor;  
2. Evaluatie NLCS Planvorming;  

In release 4.0 (2014) is de NLCS uitgebreid de discipline PLANVORMING. In 2017 zullen de 
ervaringen met deze uitbreiding worden geëvalueerd, waarna – afhankelijk van de uitkomsten 
van de evaluatie – een aanpassing kan volgen. 

3. Praktijkproef Koppeling NLCS met Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) * 
RioNed heeft het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) ontwikkeld. Dit is een 
ontologie, een digitale verzameling van eenduidige definities van objecten, hun kenmerken en 
onderlinge relaties, met alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). Er zal een 
praktijkproef worden uitgevoerd, waarin een koppeling wordt gerealiseerd tussen de GWSW en 
de NLCS, om aan te tonen dat GWSW (en naar analogie daarvan ook andere standaarden als 
COINS) gebruik kunnen maken van de NLCS ten behoeve van de representatie. Het 
voorgestelde project kan als pilot worden gezien voor de mogelijke omvorming van de NLCS 
naar een ontologie, waardoor bijvoorbeeld ook de relatie met COINS kan worden verdiept en 
NLCS een rol kan gaan spelen in level 3 BIM. : 

4. NLCS release 4.2  
Het beleid van de Projectgroep NLCS is erop gericht om jaarlijks (niet meer dan) één nieuwe 
release uit te brengen. Voor 2017 worden geen grote wijzigingen of substantiële aanvullingen 
voorzien die een “Release 5.0” zouden rechtvaardigen. Wel wordt een release 4.2 voorzien, 
waarin foutjes in release 4.1 kunnen worden hersteld en waarin suggesties van gebruikers en 
softwareleveranciers m.b.t. de bestaande standaard kunnen worden verwerkt. 

5. Dagelijks beheer NLCS  
Dit werkpakket omvat het projectmanagement door SBRCURnet (voorzitterschap van 
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Kerngroep en Projectgroep, deelname in Programmacommissie BIM Loket, organisatorische 
ondersteuning en verslaglegging), de algehele projectleiding, het borgen van het beheerproces 
(continuïteit van beheer), het ondersteunen van NLCS-gebruikers via de Helpdesk van het BIM 
Loket, het verhelpen van bugs in de bestaande standaard, enzovoort. 

 
Voor het geval er meer budget beschikbaar zou komen, staan de volgende werkpakketten op de 
wachtlijst. 
6. Koppeling van NLCS aan COINS  

Om in projecten een goede koppeling en ‘samenwerking’ tussen de NLCS en mogelijk te 
maken, is in 2016 een mapping van de objecten in de NLCS aan concepten in de CB-NL 
gemaakt. 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. Dit 
werkpakket behelst het testen en demonstreren van deze deep linking in de praktijk.  

4. Onderzoek wenselijkheid en mogelijkheden 3D NLCS 
In 2017 wil de Projectgroep NLCS onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om de NLCS uit 
te breiden met een standaard voor 3D modelleren van met name kunstwerken.  

5. Verkenning mogelijkheden inwinningsmethode met pointclouds 
In dit werkpakket zal worden onderzocht of het mogelijk is om een pointcloud om te zetten 
naar een NLCS-bestand, zodat daarop kan worden doorgewerkt voor het ontwerpen van een 
nieuwe situatie.  

4.3 COINS  
 
Stand van zaken 
2016 stond in het teken van de uitvoering van het Projectplan COINS 2.0 onder auspiciën van de 
Bouwinformatieraad (BIR). In de zomer is (het kernmodel van) COINS 2.0 gereedgekomen, 
gepubliceerd op de COINS-wiki 
(http://www.coinsweb.nl/wiki2/index.php/Welcome_to_the_COINS_wiki_pages) en in beheer 
overgedragen aan het BIM Loket. Daarmee is het Projectplan COINS 2.0 nog niet volledig afgerond. 
De uitvoering van enkele werkpakketten loopt door tot in 2017. Het bijbehorende budget zal 
worden overgedragen van de BIR (c.q. van RWS als penvoerder van het Projectplan COINS 2.0) aan 
het BIM Loket.  
 
Het betreft de volgende werkpakketten:  
 Ontwikkelen van een handleiding voor het maken van COINS 2.0 Referentiekaders; 
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 Ontwikkelen en testen van een COINS 2.0 Referentiekader Systems Engineering; 
 Begeleiden van praktijkcases met COINS 2.0 (er is nog budgettaire ruimte voor drie cases). 
 
Werkpakketten 2017 
1. Projectleiding / inrichting beheerorganisatie  

In 2016 is een begin gemaakt met het inrichten van de COINS-beheerorganisatie onder de vlag 
van het BIM Loket. Er moet nog het nodige werk worden verzet om te komen tot een 
beheerorganisatie, een beheerproces en beheerprocedures die voldoen aan de zogenaamde 
BOMOS-richtlijnen.  

2. Dagelijks beheer  
Onder dit werkpakket vallen de ‘dagelijkse werkzaamheden’ voor onder meer secretariële 
ondersteuning, de organisatie en kosten van bijeenkomsten, het onderhouden van de website, 
het afhandelen van vragen die binnenkomen via de Helpdesk.  

3. Ontwikkelen van een handleiding voor het maken van COINS 2.0 Referentiekaders (uitloop van 
uitvoering van het BIR Projectplan COINS 2.0);  

4. Ontwikkelen en testen COINS 2.0 Referentiekader SE op basis van het door de BIR-werkgroep 
SE-BIM te leveren SE-informatiemodel (uitloop van uitvoering van het BIR Projectplan COINS 
2.0);  

5. Ontwikkeling BIM-cursus voor RWS opdrachtnemers 
Op dit moment schrijft RWS in haar DBFM contracten het toepassen van BIM voor. Begin 2017 
zal RWS ook voor haar prestatie contracten de BIM werkwijze gaan voorschrijven, waarmee 
naast de grote opdrachtnemers ook middelgrote partijen met BIM zullen moeten gaan werken. 
Om de opdrachtnemers hierin te ondersteunen wil RWS een BIM cursus opzetten en laten 
geven en onderhouden door het BIM loket. Hiermee wordt kennis centraal opgebouwd en voor 
de BV Nederland beschikbaar gesteld.  

6. Voorbereiden en uitbrengen release COINS 2.1  
Het beleid is erop gericht om maximaal eenmaal per jaar een update van een vigerende release 
van COINS uit te brengen en maximaal eenmaal per twee jaar een nieuwe release. Dit biedt 
softwareontwikkelaars de gelegenheid om goede applicaties te ontwikkelen en te vermarkten. 
Voor 2017 wordt geen nieuwe release voorzien, maar er wordt wel rekening gehouden met een 
update (COINS 2.1) ten behoeve van het herstellen van fouten en tekortkomingen in release 
2.0.  

7. Ontwikkelen COINS 2.0 online validatieservice  
RWS heeft een COINS 2.0 API laten ontwikkelen met daarin ook validatiefaciliteiten. RWS stelt 
de API via het BIM Loket aan de bedrijfstak ter beschikking. De API vereenvoudigt de 
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implementatie van COINS 2.0 door marktpartijen. Met de validatiefaciliteit kan worden 
gecheckt of de inhoud van een COINS container voldoet aan de COINS 2.0 standaard. De 
bedoeling is om bij het BIM Loket een online validatieservice aan te bieden.  

8. Begeleiding praktijkcases  
In het Projectplan COINS 2.0 is voorzien in de begeleiding van een achttal praktijkcases (om 
COINS 2.0 te testen). Er is nog budgettaire ruimte voor drie cases.   

9. Onderhoud software en documentatie  
Bij de COINS 2.0 standaard hoort de formele documentatie van de standaard en twee 
generieke softwareproducten (de API/validator en de COINS Navigator) die het gebruik van 
COINS vergemakkelijken. Deze producten zijn in beheer bij het BIM Loket en het is essentieel 
dat ze up to date worden gehouden. Dit werkpakket omvat het beheer en onderhoud van de 
documentatie en de software. 

 
Indien er meer budget beschikbaar zou komen, staat het volgende werkpakket als eerste op de 
wachtlijst: 
 
10. Ontwikkelen COINS 2.0 Referentiekader IFC  

In 2016 is een ‘COINS showcase B&U’ uitgevoerd waarin de potentiële meerwaarde van COINS 
voor de B&U-sector is getoond. De showcase laat onder meer zien dat gecombineerd gebruik 
van COINS en IFC veel meerwaarde kan bieden voor de sector. Ontwikkeling van een 
Referentiekader IFC zal ertoe bijdragen dat deze meerwaarde kan worden geëffectueerd. 

 

4.4 Nationaal model BIM Protocol en nationaal model BIM Uitvoeringsplan 
 

Nationaal Model BIM Protocol 
Dit model bevat voorbeeldteksten, c.q. een template 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 tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s). Opdrachtgevers kunnen het model 
gebruiken als onderleggen voor het opstellen van projectspecifieke BIM Protocollen. 
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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 BIM Uitvoeringsplan gebruiken als onderlegger voor projectspecifieke BIM 
Uitvoeringsplannen. 

BIM Richtlijn opdrachtgevers B&U en GWW 
Het BIM Loket ontwikkelt in 2016 (verwachte oplevering: dec.) een richtlijn voor opdrachtgevers in 
de B&U- en GWW-sector die BIM willen voorschrijven in projecten. De richtlijn bevat aanwijzingen, 
aanbevelingen, voorbeelden en tips 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. 
Gezien de grote overlap is besloten om deze BIM Richtlijn te integreren in het Nationaal Model BIM 
Protocol. 

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. 
 
Zoals opgemerkt heeft de beoogde SOB grote raakvlakken met het onderzoeksproject 
“Informatiebehoefte B&U-opdrachtgevers” van RBV, Schiphol en Erasmus MC. Beoogd product 
daarvan is een standaard Informatieleveringsspecificatie (ILS), waarin de B&U-opdrachtgevers niet 
alleen specificeren welke informatie (data) opdrachtnemers bij oplevering van een project dienen te 
leveren, maar ook welke tussentijdse BIM-leveringen zij verlangen. De beoogde SOB dient daarop 
aan te sluiten, zal een aanvulling zijn op de standaard ILS. Waarbij de aanvulling betrekking heeft op 
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de informatiebehoeften van de opdrachtnemende partijen/disciplines in de verschillende fasen van 
het BIM-proces.  
 
Beheeractiviteiten 
Het beheer van het Nationaal Model BIM Protocol en het Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan zal 
in 2017 in hoofdzaak de volgende activiteiten omvatten. 
 Publiceren van de modellen op de website van het BIM Loket, als praktijkrichtlijnen voor het 

opstellen van projectspecifieke BIM Protocollen en Uitvoeringsplannen, in twee versies: 
o direct te gebruiken, bewerkbare bestanden (Word-documenten); 
o met toelichtingen en aanwijzingen uitgebreide versies die als handleidingen kunnen 

worden gebruikt bij projectspecifieke invullingen. 
 Promotie van het gebruik van de modellen via nieuwsbrieven, artikelen in vakbladen e.d.; 
 Verzamelen van feedback uit de praktijk; 
 Verzorgen van updates van de modellen, wanneer feedback uit de praktijk en/of nieuwe 

inzichten daartoe aanleiding geven. 
 

4.5 GB-CAS 
 
Indien extra budget beschikbaar is kunnen volgende  zaken aanvullend op het beheer worden 
overwogen. 
 

Activiteit Resultaat  Betrokkenen Planning 
Ontwikkeling Onderzoek naar behoefte 2D 

tekenafspraken 
STABU, BIM Loket, RVB, ... Q1 

Implementatie Resultaten onderzoek implementeren STABU, BIM Loket, RVB, ... Q2-Q3 

Verbinding Onderzoek naar integratie met 
bestaande systemen door relatie met 
NL/SfB 

STABU, BIM Loket 
coördinatie 

Q1 
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4.6 VISI 
 
Een aantal jaren geleden is besloten om VISI in ‘verbeter-scrums’, met een jaarlijkse releasecyclus 
en een daaraan aangepaste beperkte scope, te beheren. De vigerende versie van de VISI 
systematiek is 1.6. Een volgende versie (1.7) is in de maak (volgens de jaarlijkse releasecyclus). 
Recentelijk heeft de VISI Stuurgroep besloten om die releases meer ‘onder de motorkap’ te houden. 
Backwards compatibiliteit voorkomt problemen bij gebruikers met verschillende releases. In 2016 is 
daarnaast een grotere actualisatie gestart (werktitel VISI 2.0 waarmee VISI weer volledig ‘DEMO-
compatibel’ wordt). Dit wordt in 2017 afgerond. In 2018 wordt een review verwacht van de ISO 
29481-part 2 (‘interaction framework’; oftewel de VISI-systematiek versie 1.3). Met VISI 2.0 komen 
wij vanuit Nederland daarvoor gesteld te staan.  
Het beheer en de actualisatie van VISI wordt met het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ 
gecontinueerd. Dit omvat op hoofdlijnen: 
 het beheren en actualiseren van de VISI Open Standaard als zodanig (releases 1.7 en 2.0 

uitwerken, documenteren (VISI-Leidraad);  
 het faciliteren van de open besluitvorming daarover;  
 publiceren, website actueel houden;  
 VISI compatibele software toetsen en VISI-keurmerk verlenen;  
 gewenste ontwikkeling van VISI afstemmen met sector en branche organisaties;  
 
Daarnaast zal in kaart worden gebracht wat de nodige afstemming met COINS inhoudt. Synergie 
ontstaat door de parallelle ontwikkeling van VISI 2.0.  
 
Voor 2017 worden voor VISI de volgende werkpakketten onderscheiden. 
1. Beheer & actualisatie Open Standaard. Dit werkpakket omvat onder meer de volgende 

activiteiten: programmamanagement, afstemmingsoverleg, lidmaatschap buildingSMART en 
deelname ALV, VISI-keurmerktests, beheer en onderhoud VISI-OS (excl. tijdbesteding TNO), 
en VISI 2.0 projectleiding, restant o.o.p. Inqa; excl. tijdbesteding TNO; 

2. Faciliteren van open besluitvorming, waaronder o.a. Stuurgroep (3x per jaar), Kerngroep (3x per 
jaar), Gebruikerscomité (4x per jaar), Technische Commissie (3x per jaar; incl. voorzitter), 
Technische Commissie werksessies; 

3. Internationaal (waaronder Coördinatieoverleg Nederlandse CEN-gangers, excl. lidmaatschap 
van/deelname aan de desbetreffende NEN-normcommissie en internationale overleg met/bij 
ISO en CEN; 
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4. Communicatie/Kennisoverdracht (waaronder ondersteuning Gebruikersbijeenkomsten (4 x 
p.j.), helpdeskvragen beantwoorden, medewerking aan flyers, blogs, website teksten en 
overige media). 

 
‘Deliverables’ zijn: 
 Specificatiedocument (VISI-Leidraad (versie 1.6, versie 1.7) VISI OS release 1.5/1.6 (wrap-up uit 

2017) en release 1.7; 
o Twee VISI-leveranciers met VISI-keurmerk op versie 1.7 (eind 2017); 
o Prioriteitenoverzicht verbeterpunten; openbare consultatie; 

 Specificatiedocument (VISI-Leidraad) VISI OS release 2.0 en aanzet actualisering Keurmerktest; 
 I.s.m. cluster Voorlichting en adoptie maximaal 4 VISI-gebruikersbijeenkomsten in den lande 

(waarvan één specifiek tbv consultatie); 
 Open besluitvorming over bovenstaande;  

o Inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages 
 
Ter informatie 
Parallel aan het beheer van de VISI Open Standaard werkt CROW – los van dit beheerplan, maar op 
basis van VISI en in lijn het de doelstellingen van VISI (o.a. uniformeren en versimpelen van 
raamwerken) – als gedelegeerd opdrachtgever namens de vier VISI-participanten (ProRail, 
Amsterdam, Rotterdam en Gelderland) aan een project waarin de ‘VISI Transactiecatalogus’ wordt 
ontwikkeld. Het beoogd product (dat CROW zal gaan beheren en exploiteren) is een verzameling 
met uniforme raamwerkbouwstenen in een semantische database, waarmee een eindgebruiker via 
een webapplicatie/interface intuïtief, en relatief eenvoudig, foutloze raamwerken kan samenstellen. 
Ook kan een gebruiker raamwerken hiermee verifiëren en valideren. Het resultaat daarvan wordt 
medio 2017 verwacht.  
 


