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Het BIM Loket wil netwerkregisseur zijn voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing in de 
bouw, en het centrale informatie- en regiepunt rond open BIM-standaarden in Nederland. Het BIM 
Loket is een neutrale samenwerking van voor en door de sector. Het BIM Loket bevordert goede 
samenwerking in het digitale bouw-, beheer- en gebruiksproces. Dat leidt tot beter, efficiënter, 
economisch voordeliger, duurzamer en sneller bouwen.  
  
Het BIM Loket is een samenwerking van de BouwInformatieRaad met de kennisorganisaties 
buildingSMART Benelux (bSB), CROW, Geonovum, Ketenstandaard Bouw en Installatie en STABU, 
ondersteund door een bureau op de Bouwcampus in Delft. Het (virtuele) kennisplatform BIM Loket 
omvat ruim 200 betrokken personen uit de sector die actief betrokken zijn in coördinatie, 
ontwikkeling en beheer.  
 
Doelstelling van het BIM Loket is het stimuleren van de implementatie van BIM (Bouw Informatie 
Management) in de Nederlandse bouwsector door met name: 

a) Het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen 
b) Regie zetten op de ontwikkeling, beheer en borging van open BIM-standaarden in 

Nederland 
c) Het vanuit een centraal punt voorlichten van de gebruikers over open BIM-standaarden 

d) Het verbinden van kennisorganisaties die open BIM-standaarden beheren. 
e) Het coördineren en versterken van de (inter)nationale aansluiting 

 
 

www.bimloket.nl 
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Management samenvatting 
 
Het jaar 2018 stond in het teken van “Samen gericht doorpakken”. Dit heeft inhoud gekregen in 
zowel de verdere professionalisering van het beheer door uniformering van de beheerorganisatie 
per standaard, als in gericht doorpakken in het kader van de Bouwagenda. Hier heeft BIM Loket 
mede het proces aangejaagd, leidend tot DigiDealGO (het nationaal digitaliseringsprogramma 
Gebouwde Omgeving). We zijn trots op de behaalde resultaten en zien volop kansen voor de 
toekomst, in lijn met de in 2018 opgestelde Koers 2021.  
 
Koers 2021: Netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing 
De ambities van Bestuur en directie BIM Loket zijn verwoord in de Koers 2021. Een belangrijk 
uitgangspunt vormen de maatschappelijke opgave uit de Bouwagenda en de resultaten van de 
DigiDealGO. Het hogere doel zijn “betere” gebouwen/bouwwerken waarin mensen gezonder en 
productiever kunnen leven en werken gedurende de gehele levenscyclus, gebouwen die minder 
energie gebruiken, met een gezond binnenklimaat, en van materialen die circulair zijn. Bouwwerken 
worden niet steeds opnieuw uitgevonden/bedacht maar werken “aantoonbaar” goed. Met een 
bouwsector die digitaal volwassen is en internationaal concurrerend -  vanuit een verbreed en 
vernieuwd netwerk als samenwerkend ‘ecosysteem’ om dit te realiseren (sociale innovatie).    
 
De missie voor het BIM Loket is katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale 
samenwerking en vernieuwing. Dit betekent een verandering van de scope van het takenpakket. 
Vanuit onze basistaak als informatie- en regiepunt voor open standaarden is 2019 gericht op een 
sterke basis: borging en verbeteren van de samenhang van de standaarden. Daarnaast is 2019 – 
vanuit onze ambitie - gericht op het versterken en breder implementeren van onze regierol. Dit 
mede in het kader van de DigiDealGO die in 2019 zijn beslag moet krijgen. De focus van BIM Loket 
voor 2019 ligt hierbij op:  
• verdere versterking bestuurlijk eigenaarschap, gezamenlijke identiteit en structurele 

financiering  
• implementatie en borging van de samenhang van de standaarden 
• verbreding van onze regierol binnen het kader van het Nationaal Programma 

Digitalisering en Informatisering (DigiDealGO). 
 
Sterke basis – informatie & regiepunt open standaarden  
Tabel 1 geeft een overzicht van de activiteiten die zijn voorzien voor de uitvoering van onze 
basistaak. Uitgangspunten hierbij zijn: 1) prioriteit op regie & verbinden/stimuleren, 2) versterking 
aansluiting B&U door middel van concrete projecten en 3) borging BIR-onderwijslijn. Voor een 
aanvaardbare invulling van dit takenpakket  op het gewenste niveau is het huidige 
financieringsniveau onvoldoende. De huidige situatie is kwetsbaar, met beperkte financiële ruimte 
voor communicatie en internationale aansluiting, terwijl middelen voor financiële reserve en (door-
)ontwikkeling van standaarden geheel ontbreken. Ons uitgangspunt is om de basisfinanciering te 
verbreden, onder meer via aanhaking van nieuwe kernstakeholders. Wat betreft 
ontwikkelingsbudgetten zetten we in op (meerjaren) programmafinanciering in het kader van de 
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DigiDealGO, in plaats van de huidige ad hoc projectfinanciering. De open standaarden vormen 
hierbij een randvoorwaarde en nutsfunctie voor de sector. Verder willen we in 2019 toewerken naar 
een structureel financieringsmodel vanuit bestuurlijk gevoelde urgentie.  
 
Tabel 1. Activiteiten BIM Loket 2019 rond basistaak Open standaarden  

Rol Werkpakket  Huidig niveau   Gewenst niveau* 
Faciliteren  Bureau  bestuursvergaderingen, 

programmacommissie, jaarplan, 
jaarrekening, voortgangsrapportages, 
ondersteuning BIR 

relatiemanagement, actieve 
monitoring 
 

Regisseren & 
verbinden, 
stimuleren 

Synergieprogramma i.s.m. 
STABU, CROW, bSB, Geonovum, 
Ketenstandaard Bouw & Installatie 
en BNL: 
• voorlichting en adoptie  
• gezamenlijk beheren 

(BOMOS) 
• nationale & internationale 

aansluiting  
 

• vernieuwde website, Kennisdag, 
dialoogtafelnetwerk, nieuwsbrief, BIM 
Praktijkdag, onderwijsdag 

• centrale helpdesk, kennisdeling 
beheer, onderhoud richtlijn, 
ondersteuning 
gebruikersbijeenkomsten 

• onderhoud atlas palet standaarden, 
afstemmingsoverleg i.r.t. 
internationale CEN/ISO/andere 
meetings 
 

• marketing & communicatie 
• actieve i.p.v. reactieve 

inbreng in internationale 
gremia  

• sturing op verdere 
samenhang en 
uniformering palet 
standaarden en richtlijnen 

Faciliteren Beheerprogramma standaarden 
B&U & GWW met  uitvoering door 
STABU, CROW, bSB, e.a. i.s.m. 
beheerorganisaties: 
• Borging beheer portfolio 

open standaarden en 
richtlijnen  

 

• standaarden en richtlijnen 
beschikbaar en door (IT-platforms) 
ondersteund 

• beheerorganisatie  volgens richtlijn 
beheer o.b.v. BOMOS 

• betere aansluiting bij 
gebruik via use-cases en 
doorontwikkeling 

• bredere implementatie van 
BOMOS in het beheer van 
open standaarden 

• doorgroei in samenhang  

Faciliteren  Projectenportfolio B&U  i.s.m. 
bSB, etc.  

Aansluitprojecten B&U op gebied van ILS, 
onderwijs IFC, etc. 

 

*gewenste niveau = verwachting deliverables van BIM Loket bij huidige financiers/deelnemers 
 
Doorgroei in regie – nationaal digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving  
De rol en activiteiten van het BIM Loket voor de DigiDealGO moeten nog nader worden vastgesteld 
in overleg met het programma. Het eerste halfjaar zal in het teken staan van voorbereiding op de 
uitvoering van het nationale programma en verdere inrichting van de programmanagement- en 
ondersteunende functies. Start uitvoering programma is voorzien per tweede halfjaar 2019. 
  
In de begroting gaat in de basis 1.945 K Euro om, met inkomsten vanuit BIR-branches, BIR-
opdrachtgevers, aanvullende financiers (deels onder voorbehoud) en geoormerkte bijdragen van 
VISI,  NCLS; exclusief aanvullende bijdragen voor uitbreiding van de taak voor de regierol. Het 
geheel steunt op grote in-kind bijdragen en betrokkenheid van de sector en zou zonder dit niet 
mogelijk zijn.  De in-kind financiering voor de basistaak bedraagt ca. 3 M Euro.  
 
Noot: Dit jaarplan geeft tevens input voor de DigiDealGO en bevat een terugvaloptie voor het geval de DigiDealGO 
onverhoopt geen doorgang vindt.  
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1. Strategie- en 
organisatieontwikkeling 

 
De meerwaarde van het BIM Loket voor de stakeholders is op verschillende niveaus te duiden, zie 
kader 1.   
 
Kader 1.  

Meerwaarde 

De meerwaarde van het BIM Loket is in algemene zin: de clubhuisfunctie voor digitalisering van de bouwsector. 

De plek waar partijen hun inbreng kunnen hebben en waar vanuit sectorbreed belang neutraal regie wordt 

gevoerd. Waarmee zaken worden aangejaagd en het nationaal netwerk wordt versterkt. Dit is de strategische 

meerwaarde. Op tactisch niveau ligt de meerwaarde in het stimuleren van de ontwikkeling, aansluiting en 

borging van een samenhangend palet van standaarden voor de bouwwerklevenscyclus en toeleveringsketen. 

Dit mede vanuit internationaal perspectief en gebruikersperspectief en inclusief de dialoog en kennisdeling 

daarover. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers GWW is hierbij vooral de borging en het duurzaam beheer 

van open standaarden van belang. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers B&U ligt het belang vooral in het 

toegroeien naar (her)bruikbare ILS’en en het verbinden met de standaarden in de leveringsketen. De 

beheerfase van de levenscyclus van bouwwerken is in toenemende mate de invalshoek. Voor branches is 

uniforme werkwijze van belang, met nadruk op open standaarden, toepassen via praktijkrichtlijnen, 

ondersteuning opleiding etc. Voor softwareleveranciers is helderheid over keuzes voor standaarden van 

belang. Dit via duidelijkheid over het palet en (internationaal verplichte) toepassing om zo gericht te kunnen 

investeren in open standaarden. Praktische gebruikers van het BIM Loket zijn opdrachtgevers, 

opdrachtnemers, adviseurs en softwareleveranciers die standaarden en richtlijnen gebruiken, evenementen 

bezoeken en vragen stellen aan de centrale helpdesk.  

1.1 Strategie 

 
In 2015 is de stichting BIM Loket opgericht en zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 
2015-2018. De resultaten zijn behaald, met meer samenhang, centrale voorlichting, meer efficiency 
en transparantie, kennisdeling en financiële bundeling. Het clubhuis ‘van, voor en door de sector’ is 
een feit. In 2018 zijn de lijnen voor de koers 2021 uitgezet met het nieuwe bestuur, zie als bijlage 1 
de ‘praatplaat’ met toelichting die hiervan een overzicht biedt. Deze is tot stand gekomen met input 
vanuit de programmacommissie en advies vanuit de stakeholders.   
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Bereikte resultaten 2018 
BIM Loket is erin geslaagd om samen met de BIR een goede aansluiting te vinden bij de 
Bouwagenda i.s.m. DSBI en Ministerie van BZK, met het project “DigiDeal Gebouwde Omgeving” 
(DigiDealGO) tot gevolg. In bijlage 1 is de Koers 2021 opgenomen.  

 
De maatschappelijke opgave uit de Bouwagenda en de resultaten van de 
DigiDealGO zijn uitgangspunt. De maatschappelijke opgaven op het gebied van 
verduurzaming en circulair zijn urgent en om deze te behalen zijn digitalisering 
en informatisering noodzakelijk. Het hogere doel is “betere” 
gebouwen/bouwwerken waarin mensen gezonder en productiever kunnen leven 
en werken gedurende de gehele levenscyclus, gebouwen die minder energie 
gebruiken, met een gezond binnenklimaat, en waarvan de materialen circulair 
zijn. Bouwwerken die niet steeds opnieuw worden uitgevonden/bedacht maar 
“aantoonbaar” goed werken. Met een bouwsector die digitaal volwassen is en 
internationaal concurrerend, vanuit een verbreed en vernieuwd netwerk als 
samenwerkend ‘ecosysteem’. Hiervoor is naast (informatie-)technische innovatie 
vooral ook sociale innovatie nodig. De term BIM hanteren we daarbij in de brede 
uitleg van Bouw Informatie Management.  
 
BIM Loket heeft een katalysatorrol gespeeld in de Bouwagenda en de 
DigiDealGO en is klaar voor een volgende stap om hier verder invulling aan te 
geven als katalysator en enabler. Doorgroei in regie zal stapsgewijs moeten plaatsvinden. In 
navolging van afgelopen jaar neemt bureau BIM Loket verder regie om gebruikers, experts, 
beleidsmakers  en kennisinstellingen te verbinden vanuit een sectorbreed belang, met het 
gebruikersbelang voorop. Hier is sterke behoefte aan gezien de versnippering in de sector en de 
spraakverwarring en rolvermenging die dit tot gevolg heeft.  
 
De missie van BIM Loket is katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale 
samenwerking en vernieuwing. 
 
Qua strategie vraagt de urgentie van de opgave om leiderschap vanuit de gewenste cultuur en 
doorpakken in het waar nodig top down voorschrijven in aanbestedingen/ wetgeving. En 
tegelijkertijd bottom up mogelijk maken met praktijkrichtlijnen, standaarden, opleiding, 
experimenteerruimte etc. Voor verbreding en vernieuwing van het netwerk is de strategie een 
vraaggerichte werkwijze met open tendering, om nieuwe partijen te betrekken bij de uitvoering, 
gericht op groei in volwassenheid op bijvoorbeeld een ‘digiladder’. De koers richting 2021 bevat een 
drietal speerpunten:  

• structurele borging van beheer en ontwikkeling van open  standaarden, toewerkend naar 
een samenhangend  ‘ecosysteem’ van standaarden en richtlijnen en verplichte toepassing 
daarvan via voorschrijven in aanbestedingen en wetgeving;  

• impuls aan kennisontwikkeling en verspreiding, fieldlab’s etc. en netwerkvorming en 
communicatie voor sociale innovatie;  

• optimale bijdrage leveren aan DigiDealGO.  
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Hiermee stellen we de bouwsector in staat om door hergebruik van data bijvoorbeeld uniforme, 
digitale bouwwerkdossiers,  energie/consumentendossiers, materialenpaspoorten etc. te 
ontwikkelen. En vernieuwen we het netwerk met een samenwerkingsprogramma voor onderzoek, 
innovatie en opleidingen voor MKB en opdrachtgevers met aanjaagrol vanuit onze community. 
E.e.a. sluit aan bij de barrières in de sector zoals opgenomen in het onderzoek van UT1. Het BIM 
Loket wil vanuit een open opstelling als katalysator en enabler, de regierol in de toekomst verder 
uitbouwen. En doorgroeien van gevestigd platform naar autoriteit, met structurele financiering, als 
hoeder van de DigiDealGO.  
 
Focus 2019  
Het jaar 2019 is een tussenjaar voor de verdere opbouw van het nationale digitaliseringprogramma 
voor de gebouwde omgeving, met als uitgangspunt de borging van de huidige basistaak rond de 
open standaarden hierin. Daarnaast zal het nieuwe programma gevoed worden door DigiDealGO 
vanuit de scope van de expertcommissies en versnellingsprojecten. 
De prioriteiten 2019 voor het BIM Loket zijn hierbij:  
• verdere versterking bestuurlijk eigenaarschap, gezamenlijke identiteit en structurele 

financiering;  

• implementatie en borging van de samenhang van de standaarden; 
• verbreding van onze regierol in het kader van het Nationaal Programma 

Digitalisering en Informatisering (DigiDealGO). 
 
Het bestuur ziet voor zichzelf een actieve, blijvende betrokkenheid vanuit gevoelde urgentie om 
invulling te geven aan de koers en te komen tot structurele financiering 5 jaar vooruit, samen met de 
directie. De relatie met de vaste financiers, die we zien als kernstakeholders, willen we verder 
uitbouwen om als kopgroep het peloton mee te kunnen nemen. Van deze kernstakeholders wordt 
eigenaarschap gevraagd, via het mede vormgeven en uitdragen van de gezamenlijke visie en het 
mede invulling daaraan geven in de DigiDealGO. Daarnaast het waarborgen van de continuïteit van 
het BIM Loket via cash en in-kind financiering. Zo wordt een gezamenlijke beweging verder 
gebracht. 
  

 
1 https://www.bimloket.nl/uitkomsten-bim-maturity-enqu-234-te-2016-waar-staat-de-bouwsector-met-bim 
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1.2 Organisatieontwikkeling 

 

Bereikte resultaten 2018: 

Bestuur is vernieuwd, met versterkt bestuurlijk eigenaarschap. Programmacommissie is 
geïnstalleerd en vertegenwoordigt de netwerkorganisatie van zo’n 200 professionals die actief 

betrokken zijn (veelal in-kind).  Het bureau is stabiel en betrokken en draait goed, uitbreiding heeft 
plaatsgevonden n.a.v. project DigiDealGO. De ICT is vernieuwd en de organisatie is verder 

beschreven.  

 
De in 2018 aangepaste strategie wordt in 2019 verder uitgewerkt om de regie- en netwerkrol van 
het BIM Loket te versterken, in overleg met BIR, DSBI en Bouwagenda. Dit vraagt om bestuurlijke 
versterking en operationele aanpassing van het bureau om de uitvoeringsfase voor de bredere 
regierol in te kunnen vullen. Momenteel wordt dit nader verkend met een bestuurlijke werkgroep. 
Voorbereiding eerste helft 2019, implementatie voorzien vanaf tweede helft 2019.  
 
Het uitgangspunt is een netwerkorganisatie voor invulling van de regiefunctie, met daarnaast een 
programmamanagement-aanpak om te kunnen sturen op samenhang. Programmatisch werken is 
nodig omdat het systeem van stapelen van ontwikkelprojecten uit het verleden leidt tot veelvuldig 
apart geld ophalen, en minder samenhang en efficiency in de uitvoering. In het eerste halfjaar zal 
het huidige BIM Loket synergie- en beheerprogramma worden omgezet naar de nieuwe 
programmalijnen voor de structuur van de toekomst. Tevens verdere versterking van de 
bedrijfsbureaufunctie met het oog op monitoring.  
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2. Activiteiten basistaak  
2.1 Inleiding 
Het synergieprogramma bevat de taken op het gebied van coördinatie en regie rond open 
standaarden.  Het bestaat uit de clusters Voorlichting en Adoptie, (Inter)nationale aansluiting, en 
Gezamenlijk beheer. Daarnaast bestaat er een programma voor het beheer van de open 
standaarden en praktijkrichtlijnen, en voor projecten ter stimulering van de B&U.  Hierbij is de rol 
van het BIM Loket faciliterend.  

2.2 Synergieprogramma 

 
Voorlichting en Adoptie  
De doelen vanuit de Voorlichting- en Adoptiestrategie zijn gericht op corporate communicatie en 
daarnaast op het vergroten van de veranderbereidheid voor adoptie. 
 
Bereikte resultaten 2018: 
Naar aanleiding van de Kennisdag vorig jaar is een vervolgbijeenkomst met Bernard Wientjes 
georganiseerd, die dankzij contacten met BZK leidde tot het project DigiDealGO en een 
substantiële subsidie daarvoor. Succesvolle Kennisdag in Soesterberg m.m.v. Rijksvastgoedbedrijf. 
Dialoogtafelnetwerk verstevigd met nieuwe deelnemers en succesvolle bijeenkomsten rond Smart 
Cities (gem. Amsterdam) en Amphia Ziekenhuis Breda. Externe profilering via onder andere BIM 
Praktijkdag (i.s.m. BIR), ECP Congres, en andere. Vernieuwing website is vervolgd, ca 3000 
bezoekers per maand. De digitale nieuwsbrief heeft 2000 ontvangers, en wordt sinds dit jaar ook 
stelselmatig in het Engels verstuurd (180 ontvangers). Deze zomer kwam de film “Stiekem best een 
hele verandering” uit.  

 

Speerpunten: 
• Versterken identiteit BIM Loket en rollen van de verschillende partijen hierin 
• Afronding vernieuwing website en intensievere benutting van social media 
• Doorzetting bestaande actielijnen met extra aandacht voor B&U en leveringsketen 

Voor een sterkere identiteit van het BIM Loket wordt een verkenning uitgevoerd om de 
verschillende rollen in het samenwerkingsplatform en onderscheid tussen stakeholders/financiers, , 
bureau, partners etc. te verduidelijken. Doelstelling is dit in de communicatie beter te profileren en 
zo de samenwerking vanuit de regierol verder te kunnen stimuleren. Verder een integratie van 
bestaande websites van de standaarden in de vernieuwde BIM Loket website, waardoor 
gezamenlijk gezicht naar buiten wordt versterkt. Daarnaast een social media strategie ontwikkelen 
om kanalen die nu nog beperkt gebruikt worden efficiënt te benutten. Qua fysieke bijeenkomsten 
wordt de Kennisdag 4 oktober 2019 georganiseerd i.s.m. Gemeente Amsterdam en diverse bouwers 
gezamenlijk (BAM, TBI, Heijmans, etc.). Dialoogtafels te organiseren met BAM over afstemming 
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uitvragen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, en met ProRail over nader te definiëren vraag 
rond adoptie en met Techniek Nederland over nader te definiëren vraag in toeleveringsketen. 
Profilering op de BIM praktijkdag en eventuele overige relevante congressen. Aandacht voor 
communicatie B&U en toeleverende industrie (b.v. via praktijkvoorbeelden). Verder vindt 
afstemming plaats m.b.t. nationale Digitaliseringsprogramma DigiDealGO. 

 
Gezamenlijk Beheer 
 
Doel van het cluster gezamenlijk beheer voor het komend jaar is het via een groeipad verder 
vormgeven aan gebruikersgerichte beheerorganisaties. Hiervoor zal gewerkt worden aan: 

• Verder stimuleren van verdere professionalisering bij beheerders van open standaarden om 
daarmee voor gebruikers en stakeholders vooral een transparant beheerproces, voldoende 
invloed door gebruikers en besluiten in collectiviteit te waarborgen; 

• Dit wordt ondersteund door een interne benchmark over het beheer van de standaarden 
conform BOMOS en het Beheer handboek; 

• Opstellen en werken met userstories en usecases. De beheerder wordt productmanager om 
hier een centrale rol in te kunnen vervullen; 

• Versterking relatie met software leveranciers en –ontwikkelaars t.b.v. implementatie 

Bereikte resultaten 2018: 
Beleid voor opname en afscheid standaarden vastgesteld, COINS en NLCS hebben het waarmerk 
Open standaard gekregen van het Forum Standaardisatie en staan op de ‘Pas-toe-of -leg-uit lijst’, 
beheersorganisaties zijn ingericht conform de structuren in het Beheerdocument en ook de 
werkprocessen zijn verbeterd, gezamenlijke Beheerdersdag op de Bouwcampus met BBQ met ca 75 
personen uit het in-kind netwerk. Beleid voor ‘Pas-toe-of -leg-uit lijst’ verder uitgewerkt.  
Versnellingsagenda project BIM Projecten portfolio in uitvoering.  
 
Het cluster Gezamenlijk Beheer wil de weg die in 2018 is ingeslagen naar meer gebruikersgericht 
beheer van standaarden verder implementeren en verbeteren. Hiervoor wordt de ontwikkeling van 
de beheerdersrol naar een rol als productmanager van de standaard ingezet. De productmanager is 
verantwoordelijk voor het ophalen en realiseren van klantwensen rondom de standaard en in staat 
om deze te vertalen naar de beheerorganisatie. Om zodoende ook de voortgang, haalbaarheid en 
kwaliteit gezamenlijk beter te kunnen monitoren. De productmanager stelt daartoe user-stories en 
use-cases op. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door informatie over ontwikkelingen en trends in het 
gebruik van de standaarden. Hiervoor ontwikkelen we de Nationale BIM monitor om het actuele 
gebruik, waarde en knelpunten van het gebruik en toekomstverwachtingen van de open BIM-
standaarden in de sector te meten. Daarnaast worden beheerorganisaties geprikkeld door een 
interne Benchmark Beheer open BIM- standaarden. In deze Benchmark worden de 
beheerorganisaties en de beheerprocessen van de verschillende standaarden getoetst en 
vergeleken.  
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 (Inter)nationale aansluiting 

 
Doel van het cluster (internationale) aansluiting is het bevorderen van synergie tussen de open BIM-
standaarden, zodanig dat (op termijn) een samenhangend stelsel van afspraken ontstaat dat 
partners in bouwprojecten in staat stelt om optimaal en systeemonafhankelijk samen te werken in 
het digitale ontwerp-, bouw- en beheerproces. Internationaal tenzij, is hierbij het credo. In dit kader 
is het van groot strategisch belang om te participeren in internationale standaardisatie en 
normalisatie om: 
• Gebruik te kunnen maken van, c.q. aan te kunnen sluiten op open standaarden die in 

wereldwijde consortia als buildingSMART en OGC en internationale normalisatie-instituten als 
CEN en ISO worden ontwikkeld; 

• Relevante Nederlandse kennis en standaarden in te kunnen brengen in deze ontwikkelingen, 
waardoor investeringen van de bouwsector in deze kennis en standaarden optimaal kunnen 
renderen; 

En zo uiteindelijk succesvolle participatie van Nederlandse bedrijven in internationale BIM-
projecten te faciliteren.  
 

Bereikte resultaten 2018: 
• Internationale normalisatie: participatie in vergaderingen/workshops van CEN/TC 442 en 

buildingSMART Summit; coördinatie van Nederlandse inbreng in internationale normalisatie; 
ICDD (internationale norm gebaseerd op COINS 2.0) heeft de status van ‘Draft International 
Standard’ (DIS) bereikt; “Guideline how to understand and utilize EN-ISO 29481”,  ‘Informatie-
uitwisseling tussen OTL’s met Linked Data Technologie’ is geaccepteerd als New Work Item 
van CEN/TC 442 (ingebracht door RWS met steun van BIM Loket); Nationale Modellen BIM 
Protocol en BIM Uitvoeringsplan ingebracht in CEN/TC 442 WG3. 

• Voorzitterschap van de NEN-commissie 351225 die werkt aan herziening van de NEN 2660 
“Ordeningsregels voor digitale gegevens in de gebouwde omgeving”, deze norm is een 
belangrijk uitgangspunt voor de onderlinge afstemming van bestaande en toekomstige open 
(BIM) standaarden; 

• Participatie in Beheercommissies VISI/COINS, NL/SfB en CB-NL en Expertcommissies CB-NL, 
NL/SfB en COINS (inhoudelijke inbreng en stimulering onderlinge afstemming; eerste opzet 
Roadmap standaarden); 

• Actieve inbreng in DigidealGO zowel in opstart als in uitvoeringsteam, mede-schrijver. Diverse 
presentaties en workshops over BIM Loket, open BIM standaarden, DigiDealGO en BIM in het 
algemeen.  
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Speerpunten 2019: 
• Uitvoeren ‘Roadmap standaarden’ in het kader van de DigiDealGO en veiligstellen structurele 

financiering doorontwikkeling standaarden vanuit de DigiDealGO; 

• Intensivering participatie in CEN/TC 442 en buildingSMART: van relatief passief naar meer 
actie.  Aansluiten van de ETIM-classificatie hierop.  

• Het actief regie zetten op het terugdringen van heersende dialecten in BIM standaarden en het 
implementeren en borgen hiervan bij de stakeholders. 

• Afronding, promotie en implementatie van herziene NEN 2660 “Ordeningsregels voor digitale 
gegevens in de gebouwde omgeving”; 

• Organiseren van Nederlandse liaison met ISO/TC59/SC13 “House of BIM”; 
• Continuering van de coördinatie van Nederlandse inbreng in internationale normalisatie. 
 

Bestuurlijke afstemming kennisinstellingen 
Teneinde te komen tot goede afstemming en bestuurlijke borging van het synergieprogramma 

enerzijds en het beheerprogramma (zie paragraaf 2.4) anderzijds, zal afstemming plaatsvinden op 
directieniveau tussen BIM Loket en de kennisinstellingen. 

 

2.3 Projectenportfolio B&U  
 
Bereikte resultaten 2018: 
In 2018 waren er twee interne projecten: Nationale BIM Specificatie B&U, gericht op verdere 
ontwikkeling en promotie nationale BIM standaard OG’s B&U), en Opleidingstraject OpenBIM 
Professional Certification vanuit opleidingsmateriaal bSI; samenwerking bSB/BIM Loket. Er is een 
aparte actie opgestart om status en initiatieven na te gaan om een extra impuls te geven.  

 
Binnen het programma (en de Roadmap) is er speciale aandacht voor (de doorontwikkeling van) 
standaarden voor de B&U-sector: het “Portfolio projecten B&U”. Diverse opdrachtgevers- en 
opdrachtnemersorganisaties, maar ook architecten, bouwondernemers en installatiebedrijven, 
investeren in systemen voor het opstellen van Informatie LeveringsSpecificaties (ILS), 
gegevensbehoefteschema’s en BIM objecten (OTL en UOB). Tot dusver vinden deze ontwikkelingen 
relatief los van elkaar plaats, met het risico dat er verschillende, organisatie- en/of branche-
specifieke standaarden ontstaan. BIM Loket inventariseert de lopende initiatieven, brengt de 
overeenkomsten en verschillen in kaart en pakt de regie bij het samenbrengen en afstemmen van 
de initiatieven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de afstemming met de B&U OG’s in de 
doorontwikkeling van de basis ILS en de RVB BIM norm. 
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Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zoeken we nauwe samenwerking met buildingSMART 
Benelux (bSB). Samenwerking met bSB is ook als apart project opgenomen met beschrijving van de 
deliverables als tegenprestatie voor de betaling van het overgrote deel van de contributie aan bSI.  
Daarnaast is er het project BIM Onderwijsdag met verbetering positionering Onderwijsdag als HR-
event i.s.m. onder andere Bouwend Nederland en Uneto-VNI.  

 

2.4 Beheerprogramma 
  
Het uitgangspunt bij de start van het BIM Loket vanuit de BouwInformatieRaad was om alle 
standaarden onder volledig beheer van het BIM Loket te brengen, zodat er (ook financieel) gestuurd 
kan worden om de totstandkoming van een samenhangend stelsel aan standaarden. In de praktijk 
bleek dit niet haalbaar, vanwege de omvang van de bestaande beheersorganisaties, het 
internationale karakter dan wel het financieringsmodel van een aantal standaarden. Hieronder 
komen de standaarden en richtlijnen aan de orde die in gezamenlijk beheer door het BIM Loket en 
de partner kennisorganisaties worden gerealiseerd. Samenwerking tussen alle betrokkenen vindt 
plaats via het synergieprogramma (zie vorige paragraaf).  Ontwikkeling van de standaarden is niet 
mogelijk binnen de (beperkte) budgetten van het BIM Loket. Ontwikkeling is echter wel van belang, 
afgelopen jaar is hier via projectfinanciering toch voortgang in geboekt. Nieuwe initiatieven zullen 
zoals het er nu uitziet vooral vanuit DigiDealGO moeten worden gefinancierd.  

CB-NL  

Bereikte resultaten 2018:  

Bewezen gebruikstoepassing CB-NL met PoC bouwers en PoC OTL BOR. Succesvolle 
gebruikersbijeenkomst en Beheercommissie aangevuld met gebruikers. Positionering verhelderd 

voor de toekomst.  

 
De markt begint het nut te ontdekken van een centrale semantische standaard als CB-NL is.  

Grote opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelen nu ieder eigen OTL’en en/of ILS’en, met 
eigen (semantische) datastructuren. Dit dreigt een groot obstakel te worden in de ontwikkeling van 

BIM, waarbij partijen informatie overgedragen op een semantisch rijke manier, zodanig dat de 
informatie in latere fasen van de levenscyclus ook nog bruikbaar is. In de bouwsector wordt breed 

gevoeld, dat het niet gaat werken als elke partij eigen unieke datastructuren hanteert. 
Marktpartijen moeten dan voor elk project of opdrachtgever een aparte informatiestructuur 

inrichten. CB-NL is de gemeenschappelijke taal voor de Nederlandse bouwsector, die de 
koppelingen kan leggen tussen verschillende datastructuren. Om deze rol optimaal te kunnen 

vervullen, moeten in 2019 nog flinke stappen worden gezet. De belangrijkste zijn:   
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• Aanpassing van de topstructuur en de wijze van modelleren aan centrale modelleringsregels die 

in het kader van de NEN2660 ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’ worden opgesteld;  
• Profilering en realisatie van CB-NL als het platform voor het gekoppeld aanbieden van 

relevante nationale standaarden; zodat zij de basis vormen voor het samenstellen van intern 
samenhangende en consistente objecttypenbibliotheken (dit sluit goed aan bij plannen van de 

provincies en enkele grote steden om een gezamenlijke OTL te ontwikkelen);  
• Ontwikkeling van richtlijnen en van hulpmiddelen om in de praktijk op de beoogde wijze met 

CB-NL te kunnen werken;  
• Realisatie van een goede internationale aansluiting op bSDD en de IFC-standaard; 

• Onderzoek naar de mogelijke rol van CB-NL bij het vastleggen van gegevens over circulariteit. 
 

De genoemde activiteiten kunnen alleen kunnen worden uitgevoerd, als er aanvullende financiering 
kan worden gevonden vanuit het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving 

(opvolger van de DigiDealGO) of anderszins. 

NL/SfB en GB-CAS  

Bereikte resultaten 2018  

Nadat BIM Loket de rechten van de classificatie had verworven, is de beheerstructuur in 2018 verder 
ingevuld en geprofessionaliseerd. De Beheercommissie NL/SfB ontwikkelt een White Paper over 

het huidige gebruik van de classificatie in relatie tot BIM, inclusief de conclusies die daaruit kunnen 
worden getrokken met betrekking tot de beheerstrategie en eventuele doorontwikkeling van de 

classificatie.  
Er heeft publicatie plaatsgevonden van de “De Nieuwe Lijst” op de BIM Loket website voor 

commentaar, dit is een voorstel voor aanpassing en uitbreiding van de NL/SfB classificatie voor met 
name installaties, op basis van de NEN 2699.  Deze is gepubliceerd als mogelijk supplement op de 

vigerende NL/SfB, inclusief aparte opmerkingen en advies vanuit de beheerorganisatie via BIM 
Loket en STABU. Op basis van het binnengekomen commentaar is door de Expertcommissie een 

verdere aanscherping gemaakt van een uitbreiding van de NL/SfB voor installatietechniek. Deze 
aanvulling is in Q4 gepubliceerd als betaversie.  

 

De NL/SfB is een bestaande classificatie van functionele bouwdelen die breed wordt toegepast in 
met name de B&U sector voor kostenbeheersing-, calculatie-, bestel- en uitvoeringssoftware bij 

zowel opdrachtgevers, adviseurs, bouwers als installateurs. De belangstelling voor NL/Sfb is sinds 
de introductie van BIM sterk toegenomen als praktische vorm van koppeling en ontsluiting. In de 
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praktijk blijkt dat de classificatie niet altijd geschikt is voor het gebruik in BIM-omgevingen (uniek 

identificeren van objecten in gebouwmodellen en filteren van informatie op basis van kenmerken).  
 

De Beheercommissie NL/SfB beschrijft in een White Paper hoe betere methoden voor identificeren 
en filteren kunnen worden toegepast in combinatie met de NL/SfB. Zodat gebruikers optimaal 

gebruik kunnen maken van moderne informatietechnologie, maar niet het risico lopen dat 
investeringen in informatiesystemen op basis van NL/SfB versneld moeten worden afgeschreven. 

De White Paper wordt in het voorjaar van 2019 afgerond. 
 

GB-CAS is een 2D CAD-standaard die nog wordt toegepast voor revisietekenwerk voor gebouwen 
waarvan het bestaande tekenwerk is opgebouwd conform deze standaard. Dit is onder andere het 

geval voor gebouwen van Rijksvastgoedbedrijf. Om deze reden blijft GB-CAS beschikbaar als 2D 
tekenstandaard voor de B&U-sector, maar is er geen sprake van door-ontwikkeling.   

NLCS 

Bereikte resultaten 2018:  
Een rapportage van een onderzoek naar de wenselijkheid om moderne ICT-technologie, zoals 
toegepast bij Rioned in het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW), ook bij de NLCS toe 
te passen. Een uitbreiding van de opname van de informatie over stedelijk spoor en de 
netwerkbedrijven zoals Tennet etc. wordt voorzien. Verder wordt een uniform protocol ontwikkeld 
om voor de CAD-leveranciers het ‘NLCS proof zijn’ te controleren. Verder ondersteuning van het 
dagelijks beheer.  

 
 
De Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector (NLCS) bestaat ruim tien jaar. In die periode is 
de standaard volwassen geworden. Het aantal gebruikers groeit nog steeds, ondanks de opkomst 
van 3D modelleren en BIM. Sinds 2016 is de NLCS meegegroeid in het BIM-denken, onder meer 
door het scheppen van de mogelijkheid om conversies uit te voeren tussen NLCS en de Basiskaart 
Grootschalige Topografie (BGT). De Beheercommissie NLCS wil deze ontwikkeling voortzetten, 
verbreden en vooral ook verankeren. De ambitie is om de NLCS in de toekomst te positioneren als 
een volwaardige ‘Level 2’ standaard, die in combinatie met open BIM-standaarden volledig 
inzetbaar is in BIM-projecten in de buitenruimte.  
 
Met de opname van de NLCS op de “Pas toe of leg uit” lijst is de standaard volwassen geworden. 
Opname op de lijst brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de inhoudelijke 
kwaliteit van de standaard, en de processen rond beheer en ontwikkeling van de standaard.  
Voor 2019 wil de Beheercommissie NLCS dan ook de focus leggen op verbetering van de processen 
en verhoging van de kwaliteit.  
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De komende jaren wil de Beheercommissie NLCS de link met BIM in het algemeen en met de 
andere open BIM-standaarden verder versterken. In 2018 is reeds een start gemaakt met de 
afstemming tussen de NLCS en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water van stichting Rioned. 
Een vervolg van deze afstemming is om de NLCS rioleringsobjecten te conformeren aan de GWSW-
standaard. In dit traject is gebleken dat we sterk afhankelijk zijn van de inzet van derden en hun 
prioritering van de werkzaamheden. Hierdoor zijn we vorig jaar niet toegekomen aan de verdieping 
van de GWSW-NLCS integratie. Dit project is echter cruciaal in de opmaat van de NLCS naar een 
BIM ‘Level 2’ standaard, om deze reden wordt het werkpakket voortgezet in 2019.   
 
Reeds langere tijd wordt een uitbreiding van NLCS geambieerd ten behoeve van stedelijk spoor en 
netbeheerders. Uit gesprekken voor het Stedelijk Spoor is gebleken dat er behoefte is aan een 
onderbouwing van de kosten en baten die opname in de NLCS met zich meebrengt. Hierbij moet 
afstemming gezocht worden met de ontwikkeling van de OTL-spoor. De ervaring leert dat dit 
langlopende trajecten zijn, waarbij we afhankelijk zijn van de bereidheid vanuit de sectoren. Om 
deze reden worden deze werkpakketten voortgezet in 2019.   

VISI 

Bereikte resultaten 2018 

De technische specificaties van VISI 1.6 zijn gepubliceerd; 
Er is een keurmerk afgegeven voor 1.6 op softwarepakketten van twee VISI leveranciers; 

Een nieuwe leverancier is bijna zover om een VISI pakket aan te bieden voor een Keurmerktest; 

Zij zijn als kandidaat-leden betrokken in de VISI Expertcommissie 

 

De beheercommissie van VISI wil zich meer richten op een strategie om het gebruik van VISI te 
bevorderen in (primaire) werkprocessen door:  

• Sterkere focus op het managen van het product ‘VISI Open Standaard’.  
• Laagdrempelig maken en verbeteren en actualiseren documentatie van de VISI systematiek.  

• Stimuleren van de toepassing van VISI en verlagen drempel voor implementatie door 
softwarebedrijven.; 

• Uitwerken usercases voor B&U en Infra voor verder ontwikkeling VISI. 

COINS 

Bereikte resultaten 2018: 
Nieuwe beheerstructuur met beheercommissie, expertcommissie en gebruikerscommissie verder 

vormgegeven. COINS heeft nu (samen met VISI) een gebruikerscommissie. Beheercommissies zijn 
volledig geïntegreerd met elkaar.  
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- COINS 2.0 is geplaatst op de “pas-toe-of-leg-uit” lijst van het Forum Standaardisatie voor het 

toepassingsgebied GWW 
- In ISO-verband is onder Nederlands voorzitterschap gewerkt aan de EN-ISO norm Ínformation 

Container for Data Drop’(ICDD) waarvoor COINS Model staat 
 
De internationale ontwikkelingen op het ISO platform zijn bepalend voor de verdere 
doorontwikkeling en verbetering van COINS. Hierom is voor het jaarplan 2019 gekozen om voor de 
ontwikkeling en beheer van COINS de activiteiten te beperken:  

• Inspanningen vooral te richten op het volgen van het internationale ICDD traject en 
implementatie in tweede halfjaar (dus van COINS2.0 naar NL implementatie ICDD); 

• Uitwerken usercases voor B&U en Infra voor verder ontwikkeling COINS. 

Nationaal Model BIM Protocol en Uitvoeringsplan 

Bereikte resultaten 2018: 

• Beide Nationale Modellen worden breed toegepast in de praktijk; veel organisaties en 
bedrijven gebruiken ze als onderleggers voor bedrijfseigen templates en/of voor 

projectspecifieke BIM Protocollen en Uitvoeringsplannen. Diverse gebruikers hebben 
ervaringen hiermee teruggekoppeld. 

• De Nationale Modellen zijn opgenomen in diverse curricula van HBO- en post-HBO-
opleidingen op het gebied van BIM. 

• Reacties op en praktijkervaringen met het Nationaal Model BIM Protocol versie 0.9 zijn 
verzameld en besproken in de Beheercommissie, ter verwerking  in versie 1.0.  

• Beide Nationale Modellen zijn ingebracht in Working Group 3 (WG03) van de Europese 
normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling”. Deze WG03 ontwikkelt 

onder meer templates voor Employer Information Requirements (Informatie 
Leveringsspecificaties) en BIM Execution Plan (BIM Uitvoeringsplan). BIM Loket 

participeert actief in het schrijversteams van deze templates en brengt daar de nationale 
modellen in. 

 

 De Nationale Modellen voorzien in een duidelijke behoefte en helpen veel mensen op weg bij het 

maken van de juiste samenwerkingsafspraken in BIM-projecten. Ervaringen met het werk in WG03 
van de CEN/TC 442 leren bovendien dat de modellen in internationaal perspectief van relatief hoog 

niveau zijn. Dat leidt ertoe dat we een relatief grote inbreng hebben bij de ontwikkeling van de 
Europese templates voor zowel de Employer Information Requirements (EIR) als het BIM Execution 

Plan (BEP). Omgekeerd profiteren wij van aanvullende kennis en inzichten die in andere Europese 
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landen zijn opgedaan. In 2019 ligt de nadruk dan ook op doorontwikkeling van (in de eerste plaats) 

het Model BIM Uitvoeringsplan in wisselwerking met de Europese BEP-template. 
 

BIM Basis ILS 

Bereikte resultaten 2018: 
In 2018 zijn de ontwikkelingen rondom de BIM basis ILS gestaag doorgegaan. Zo was er een flinke 
groei in aangesloten partijen, constant goed bezochte website, actieve community en veel 
vertalingen (Spaans, Duits, Zweeds, Chinees, etc!) waardoor internationaal gezien de BIM basis ILS 
ook steeds meer een succes is. Met alle activiteiten die plaats vinden en goed willen kunnen 
inspelen op de behoeftes van de gebruikers, was het noodzakelijk om tot een beheerorganisatie te 
komen. Trots kunnen we dan ook zijn dat in 2018 niet alleen alle commissies zijn ingevuld, maar 
tevens al van start zijn gegaan. Dit belooft veel goeds voor 2019. 
  
In 2019 willen we de trend doorzetten van 2018. Het enthousiasme en de energie die erop zit 
benutten, om zodoende met elkaar bouwen aan betrouwbare modellen en een efficiënt BIM proces. 
De verschillende commissies zullen aan de slag gaan. Zo zal de beheercommissie voornamelijk aan 
de gang gaan met het verkrijgen van een breder draagvlak bij verschillende stakeholdergroepen, zal 
de expertcommissie kijken naar verbeteringen/ aanpassingen van de huidige BIM basis ILS en zal de 
toepassingscommissie bezig zijn met het updaten, vernieuwen en aanvullen van handleidingen en 
toelichtingen. 
 
De BIM Basis ILS is destijds afgeleid uit de RVB BIM norm, die is gericht op de informatiebehoefte in 
de beheerfase van gebouwen. B&U opdrachtgevers vinden het van belang dat de informatie-
behoeften in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfasen in de toekomst goed op elkaar worden 
afgestemd qua inhoud en systematiek. Bij de doorontwikkeling van de BIM basis ILS dient daarom 
afstemming plaats te vinden met de B&U opdrachtevers en hun ILS-ontwikkelingen. 
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2.5 Standaarden en richtlijnen bij partners BIM Loket 

Er vindt afstemming plaats met ontwikkelingen bij de standaarden en richtlijnen die in beheer zijn 

bij partners, via de overlegstructuur in het synergieprogramma en via de Programmacommissie. 
Vanuit buildingSMART Benelux heeft dit betrekking op IFC. Vanuit Geonovum heeft dit betrekking 

op: IMGeo en CityGML. Vanuit Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft dit betrekking op ETIM en 
SALES.  

 
IFC / buildingSMART chapter Benelux 

BuildingSMART International (bSI) is de organisatie voor ontwikkeling, modificatie en beheer van 
open BIM-standaarden voor de bouwindustrie. De open standaarden in beheer bij bSI behoren tot 

de meest gebruikte standaarden voor de bouwsector in Nederland. De belangrijkste zijn IFC en BCF.  
BuildingSMART International (bSI) (http://www.buildingsmart.org) is de moederorganisatie met 

een hoofdkantoor in London. BuildingSMART Benelux (bSB - http://www.buildingsmart.nl/site/) is 
één van de circa 20 “chapters” van bSI. bSB is tot op heden voornamelijk vanuit Nederland 

getrokken. Vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van (open) BIM in België en 
Luxemburg is de tijd rijp om het buildingSMART Benelux chapter nieuw leven in te blazen met 

actieve deelname vanuit alle drie de landen. 
 

Momenteel werken zowel bSI als bSB aan het verbeteren van de interne werkprocessen. Doel voor 
de komende jaren is om beter aansluiting te krijgen met de gebruikers van de standaarden. bSB wil 

hieraan bijdragen door te focussen op het verzamelen en delen van de gebruikerservaringen en 
best-practices. Hiertoe zal bSB minimaal vier gebruikersbijeenkomsten organiseren (2x voor de 

eigen leden en 2x met een andere openstandaard-organisatie. Opgedane kennis wordt ingebracht 
bij de juiste Technical rooms van bSI. 

 
De verwachting is dat de intensivering van bSB zich voornamelijk zal richten op; 

1. Verder ontwikkelen van Basis ILS richting een MVD-standaard  
2. Het inbrengen van de NL-SfB classificatie in de buildingSMART DataDictonary,   

3. Het door ontwikkelen/ verbeteren van BCF standaard vanuit best-practice project voorbeelden, 
4. Het door ontwikkelen van BCF zodat het gebruikt kan worden in de gehele levenscyclus van de 

gebouwde omgeving (ontwerp, realisatie, beheer) 
5. Alignement/ interoperabiliteit van de GIS en IFC standaard (ook ISO-ontwikkeling) 

6. De ontwikkelingen van semantische -/linked data binnen bSI en in Benelux (BNL) 
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Om deze plannen te realiseren, zal bSB nog nauwer samenwerken met het BIM Loket. Dit is 

noodzakelijk om te zorgen voor synergie met de standaarden die in beheer zijn bij het BIM Loket. 
Maar ook om goede aansluiting te houden met de ISO- en CEN-ontwikkelingen van de standaarden 

(zie ook de paragraaf (inter)nationale aansluiting). 
 

Opleidingen 
bSB gaat het opleidingsprogramma buildingSMART Professional Certification uitrollen binnen de 

Benelux, in samenwerking met marktpartijen met kennis en know-how van het geven van 
trainingen, didactiek en het leveren van trainingscapaciteit. In Q1 wordt hiertoe een 

implementatieplan opgezet. In 2019 wordt gestart met Fase 1, getiteld “Individual Qualification”, 
gericht op kennis gestuurd leren. In fase 2 wordt een uitgebreider programma gelanceerd, gericht 

op toegepast leren in het veld. Deze tweede fase “Professionele certificering” is naar verwachting in 
2021 geschikt voor implementatie. 

 
IMGeo en CityGML 

Voor de plannen rond de geo-standaarden wordt verwezen naar het Uitvoeringsplan 2019 “De 
verbindende kracht van standaardisatie” van Geonovum.  

 
ETIM en SALES 

De plannen voor ETIM en SALES voor 2019 zijn onderdeel van het drie-jarenplan 2017-2019 van 
Ketenstandaard Bouw en Installatie. In dat kader staan voor ETIM in 2019 onder meer de volgende 

activiteiten op de rol: 
• Ontwikkelen van een ETIM keurmerk; 

• Uitbreiden van classificatiecommissies en versnellen van de groei van deelnemers 
• Aansluiten op Gebouwdossier met “superclass”, NL/SfB en andere toepassingen;  

• Uitrol van ETIM in de bouw; 
• Uitrol van ETIM MC, ook internationaal, inclusief koppeling met bSDD. 

De plannen voor SALES omvatten onder meer: 
• Ontwikkelen / introduceren van Radio Frequency Identification (RFID) van producten; 

• Ontwikkelen standaarden voor Internet of Things (IoT, bijvoorbeeld storingsberichten);  
• Ontwikkelen van een GLN-adrescodeboek en onderzoek naar online toetsing (GLN = Global 

Location Number); 
• Ontwikkelen van een validatietool voor message service (API); 

• Uitbreiding en certificering van de datakwaliteit; 
• Internationale afstemming met onder andere NL-CIUS en BMECAT. 
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3. Activiteiten aanvullende regietaak 
 

3.1 Inleiding  

 
Het BIM Loket ziet het belang van programmatisch te gaan werken met een meerjarenprogramma 

zoals DigiDealGO, waarbij sturing plaatsvindt op doelen en gemonitord wordt op bijdragen aan de 
doelen vanuit de inspanningen in de deelprogramma’s. Hiervoor dient een samenhangend 

toetsingskader te worden ontwikkeld. Hiermee wordt ook prioritering mogelijk omdat de wensen 
het budget zullen overstijgen. De expertcommissies uit de DigiDealGO zijn een belangrijk 

uitgangspunt voor een structuur met deelprogramma’s. Zie figuur 5.1 
 

 
 
De voorgestelde werkwijze is een netwerkaanpak, vraaggestuurd via een gezamenlijk budget vanuit 

de DigiDealGO met open tendering, waarbij (afhankelijk van het onderwerp) een percentage 
financiële bijdrage wordt gegeven aan projecten binnen de deelprogramma’s. Consortia uit de 

sector kunnen versnellingsprojecten indienen en dragen zo financieel en in-kind extra bij met 
bijdragen vanuit de sector, en investeringen uit de sector worden zo ‘aligned’. Sturing op de open 

tender vindt plaats door jaarlijks te definiëren call, met kwaliteitsborging via een onafhankelijke 
beoordeling vanuit kennis en gebruikersoptiek. Met deze netwerkaanpak wordt het netwerk 

verbreed en vernieuwd en door concurrentie op kwaliteit wordt het maximale uit de sector gehaald. 
Activiteiten met een sterk generiek/infrastructureel karakter ontvangen een hoger percentage 

bijdrage (bij voorbeeld 80- 100% voor voorzieningen voor het stelsel of bepaalde cultuur 
activiteiten). De uitvoering vindt plaats onder coördinatie van programmamanagers per 
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deelprogramma. De rol en opgave voor BIMloket in het DigidealGO programma moet nog worden 

vastgesteld. Naar verwachting wordt voor april 2019 een besluit genomen over de governance na 
ondertekening van de DigiDealGO. Hetgeen in ieder geval voor de korte termijn (2019-2020) 

bepalend zal zijn voor de eventuele rol en positie van het BIM-Loket daarbinnen. 
 

3.2 Activiteiten  opbouwfase  

 
Met de DigiDealGO is in principe de richting verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Verdere 

activiteiten in de opbouwfase:  
- Gezamenlijke visie uitwerken in samenhangend toetsingskader voor versnellingsagenda 

projecten 
- Aanbrengen van een wetenschappelijk kader onder het centrale thema van het programma 

(digitaal stelsel), als neutrale kennisbasis om de grote investeringen in de toekomst 
kwalitatief te kunnen verantwoorden en te kunnen monitoren. Tevens uitvoering 

nulmeting. Project uit te voeren met WUR/UT en TNO e.a.  
- Governance afspraken verder inrichten en bureau versterken in afstemming met partijen 

- Uitwerking/integratie programmaplan in afstemming met huidige activiteiten BIM 
Loket/partners/overige  

- Opstart 1e call voor open tender 
- Opstart basisactiviteiten (100 % gefinancierd) onder regie 

- Verkenning multiplier met Europese gelden.  
 

Start uitvoering is voorzien per medio 2019 met opening van de eerste call.  
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4. Projecten 2019 
4.1 Inleiding 
 

Dit hoofdstuk bevat een aantal projectvoorstellen die we als no regret projecten willen uitvoeren 
met behulp van aanvullende financiering voor ontwikkeling.  

 

Bereikte resultaten 2018: 

BIM Loket was in 2018 zeer succesvol om met externe projecten middelen aan te vullen voor extra 
activiteiten passend bij de doelstelling. Er zijn de volgende projecten met externe financiering 

ontwikkeld. Project Storytelling (BZK en Bureau Forum Standaardisatie), project OTL (div. 
Opdrachtgevers GWW),  project ICDD voor internationale aansluiting COINS  (div. opdrachtgevers) 

en project Roadmap BIM Gemeenten (via VNG). Daarnaast het grote project DigiDealGO (650 K 
Euro), met van daaruit diverse versnellingsagenda projecten.  

 

 

Tabel 1 Mogelijke projecten (nog in ontwikkeling) 
 

Algemeen Wie (onder andere) Kostenindicatie 2019 (K 

Euro) 

- Ontwikkeling wetenschappelijk onderbouwde 

monitorings-methodiek om effecten te kunnen 

meten en evalueren. 

UT/WUR en TNO 75 -100 K 

   

Levenscyclus Bouwwerk    

- Doorontwikkeling standaarden op basis van use 

cases 

  

- Doorontwikkeling modellen voor BIM Protocol en 

BIM Uitvoeringsplan in wisselwerking met 

gerelateerde ontwikkelingen in CEN-verband.  

  

- Internationalisatie oa. CEN (VISI, COINS etc.)    

   

Toeleveringsketen    
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Algemeen Wie (onder andere) Kostenindicatie 2019 (K 

Euro) 

- Productinformatie aansluiten op gebouwdossier en 

matrialenpaspoort (verkenning) 

 60 k 

- …   

Kennis   

- Opstart en uitvoering onderzoeksprogramma i.s.m 

NWO (cofinanciering door NWO, 1,5 M over 5 jaar) 

mede o.b.v. “Digital Data 2 Use”   

BIM Loket, NWO, 

BTIC ? 

20 K (opstart) plus 300 

K (met toezegging voor 

5 jaar) 

- Analyse functioneren kenniscirkel en opstellen 

roadmaps (incl. internationaal) 

Kennisinstellingen, 

Hogescholen, BIM 

Loket, BNL, ea 

 

- Fieldlabs faciliteren rond koploperprojecten mmv 

sector 

Bedrijven, branches, 

OG’s 

 

- Communities of practice (div. onderwerpen in 

levenscyclus/toeleveringsketen)  

  

- …   

Culturele wendbaarheid   

- Social media aanpak en award Durven & Doen   

- Netwerkcommunity ondersteuning    

- Best practices    

- …   

Digitaal stelsel    

- Verkenning  (in overleg) Branches   

- …   

 
 
 

 
 



 

 

26 

5. Financiën 
5.1 Uitgaven BIM Loket 
Het BIM Loket gebruikt deels in aansluiting op voorgaande jaren de volgende indeling voor de 

uitgaven; 
 

1. Uitgaven Bureau 
2. Uitgaven Basistaak - Clusters  

3. Uitgaven Basistaak - Beheer (standaarden en richtlijnen volledig in beheer BIM Loket) 
4. Uitgaven Projecten 

5.  Uitgaven Ontwikkeling standaarden 
6.  Verbreden regietaak – PM – faciliteren werkzaamheden DigidealGO 

 
De uitgaven zijn taakstellend begroot. Zie voor omschrijving de eerdere hoofdstukken en voor 

deliverables bijlage 2.  Uitgaven bureau en Synergieprogramma nemen toe, betere verdeling 
werkzaamheden per functie bedrijfsbureau, monitoring en kwaliteitsmanagement, waardoor 

betere kwaliteit wordt geborgd.  

 
Tabel 2. Begroting basistaak BIM Loket 2019 (*1000 Euro) 
         
 Uitgaven BIM Loket         
         

   Begroot   Begroot   

 Omschrijving  2018   2019   

         

 Bureau        
 Bureau personeel              140               175    
 Bureau Operationele kosten                 55                    70     
 Totaal Bureau               195               245   
         
 Synergie programma         
 Voorlichting-adoptie              203               220    
 Gez beheer              116               150    
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 Internationale aansluiting              114                 140     
 Totaal synergie programma              433               510   
         
 Beheer        
 CB-NL                40                  50    
 VISI                70                  60    
 COINS                40                  30    
 NLCS                40                  40    
 NL-SfB en GB-CAS                 20                  30    
 BIM Protocol en Uitv Plan                 10                  10    
 BIM basis ILS                  10                    20     
 Totaal Beheer              230               240   
         
 Projecten        
 Coördinatie ILS BU                 20                  30    
 Opleidingen coörd. (ism BSB)                 10                  10    
 Opleidingen BIM opl.dag BNL                   -                  30    
 Samenwerking BSB                   -                  20    
 BIR – inhoudelijk PM                 30                     -    
 BIR - secr/comm/fin                 20                  20    
 Storytelling                 60                       -     
 Totaal projecten              140               110   
         
 Ontwikkeling standaarden        
 NLCS     45   

 
Uitvoering roadmap standaarden (onder 
voorbehoud financiering)                     -      500                 

 Totaal ontw. Standaarden                    -                  545   
         

 
Versterken basistaak (onder voorbehoud 
financiering)                    -   250 

                 
250   

         
 Onvoorzien                    -                 45                45   
         

 Grand Totaal            998          1.945   
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5.2 Inkomsten BIM Loket 

 
Het BIM Loket heeft voor 2019 de beschikking over de volgende financiering: 

� Ministerie BZK 
� BIR branches 

� BIR opdrachtgevers  
� Bestaande financiering VISI (geoormerkt) 

� Bestaande financiering NLCS (geoormerkt) 
� Projectfinanciering  

 
De begroting is beperkt en verwachtingen bij huidige financiers gaan de huidige mogelijkheden te  

boven. Aanvullende financier is ministerie BZK, hierdoor zijn verder ambities in te vullen. Zie verder 
de mogelijke “nieuwe” financiers voor 2019. 2019 wordt beschouwd als tussenjaar. Aanvullende 

regietaak in kader DigiDealGO is vooralsnog buiten deze begroting gehouden. Voor continuïteit 
BIM Loket ná 2019 zijn meerjarenafspraken nodig.  

 
Daarnaast steunt het BIM Loket op een in-kind financiering van ca. 3 M Euro, zoals is gebleken uit 

een uitvraag. De grootste in-kind bijdragen gaan om in: COINS, VISI, Bim Basis ILS, BIM Loket 
clusters, IFC/buildingSMART Benelux, CB-NL, en daarnaast in: NLCS, ETIM, nat. BIM Protocol en 

SALES.  
 

Een percentage vanuit de projecten (maatwerk, doch minimaal 10%) wordt afgeroomd ter dekking 
van kosten en risico’s vanuit BIM Loket.  
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Tabel 3. Financiering Basistaak BIM Loket 2019 (*1000 Euro) 
       
 Inkomsten BIM Loket      

       

   Begroot  Begroot  

   2018  2019  

       
 Ministerie BZK                    -               250   

       
 RWS              110               110   

 ProRail              110               110   

 RVB              110               110   

 Schiphol                 85               110   

 Gemeenten                 85                  85   

 Provincies                 85                  85   

       

 BNL                 80                  80   

 BNA                 10                  10   

 NL-Ingenieurs                 45                  45   

 Uneto-VNI                 45                  45   

       
 VISI bijdrage              110               110   

 NLCS bijdrage                 23                  45   

 Projecten              100                     -   
       

 
Uitbreiding vaste basisfinanciering 1) (onder 
voorbehoud)    250  

 
Digideal tbv uitvoering roadmap standaarden 
(onder voorbehoud)                     -  500 

                  
-   

       

 Totaal inkomsten               998             1.945   

       
1) Uitbreiding vaste basisfinanciering via partijen: Aedes, Unie van Waterschappen, Politie, De 

Nederlandse Bank, FME, Tennet/netbeheerders, NVZ/NFU (ziekenhuizen) en/of andere.  
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Bijlage 1 - Koers 2021 (versie 0.3) 
 

 
‘Praatplaat’ Koers 2021 BIM Loket 
 
Inleiding 
De noodzakelijke versnelling en vernieuwing van de bouwsector vraagt om een impuls op het 
gebied van digitalisering en informatisering. Technisch is dit goed mogelijk, maar het vergt een 
cultuurverandering om de mogelijkheden ook te adopteren. Dit vraagt om visie bij partijen, zowel 
op de werkvloer als op bestuurlijk niveau. Feitelijk is er geen keuze; we zullen wel moeten. 
Belangrijk is wel dat we het juiste probleem oplossen (“not fighting the smoke instead of the fire”). 
In de kern is het een vraagstuk van organisatie & communicatie met een sterk inhoudelijke 
component, niet andersom. Het BIM Loket heeft een uitstekende uitgangspositie om de 
noodzakelijke verandering binnen de sector aan te jagen. 
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Digitalisering, informatisering en BIM  
Digitalisering gaat over het feit dat steeds meer data in digitale vorm beschikbaar zijn 
(virtual/augmented reality, 3D printing, robotisering, sensoren, etc.). De bouw wordt meer en meer 
digitaal. Informatisering gaat over het toenemende gebruik van informatie (betekenisvolle data) 
met ICT in bouwprocessen. Voor BIM hanteren we primair de uitleg: Bouw Informatie Management. 
Via deze brede betekenis willen we naadloze informatisering in de Bouw mogelijk maken. Dit vergt 
een cultuuromslag omdat we het vakgebied van informatiemanagement in het vakgebied van de 
bouw integreren. Dit vraagt een beweging zowel op nationaal niveau als in de individuele 
organisatie.  
 
BIM Loket 
In 2015 is de stichting BIM Loket opgericht en zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 
2015-2018. De beoogde resultaten zijn behaald, met meer samenhang, centrale voorlichting, meer 
efficiency en transparantie, kennisdeling en financiële bundeling. Het clubhuis ‘van, voor en door de 
sector’ is een feit. Partijen geven aan: “Het BIM Loket dat zijn wij”. BIM Loket is erin geslaagd om 
samen met de BIR een goede aansluiting te vinden bij de Bouwagenda. In samenwerking met DSBI 
en Ministerie van BZK leidde dit tot het project “Digideal Gebouwde Omgeving” (DigidealGO). We 
hebben samen veel bereikt. Maar er is ook nog veel te doen! Daarbij vormen de resultaten van het 
project DigiDealGO het uitgangspunt.  
 
Rationale: urgentie vanuit maatschappelijke opgaven 
Vanuit het Klimaatakkoord staan we voor de opgave van CO2-reductie van 49% in 2030 t.o.v. 
peiljaar 1990. Ca. 30% van het energiegebruik wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving. Ook 
raken onze grondstoffen op en moeten we over naar hergebruik van materiaal (circulair bouwen). 
Tegelijkertijd ligt er een verbouwingsopgave vanuit de Bouwagenda, waarbij we moeten versnellen 
van enkele tientallen naar 1000 woningen per dag, en waarbij we staan voor een vervangingsopgave 
van naoorlogse infrastructuur. Dit redden we niet met harder werken, het moet slimmer. Enerzijds 
om de productiviteit van de bouw omhoog te brengen – deze staat al zo’n 20 jaar bijna stil terwijl 
deze in andere sectoren aanzienlijk is gestegen. Anderzijds om de schaarste van de 
arbeidscapaciteit in de bouw te benutten. Dus zowel vanuit het oogpunt van planet (duurzaamheid, 
circulair), people (gezonde, veilige leef/werkomgeving) als profit (arbeidsproductiviteit en 
internationale concurrentiepositie) moeten we versnellen en vernieuwen. De maatschappelijke 
context creëert urgentie.  
 
Effect 
Het hogere doel betekent concreet: ”betere” gebouwen/bouwwerken waarin we gezonder en 
productiever kunnen leven en werken gedurende de gehele levenscyclus, gebouwen die minder 
energie gebruiken, met een gezond binnenklimaat, en waarvan de materialen circulair zijn. Waarbij 
we weten welke materialen er in het bouwwerk zitten zoals bij voorbeeld een breedplaatvloer, 
zodat bouwinformatie als water uit de kraan kan stromen. Bouwwerken die niet steeds opnieuw 
worden uitgevonden/bedacht maar “aantoonbaar” goed werken.  Op basis van een procesgerichte 
werkwijze waarbij niet 8 van de 10 tekeningen retour moeten door afstemmingsproblemen, maar 
via uniform uitvragen en standaarden digitale samenwerking mogelijk wordt. Met minder 
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verspilling en risico’s voor bedrijven en medewerkers die trots zijn op hun werk. Met snellere 
vergunningverlening door de gemeente op basis van een model in plaats van ‘platgeslagen pdf’s’. 
Met betere grip op doorlooptijd en budget voor opdrachtgevers, en beheer over het bouwwerk 
waarbij je weet wat waar is en effectiever toekomstig beheer kunt voorspellen. Waarbij 
eindgebruikers zoals facility managers en bewoners begingebruikers zijn geworden met invloed op 
het bouwwerk.  
 
 
Wat is er nodig? 
Hiervoor is digitale, integrale samenwerking in de keten noodzakelijk. De maatschappij en ook de 
bouwsector worden steeds meer datagedreven. Digitale samenwerking vanuit het gebruik is nodig, 
met een aansluiting op gebruikswaarden: gebruiksgemak, efficiency en beschikbaarheid van 
standaarden en data, en betrouwbaarheid/kwaliteit. Denk aan de succesvolle omslag die de 
Belastingdienst heeft gemaakt naar digitaal invullen van formulieren. Het sluit ook aan op de 
ambities vanuit de DigiDealGO. Er is sociale innovatie nodig om een samenwerkingsgerichte cultuur 
te creëren en het netwerk te laten samenwerken als een ‘ecosysteem’. Het object in de gebouwde 
omgeving staat bij de informatisering centraal, en ondergaat statusveranderingen (aanleg, 
renovatie, sloop etc.) die ook virtueel vertaald moeten worden. Feitelijk gaat het om het creëren van 
een ‘digital twin’ of virtuele kopie, waarmee processen kunnen worden voorspeld en gemonitord, bij 
voorbeeld virtueel bouwen voordat je in het echt gaat bouwen waarmee fouten worden voorkomen. 
Gebruikers hiervan zijn alle partijen die betrokken zijn bij fysieke status- of informatieverandering 
van een object in de gebouwde omgeving, in diverse rollen. Dit zijn verschillende ketens van 
partijen, die als (informatie)leverancier een rol spelen voor dit object en/of de relatie van dit object 
met zijn omgeving. Bij voorbeeld voor aanleg de gemeente vanuit oogpunt van 
vergunningverlening, de opdrachtgever, de architect, de constructeur etc.  Naast het bouwwerk zelf 
zijn ook de producten in het bouwwerk van belang, om de materialen te kunnen hergebruiken. Het 
bouwwerk staat hierbij ook in de context van zijn omgeving (‘geo-bim’). Om dit efficiënt mogelijk te 
maken is een digitaal stelsel nodig, in aansluiting op andere stelsels zoals de Basisregistraties en het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet.  
 
Rol BIM Loket  
De opgave vraagt gezien het complexe karakter om een samenhangend nationaal programma voor 
digitalisering en informatisering. Zoals ook al bleek tijdens de Kennisdagen van het BIM Loket, 
vergt de noodzakelijke transitie een beweging gericht op: 

• regie en leiderschap in het netwerk 

• meer samenhang 
• meer durven, doen & experimenteren 

• gebruiksgericht, met minder verspilling  
Het gaat om een beweging vanuit een open, samenwerkingsgerichte cultuur, waarin fouten mogen 
worden gemaakt en we samen de ‘taart groter maken i.p.v. verdelen’.  
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BIM Loket is in de intentieverklaring van de DigiDealGO aangewezen als uitvoeringsorgaan van het 
nationale programma. BIM Loket ziet voor zichzelf een rol als katalysator en enabler voor 
versnelling en verbreding van het netwerk, vanuit de kernwaarden neutraal, transparant en samen. 
Hierbij wil het zijn huidige kracht op het gebied van de open gebruiksgerichte cultuur, 
communicatie/dialoog en het organiseren van het clubhuis en kennisplatform verder uitbouwen. En 
zijn rol op het gebied van stimuleren, regisseren en faciliteren verbreden van open standaarden naar 
andere thema’s. Met uitvoering door het netwerk van kennisinstellingen en partijen in de sector. Dit 
vergt een groei van gevestigd platform naar autoriteit, van ad hoc naar structurele financiering 
(minimaal 3 jaar vooruit) en van opstarter naar hoeder van de DigiDealGO.  
 
Energie en concretisering  
Na jarenlang bottum up investeren is veel bereikt, maar om door te pakken is visie nodig vanuit 
rijksoverheid en sector. BIM = Bouw Informatie Management. Het woord zegt het al, een nieuw 
vakgebied komt samen met de bouw, namelijk het vakgebied van Informatiemanagement. Dit 
maakt een visie op Informatie management en data noodzakelijk, en een bijbehorende manier van 
werken en daarmee een cultuurverandering. De urgentie van de opgave vraagt om doorpakken, top 
down voorschrijven in aanbestedingen en wetgeving. Geen vrijblijvendheid! En tegelijkertijd bottum 
up mogelijk maken met praktijkrichtlijnen, standaarden, opleiding, experimenteerruimte. De 
strategie om hier invulling aan te geven is een vraaggerichte werkwijze met open tendering. Binnen 
het kader van vooraf gedefinieerde calls kunnen consortia van partijen hier mee invulling geven en 
wordt het netwerk verbreed en vernieuwd, gericht op groei in volwassenheid op de ‘digiladder’. 
De speerpunten zijn:  

• structurele borging van beheer en ontwikkeling standaarden toewerkend naar 
‘ecosysteem’ samenhangend palet standaarden en richtlijnen; verplichting via 
voorschrijven in aanbesteding/wetgeving.  

• impuls aan kennisontwikkeling en verspreiding, fieldlab’s etc. en netwerkvorming en 
communicatie voor sociale innovatie.  

• optimale bijdrage leveren aan DigidealGO.  
Hiermee stellen we de markt in staat om bij voorbeeld bouwwerkdossiers,  
energie/consumentendossier, materialenpaspoort etc. te ontwikkelen. En vernieuwen we het 
netwerk met een samenwerkingsprogramma voor onderzoek en innovatie en opleidingen voor MKB 
en opdrachtgevers met aanjaagrol vanuit onze community.  
E.e.a. sluit aan bij de barrières in de sector zoals opgenomen in het onderzoek van UT2. 
 
Tot slot 
Het BIM Loket heeft zich de afgelopen drie jaar met succes ontwikkeld tot een onafhankelijk 
“clubhuis”; waar partijen in de bouw elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. De komende 
jaren hopen wij op deze basis te kunnen voortbouwen op weg naar digitale integrale samenwerking 
binnen de sector. In de visie van het BIM Loket staan cultuur en kennis daarbij centraal. 
 

 

 
2 https://www.bimloket.nl/uitkomsten-bim-maturity-enqu-234-te-2016-waar-staat-de-bouwsector-met-bim 


