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Voorwoord 
 

“Na 5 jaar staat er een fantastisch BIM Loket met een netwerk van zo’n 2.500 koplopers. De hele 

keten, met opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstellingen van ontwerp tot beheer doet mee! 

Er is een stevige basis van standaarden, een groeiend aantal praktijkrichtlijnen en ILS’en en een 

groeiende behoefte in de sector om samen vooruit te komen en kennis te delen. De ambitie is om 

de komende 3 jaar forse impulsen te geven om ook de ‘volgers’ mee te nemen in deze beweging en 

daarmee de toepassing van BIM verder op te schalen. Dit plan geeft invulling aan de activiteiten 

voor 2021, deels ook in synergie met digiGO. Onze ambities zijn groter dan onze polsstok op dit 

moment - daarover komen we graag nader met partijen in gesprek, om samen meer mogelijk te 

kunnen maken voor de sector. Ik ben trots op het merk BIM Loket dat staat voor samenwerking, 

neutraliteit en doen!”  

 

- Roger Tan, voorzitter BIM Loket 
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1. Inleiding 
 

Eind 2019 is de meerjarenvisie BIM Loket neergezet met als visie 2023: toewerken naar een 

duurzame, gezonde gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld . Dit vanuit de 

missie: sector proactief helpen maximaal digitaal en integraal samen te werken. In 2020 is de 

strategie om te versnellen met BIM verder uitgewerkt in gesprek met de stakeholders. Dit 

resulteerde in de waardepropositie met hoofdlijnen van het meerjarenprogramma 2021 -2023 

 

BIM Loket positioneert zich hierin als hét kennisplatform: facilitator en aanjager voor sectorbrede 

opschaling van BIM. Dit vanuit de legitimatie van kennis en coördinatie van standaarden, en mede 

in de context van digiGO. Het accent ligt op het mobiliseren van het netwerk en faciliteren van 

kennisdelen. De open standaarden vormen hierbij een belangrijke basis. Waar BIM Loket zich 

afgelopen jaren als ‘clubhuis’ impliciet als netwerkorganisatie ontwikkelde, wil zij dit nu expliciet 

maken. Dit betekent: aanjagen waar energie zit, en zorgen dat het gebeurt, samen met partijen in 

het veld. De kracht van het BIM Loket is het netwerk, vanuit de visie dat 75% van toe passing van 

technologie ontstaat door sociale innovatie. Vanuit het netwerk leren, ontwikkelen, co -creëren en 

beheren we met BIM en open standaarden.   

 

 
Opschaling toepassing BIM met netwerkaanpak om koplopers en volgers te verbinden  
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Resultaten 2020 

In 2020 zijn we erin geslaagd om de basisfinanciering voor het BIM Loket verder te vergroten, 

hoewel de volledige ambitie uit de meerjarenvisie mede door corona niet is gehaald. Met de 

versterkte basis en hulp vanuit het netwerk hebben we een slag kunnen maken in versterking van de 

internationale aansluiting en heeft BIM Loket zich kunnen professionaliseren als digitale 

netwerkorganisatie. Hoogtepunten waren: internationale verankering van de COINS standaard in 

ISO in de vorm van ICDD en lancering van de richtlijn voor informatiemanagement NTA8035 (i.s.m. 

NEN). Daarnaast de D-Day met zo’n 500 online deelnemers en lancering van de richtlijnen BIM Basis 

Infra en de BIM basis ILS 2.0., zeer goed bezochte webinars en maandelijkse BIM Loket Online 

Friday’s rond actuele thema’s zoals assetmanagement. 

 

1.1 Speerpunten 

 

In het onderstaande zijn de speerpunten uit de waardepropositie verder geconcretiseerd  in doelen 

2023 en terugvertaald naar doelen 2021. 

 

In de afgelopen jaren is de scope verbreed naar BIM-breed, de behoefte in het netwerk gegroeid en 

is sprake van toename van de internationale ontwikkelingen. Hoewel het budget is gegroeid, 

overstijgen de ambities en verwachtingen dat wat praktisch haalbaar is. De focus ligt op het 

overeind houden van de basis van standaarden en richtlijnen en versterken van de communicatie, 

gericht op het verder betrekken van de stakeholders en volgers. Om van daaruit tot verdere groei en 

toepassing te komen. De ambities vergen ook actieve inzet vanuit het netwerk, samen vormen we 

het BIM Loket!  In het onderstaande is met * gemarkeerd wat onder voorbehoud van financiering is.  

A. Mobiliseren van professionals en organisaties 

 

Doel 2023: Groei van 2.500 koplopers naar 10.000 koplopers en volgers in het netwerk. 

Uitbreiding van het netwerk met MKB en deelsectoren woningcorporaties, netbeheerders, 

ziekenhuizen en waterschappen 

 

Doel 2021:  

- Uitbreiding netwerk naar 4.000 koplopers en volgers en aanhaking woningcorporaties, 

netbeheerders en MKB 

- Inzicht in toepassing BIM in Nederland  
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- Versterking stakeholdermanagement en bestuurlijke bewustwording 

- Verkenning voorschrijven van richtlijnen/standaarden in uitvragen en via 

wet/regelgeving/beleid * 

 

B. Faciliteren van het leren van professionals 

 

Doel 2023: Versterkte kennisinfrastructuur met lerende community’s en vraagarticulatie rond 

toepassingsthema’s. Zelfbewuste, aantrekkelijke en digitaal volwassen sector die elkaar weet 

te vinden 

 

Doel 2021:  

- Verkenning opstart community’s waarin koplopers en volgers samen leren en 

ontwikkelen in co-creatie rond thema’s zoals Roadmap BIM, circulair * 

- Eenvoudiger communicatie voor de volgers  en webinars voor kennisoverdracht  

- Eenvoudiger toepassen middels ontwikkeling ILS Configurator *, harmonisatie ILS’en 

en best practices 

- Leer- en veranderagenda i.s.m. digiGO 

 

C. Coördineren standaarden 

 

Doel 2023: duurzaam uniform beheer van samenhangend stelsel open standaarden verankerd 

in DSGO, met businessmodel op basis van gebruik 

 

Doel 2021: 

- Gezamenlijk en communiceerbaar toekomstbeeld op basis van update roadmap 

standaarden (i.s.m. digiGO) 

- Ontwikkeling in samenhang o.b.v. roadmap vanuit versterkte financiële basis * 

- Professionalisering uniform, gebruiksgericht beheer standaarden en richtlijnen i.s.m. 

kennisinstellingen en softwareleveranciers en het (inter)nationale netwerk, met 

actieve internationale participatie * 
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D. Intern speerpunt: Continuïteit BIM Loket 

 

Doel 2023: duurzame financiële en organisatorische basis BIM Loket 

 

Doel 2021: 

- heldere corporate identity en bestuurlijk eigenaarschap 

- versterking organisatie middels dienstverbanden voor continuïteit en versterking 

netwerkcompetenties 

- versterking financiële basis BIM Loket volgens de lijnen: versterking basisfinanciering, 

versterking projectfinanciering, verkenning financiering standaarden en richtlijnen 

o.b.v. gebruik * , en verkenning financiering voor community’s/platforms. Met een 

gezond eigen vermogen. 

 

In het onderstaande zijn de belangrijkste bijdragen aan de ambities van de digiGO (2-pager april 

2019) gemarkeerd. Deze zitten met name in ambitie 1 (informatie wordt gedeeld) en ambitie 3 

(toepassen van informatie en kennis wordt makkelijker). Realisatie vergt samenwerking in het 

netwerk, zowel bottom-up als top-down. 

 

Voor realisatie van het DSGO in ambitie 3 vanuit digiGO is synergie met BIM Loket een 

aandachtspunt, met het oog op borging van resultaten. 
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2. Adoptie, Kennis & Cultuur 
 

Veel van de speerpunten van het BIM Loket, zoals geschetst in de inleiding, vinden hun weerslag in 

de activiteiten binnen dit cluster (afgekort AKC). Hier vindt het mobiliseren en faciliteren plaats. Op 

de langere termijn is hier de ontwikkeling van een aanbodgedreven naar een vraaggestuurde 

programmering aan de orde, waarin actieve gebruikerscommunity’s, bestaande uit zowel koplopers 

als volgers, zelf hun programma gaan bepalen, gericht op de vragen en problemen die hen 

bezighouden. Het is dan ook de bedoeling dat deze community’s zelf de middelen gaan 

organiseren, hierbij gefaciliteerd door het BIM Loket. 

 

In 2021 starten wij met de verkenning hoe wij zulke community’s kunnen opstarten, waarbij we 

willen voortbouwen op groepen en initiatieven in ons huidige netwerk die nu al de kenmerken van 

zo’n community vertonen. In de begroting is rekening gehouden met beperkte inzet van (externe) 

coördinatoren die deze community’s aanjagen. 

 

Een voorbeeld van zo’n aanzet is het Virtueel Clubhuis voor gemeenten (werktitel). Hierin worden 

ervaringen en voorbeelden van koplopers beschikbaar gemaakt voor gemeenten die hun eerste 

stappen willen zetten met bijvoorbeeld de inzet van BIM in assetmanagement.  

 

Een tweede voorbeeld is de “Vrienden van de ILS-initiatieven” waarmee de groep actieve 

professionals rondom de BIM basis ILS, de ILS O&E en de ILS Configurator wordt verbonden en 

zichtbaar gemaakt.   

 

2.1 AKC 

 

Bevorderen van adoptie, kennisoverdracht en cultuurverandering vraagt om een brede aanpak 

waarin enerzijds heldere, begrijpelijke communicatiemiddelen nodig zijn, anderzijds wordt 

aangestuurd op de persoonlijke ontmoeting. Het is onze ervaring dat seminars en webinars, 

dialoogtafels en grotere events in een sterke behoefte voorzien en dat hierin de waarde van het BIM 

Loket-netwerk zeer herkenbaar naar voren komt. We zullen extra focussen op onderwerpen voor de 

doelgroepen volgers en MKB om het netwerk verder uit te breiden. H ierbij ook de oproep aan het 

netwerk om zelf kansen aan te dragen, bij te dragen en mogelijkheden voor gezamenlijke pr en 

verbinding van netwerken te stimuleren. 
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Kenniskaarten 

Dit jaar zetten we o.a. in op de herziening van de Kenniskaarten en Kennisposter die ruim 5 jaar 

geleden werden ontwikkeld en die nog steeds een referentie vormen in de markt. Deze producten 

geven op een toegankelijke manier informatie over wat BIM is en wat er komt kijken bij BIM -

implementatie. Ze zijn dus goede basisinformatie voor onze doelgroep ’volgers’. Als de middelen 

het toelaten blazen we ook het online BIM Woordenboek nieuw leven in. 

 

D-Day   

Een herkenbaar evenement met een hoge waardering, waarin we elk jaar opnieuw de lat een stukje 

hoger leggen voor onszelf. Het afgelopen jaar beleefden we zeer succesvol de overgang naar een 

online opzet. Het komend jaar zetten we in op intensievere samenwerking met digiGO en hopen we 

dat we fysiek bij elkaar kunnen komen op 1 oktober (mogelijk in hybride vorm)! 

 

Online Friday 

Met de Online Friday hebben we een format in handen waarin we laagdrempelig en flexibel allerlei 

onderwerpen kunnen presenteren aan wisselende groepen deelnemers. Het bereik varieert van 20 

tot 60 deelnemers per keer, met naast een harde kern ook elke keer weer nieuwe gezichten. In 2021 

programmeren we er 10, deels in samenwerking met digiGO. 

  

Dialoogtafels 

Dit zijn discussiebijeenkomsten met een behoorlijke diepgang en focus, bedoeld om het gesprek 

onderling op gang te brengen rond een vraag uit de praktijk tussen partijen die elkaar wellicht nog 

niet kennen, maar wel wat te melden hebben. De gastheer of -vrouw van de Dialoogtafel krijgt zo in 

korte tijd antwoorden vanuit een co-creatieproces en de deelnemers breiden hun kennis en netwerk 

uit. Komt in 2021 terug van (fysiek) weggeweest, voor zover onze middelen het toelaten. 

 

Webinars 

Ondersteuning van diverse webinars voor kennisdeling, zoals deze worden geïnitieerd in de clusters 

Internationale Aansluiting en Palet Open Standaarden, of elders in ons netwerk. 

 

DigiDare Award 

De award is een mooi middel om best practices op toegankelijke wijze over de bühne te brengen 

vanuit de eigen praktijk, die bovendien ook helpt bij communicatie intern. We steken in op promotie 

om het aantal inzendingen te verhogen.  
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Congressen/events 

Zichtbaarheid en netwerk vergroten middels passieve/actieve deelname als (media)partner aan 

events zoals BIM Praktijkdag, Future Builders Day en andere events van (samenwerkings)partners 

uit het netwerk. E.e.a. voor zover onze middelen dit toelaten.  

 

2.2 Corporate communicatie 

 

De vernieuwde positionering van BIM Loket zal actiever worden uitgedragen met  intensivering van 

het stakeholdermanagement, met hulp vanuit het bestuur. De marketing en communicatie 

strategie wordt geüpdatet om een meer doelgroepgerichte benadering mogelijk te maken. Een 

nieuwe BIM Loket flyer is voorzien.  

 

Op het gebied van onze communicatie is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de 

vernieuwing van de website en de opbouw van productsites. Dit jaar worden nieuwe productsites 

toegevoegd en wordt de navigatie verbeterd voor de ‘volgers’. 

Een tweede aandachtsgebied is het uitbouwen van ons bereik via social media. Door gerichte acties 

konden wij ons aantal volgers in 2020 in korte tijd flink laten groeien. Volgers die bovendien 

bovengemiddeld actief zijn in het reageren op onze content. In 2021 gaan we hiermee verder en 

breiden we ons netwerk uit. 

Naast social media en website publiceert BIM Loket een goed gelezen nieuwsbrief met een bereik 

van ongeveer 2.500 ontvangers. Daarmee gaan we natuurlijk door. Een aandachtspunt dit jaar is om 

dit bereik en in het verlengde daarvan, ons gehele netwerk, beter in kaart te brengen in termen van 

doelgroepen. Met de gewenste verdere groei van het netwerk ontstaat ook de behoefte om 

gerichter te kunnen selecteren en communiceren. 

 

2.3 Samenwerking met digiGO 

 

Het BIM Loket is vertegenwoordigd in het Digiteam, met als portefeuille cultuur in het programma 

Leren & Veranderen. De raakvlakken met ons programma AKC zijn evident. Dat geldt ook voor de 

raakvlakken als het gaat om communicatie en PR. Op beide wordt in 2021 gestreefd naar nauwere 

samenwerking, bijvoorbeeld als het gaat om de DigiDare Award, de BIM Loket D -Day en de Online 

Friday’s.  
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3. Palet Open Standaarden 
 

Onder deze noemer valt de belangrijke basisactiviteit van het BIM Loket op het gebied van beheer, 

ontwikkeling en internationale aansluiting van de open BIM-standaarden. De lange-termijn 

uitdaging is hier de doorontwikkeling naar een samenhangend en compleet stelsel (een ambitie die 

is belegd in het digiGO-programma DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) waarbij het BIM 

Loket zorgt voor duurzaam gefinancierd en georganiseerd, uniform en gebruikersgericht beheer. 

 

3.1 Gezamenlijk Beheer  

 

Het cluster gezamenlijk beheer richt zich het aankomend jaar op gebruikersgerichte 

beheerorganisaties en aandacht voor adoptie en implementatie. Er is speciaal aandacht voor:  

• Een transparant beheerproces, voldoende invloed door gebruikers en het waarborgen van 

besluiten in collectiviteit. Dit wordt ondersteund door een evaluatie van de bouw- en 

infrastructuur standaarden en richtlijnen door het Bureau Forum Standaardisatie en het 

BIM Loket en een nieuwe versie van het Beheerhandboek;   

• Helpdesk voor antwoorden op vragen uit het netwerk rond BIM en open standaarden, 

publicatie van de FAQ; 

• De productmanager speelt een centrale rol in het opstellen en werken met userstory’s en 

use cases. Het BIM Loket organiseert daarom 4 trainingsmiddagen over het opstellen van 

use cases e.d. om hen te ondersteunen in hun rol;   

• Bekendheid en adoptie van standaarden vergroten o.a. door aandacht voor communicatie - 

het maken van een visualisatie over de gezamenlijke rol van de standaarden en richtlijnen 

in het bouw en infraproces - en het bieden van hulp bij toepassing - het inrichten van een 

forumfunctie op de website voor twee standaarden (om te beginnen). Daarnaast krijgen de 

standaarden een eigen (ver)nieuw(d)e pagina op de BIM Loket website. In de Online 

Friday’s van het BIM Loket besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen m.b.t. de 

standaarden en richtlijnen; 

• Om na te gaan hoe het gesteld is met de BIM volwassenheid in de sector en het gebruik van 

open BIM-standaarden wordt een Nationale BIM Monitor uitgevoerd. 

• Evaluatie huidige businessmodellen voor beheer en verkenning financiering op basis van 

gebruik 
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• Verkenning van een mogelijke hackathon om meer softwareleveranciers te betrekken 

(o.v.v. financiering, mogelijk via projectfinanciering) en infographics van de standaarden.  

 

3.2 Regulier beheerprogramma  

  

Hieronder komen de standaarden en richtlijnen aan de orde die  in gezamenlijk beheer door de 

kennisinstellingen namens het BIM Loket worden gerealiseerd. Het BIM Loket financiert het beheer 

van de standaarden en richtlijnen, maar het budget laat weinig ruimte voor (door)ontwikkeling. Om 

toch te kunnen voldoen aan wensen vanuit gebruikers en de standaarden en richtlijnen waar nodig 

door te ontwikkelen is projectfinanciering nodig. Dit gebeurt voornamelijk vanuit vrijwillige 

bijdragen van gebruikers en branches en door middel van versnellingsprojecten vanuit digiGO. Toch 

lopen we tegen grenzen aan en vragen in 2021 meer aandacht voor standaardisatie door beter het 

nut en de noodzaak voor het voetlicht te brengen. 

 

Het betreft de volgende standaarden: 

 

CB-NL   

De markt begint de noodzaak te ervaren van een centrale semantische standaard als CB-NL.   

Grote opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelen nu ieder eigen OTL’en en/of ILS’en, 

met eigen datastructuren. In de bouwsector wordt breed gevoeld, dat het niet gaat werken als elke 

partij eigen unieke datastructuren hanteert. CB-NL is de gemeenschappelijke taal voor 

de Nederlandse bouwsector, die de koppelingen kan leggen tussen verschillende datastructuren. De 

belangrijkste stappen voor 2021 zijn: 

•  Kernmodel CB-NL voor het koppelen van Object Type Bibliotheken (OTL’s)  

• Toepassing  van het kernmodel (Rijkswaterstaat OTL koppelen aan CB-NL) 

• Tooling ontwikkelen voor organisatie-specifieke OTL 

  

De genoemde activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd met aanvullende financiering.  

 

NL/SfB  

In de bouw- en installatiebranche wordt deze standaard veel toegepast bij het ontwerpen, 

realiseren en beheren van gebouwen, omdat je er lagen en objecten mee codeert in BIM en CAD -

systemen en informatie van leveranciers van bouwproducten ordent. Aankomend jaar werkt NL/SfB 

aan: 
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• Eenduidig gebruik NL/SfB (dankzij de te ontwikkelen database) 

• Verbinden NL/SfB met andere standaarden / classificaties (bv. BIM Basis ILS) 

 

NLCS  

NLCS is dé standaard voor uitwisseling van informatie in 2D CAD-tekeningen voor de GWW-sector. 

De standaard bevat afspraken over het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de 

tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. Aankomend jaar werkt NLCS aan: 

• Uitbreiding en aansluiting NLCS (stedelijk spoor en netbeheer)  

• Uitwisseling data rioolbeheer 

• NLCS en RAW systematiek analyse 

• Inmetingen verwerken o.b.v. NLCS 

 

VISI  

VISI is een afsprakenstelstel voor het digitaal uitwisselen van formele communicatie. Het zorgt voor 

een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen 

geaccepteerde en sectorbrede open processtandaard kunnen bouwpartijen hun 

communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. De opdrachtgever en opdrachtnemer 

werken samen aan één transparant digitaal communicatiedossier. Zo is er altijd duidelijkheid over 

de rolverdeling en worden procedures vlot doorlopen. Projectdossiers zijn actueel en compleet, en 

rapportages snel beschikbaar. Komend jaar werkt VISI aan: 

• Gebreken oplossen conform advies Ordina en evaluatie Bureau Forum Standaardisatie  

• Herijken beeld VISI, zodat het past binnen het Digitaal Stelse l Gebouwde Omgeving 

 

COINS  

De internationale ontwikkelingen op het ISO platform zijn bepalend voor de verdere 

doorontwikkeling en verbetering van COINS. Hierom is voor het jaarplan 20 21 gekozen om voor de 

ontwikkeling en beheer van COINS de activiteiten te beperken:   

• Handreiking ICDD t.b.v. adoptie incl. webinar 

• Twee toepassingen van ICDD (uitwisseling areaalgegevens en contract als data)  
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Daarnaast gaat het om de volgende praktijkrichtlijnen: 

 

Nationaal Model BIM Protocol en Uitvoeringsplan  

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

maken van de juiste samenwerkingsafspraken in BIM-projecten. Bovendien zijn de modellen in 

internationaal perspectief van relatief hoog niveau. 

• Nieuwe versie BIM Uitvoeringsplan 

• Introductie formele beheerorganisatie 

 

BIM basis ILS  

• Toepassing versie 2 ondersteunen met o.a. handleidingen en vertalingen 

• Promotie versie 2 en het betrekken van de ́ volgers´ 

 

ILS Ontwerp en Engineering 

• Vervolg geven aan het succes van BIM Basis ILS door een nieuwe stap te introduceren. 

• Opname in palet BIM Loket, introductie formele beheerorganisatie  en een productwebsite 

maken. 

• Bevorderen adoptie 

 

 

3.3 Internationale aansluiting en samenwerking buildingSMART Benelux 

 

Doel van het cluster (inter)nationale 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 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; 
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En zo uiteindelijk succesvolle participatie van Nederlandse bedrijven in internationale BIM -

projecten te faciliteren.  

 

De activiteiten in dit cluster verlopen onder coördinatie van de programmamanager, die gezien zijn 

leeftijd in de komende jaren zijn inspanningen voor het BIM Loket zal gaan terugbrengen. Om 

continuïteit te garanderen staat dit jaar op het programma om een nieuwe medewerker aan te 

trekken en in te werken, in samenwerking met buildingSMART Benelux. De activiteiten vinden 

plaats in nauwe samenwerking met het netwerk waaronder de kennisinstellingen, en via webinars 

vindt kennisdeling plaats. De community op dit gebied is groeiende. De internationale coördinatie is 

binnen de huidige begroting vooral gericht zijn op volgen en delen, n in mindere mate op actieve 

participatie.  
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4. Financiën 
 

De hieronder gepresenteerde begroting 2021 bevat de inkomsten en uitgaven die betrekking 

hebben op de activiteiten van het BIM Loket.  

 

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een in-kind bijdrage van ca. € 4 mln. vanuit het 

netwerk. Daarnaast zijn via stakeholders aanvullende bedragen beschikbaar gemaakt via 

projectfinanciering en is er sprake van (gedeeltelijke) projectfinanciering vanuit digiGO. 

 

Het eigen vermogen wordt vergroot door te sturen op een positief resultaat van € 50 K, daarnaast is 

het streven om met vaste stakeholders steeds meer toe te werken naar meerjarige contracten voor 

financiering.  

 

De geldstroom die betrekking heeft op de activiteiten van digiGO (en door de Stichting BIM Loket 

loopt), waarvoor het bestuur de verantwoordelijkheid draagt, wordt kort in beeld gebracht in 

paragraaf 4.2. Op dit moment loopt afstemming met de Belastingdienst voor een update van de 

BTW-ruling van het BIM Loket vanwege digiGO. In paragraaf 4.3 is de totale begroting van Stichting 

BIM Loket in beeld gebracht.  
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4.1 Begroting BIM Loket in 2021 

 

 

  

Inkomsten (bedragen x € 1.000)

Bijdragen branches 110

Bijdrage opdrachtgevers 740

Beheerbijdragen 145

Subsidies 300

Dienstverlening aan digiGO 65

Overige projectfinanciering * 615

Extra benodigde (basis)financiering ** 200

TOTAAL 2.175

Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsbureau 334

Palet Open Standaarden & Richtlijnen 711

Adoptie, Kenis & Cultuur 407

Community's 91

Ontwikkeling 561

Opbouw reserve & onvoorzien 70

TOTAAL 2.175

*    Specificatie projecten zie onder

**  Inclusief opbouw reserve van 50 K
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Toelichting Overige projectfinanciering / Ontwikkeling 

 

De Overige projectfinanciering, totaal 615 K, bestaat uit geoormerkte financiering t.b.v. reeds 
gedefinieerde ontwikkelingsprojecten (optellend tot 561 K) en financiering voor basisversterking 
(verwerkt in uitgaven op de verschillende programma’s elders in de begroting). 
 

 

 Inkomsten Uitgaven 
ILS Configurator 200 200 

Vrienden van ILS 20 20 

ILS Harmonisatie 33 25 

NLCS Stedelijk Spoor 80 80 

NLCS Netbeheer 65 65 

BIM Monitor 92 92 

NL/SfB database 33 33 

Roadmap standaarden 25 25 

CB-NL Kernmodel PM PM 

Virtueel Clubhuis 17 17 

Geoormerkte financiering overig* 50 5 

 Subtotaal 615 561 
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4.2 Inkomsten en uitgaven digiGO 

 

  Conform opgave digiGO: 

 

Omschrijving 

 

Begroting 2021 

(bedragen x € 1.000) 

  Uitgaven  

 PMO 239 

 Marketing & Communicatie 148 

 DSGO-projecten 138 

 Leren & Veranderen-projecten 230 

 Totaal 755 

   

  Inkomsten 755 

  Totaal * 0 

  

*  Inkomsten komen uit de subsidie van digiGo-BIM Loket van het ministerie van BZK. Hiermee worden 

de kosten voor digiGo gedekt, dus per saldo is het resultaat nul. 

 

4.3 Totale begroting Stichting BIM Loket 

 

  Omschrijving Begroting 2021 

(bedragen x € 1.000) 

  Uitgaven  

 BIM Loket 2.175 

 digiGO 755 

 Totaal 2.930 

   

  Inkomsten  

 BIM Loket 2.175 

 digiGO 755 

  Totaal 2.930 

 


