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en
kennisplatform

Aanjager

2023

• minder verspilling

• duurzaam

• samen delen

• meer open

(inter)Nationale monitoring en borging

Bouw Informatie Management

Steunen en borgen resultaten

Visie

Missie

Palet open standaarden

hét kennisplatform

versterkt en verbreed netwerk

fundament versterkt

Adoptie, Kennis & Cultuur Bijdrage aan Digiteam

2020
2021

Toewerken naar duurzame, gezonde 

gebouwde omgeving op basis van een 

open informatie speelveld

Strategische Thema’s
Onze belangrijkste speerpunten 

voor implementatie van BIM

Sector pro-actief helpen om 

maximaal digitaal en integraal 

samen te werken

Versnellen met BIM

Helpen, bij elkaar brengen en monitoring
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Palet Standaarden
Adoptie, Kennis & Cultuur

INKOMSTEN (x kEur) 2020
exclusief projectfinanciering

1.6 M

1.6 M

UITGAVEN (x kEur) 2020
exclusief projectfinanciering

780

415
160

240

min BZK
Opdrachtgevers

Branches
Bijdrage gebruikers

Verhoging

Versterking

400

135

145
665

250

20232019

Palet open standaarden
Adoptie, Kennis & Cultuur

• Alle middelen zijn er, nu durven, doen, experimenteren met BIM en open standaarden

• Koplopers betrekken vroege volgers

• Urgentie bij mens: medewerker en eindgebruiker

• Leidinggevenden bepalen cultuur voor 70% en zijn cruciaal voor versnelling

uitgangspunten

• Gemeenschappelijke taal en meer inzicht in baten en voortgang adoptie van BIM

• Vroege volgers aan boord, bestuurlijke bewustwording versterkt

• Benutten kansen in wet en regelgeving voor adoptie

• Versterkte kennisinfrastructuur

doelen

• Mens- en netwerkgericht werken, communities op deelgebieden verbinden via adoptie landkaart

• Door alle organisatielagen, voor alle functies

• Leren door te doen

• Met  storytelling en ‘beeldtaal’, en ICT ondersteund

aanpak

• Internationale aansluiting: “We passen internationale open standaarden toe, tenzij …”

• Proces  gericht op het bereiken van consensus met betrokken stakeholders

• ‘Agile’ werkwijze

uitgangspunten

• Doorgroei in gebruikersgerichte beheerorganisatie 

• Netwerkgebruikers, ontwikkelaars en softwareleveranciers actiever betrekken

• Convergentie palet standaarden voor samenwerking in de keten, zonder informatieverlies

• Versterking toepassingsrichtlijnen open standaarden

doelen

• Gecoördineerde bottom-up (door)ontwikkeling van standaarden op basis van

 use cases, met een gemeenschappelijke stip op de horizon (Roadmap)

• Monitoring en benchmark beheerorganisatie

• Internationale versterking

• Gebruikers helpen juiste standaard te vinden op basis van palet

aanpak

Koplopers die BIM toepassen en nieuwe 

cultuur uitdragen in gefragmenteerde sector.

van naar

Vooral koplopers opdrachtgevers, bouwers, 

installateurs, ingenieursbureaus, architecten, 

toeleveranciers en overheid, kennisinstellingen, 

BIR en Digiteam.

omgeving

Verbinden, agenderen en 

communiceren, faciliteren.

Zelfbewuste, aantrekkelijke en digitaal volwassen 

sector die elkaar weet te vinden.

Beslissers, jongeren, onderzoek en onderwijs 

zijn (meer) betrokken, koplopergroep breidt 

uit met volgers, nieuwe deelsectoren en 

ICT-bedrijven.

Aanjagen en verbinden, communiceren, 

faciliteren.

rol BIM Loket

20232019
Verzameling standaarden en richtlijnen van uiteenlopende 

aard en herkomst, (te) beperkt budget voor basaal beheer 

en weinig capaciteit voor monitoring van internationale 

ontwikkelingen.

van naar

Kennisinstellingen die inhoudelijk beheer palet standaarden 

BIM Loket verzorgen en relevante internationale standaardi-

satiefora NEN, CEN, OGC, BuildingSMART international.

omgeving

Faciliteren, monitoren en verbinden.

Samenhangend stelsel van gebruikersgericht beheerde open 

standaarden en toepassingsrichtlijnen. Verankering in het Digitaal 

Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), actieve participatie in de 

ontwikkeling van relevante internationale standaarden.

Versterking van bestaande netwerk met DSGO, software-

ontwikkelaars en intensivering internationaal netwerk.

Aanjagen, agenderen, monitoren.rol BIM Loket
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P ROGRAMMA

2022 / 20232020
Thema

2021
Doelen: 
• Gemeenschappelijke taal en meer inzicht in baten en voortgang adoptie
• Vroege volgers aan boord, bestuurlijke bewustwording
• Benutten kansen in wet en regelgeving voor adoptie
• Versterkte kennisinfrastructuur

• Vernieuwde website/ nieuwsvoorziening

• Events Dialoogtafels

• Strategie BIM onderwijs en arbeidsmarkt 

• DigiDare Award

• Opstarten projecten

• BIM congres

• Communicatie toolkit

• Social media en best practices

• Versterking communities en stakeholdermanagement

• Uitbreiding met virtueel clubhuis gemeenten/provincies

• BIM Adoptie via Wet Kwaliteitborging in de Bouw en Bouwbesluit

• Meten maatsch. baten van open informatie speelveld

• Website verder ontwikkelen naar kennisbank

• Nieuwsvoorziening/Events/Dialoogtafels

• DigiDare Award

• Opstarten projecten

• BIM congres

• pakket 1.0: BIM onderwijs en arbeidsmarkt 1.0

• Social media en best practices en versterking communities

• Nationale gebruikersdag open standaarden

• Doorloop en realisatie nieuwe projecten

• ...

• Naar BIM portal Nederland

• Nieuwsvoorziening/Events/Dialoogtafels

• DigiDare Award

• Opstarten projecten

• BIM congres

• pakket 2.0: BIM onderwijs en arbeidsmarkt 2.0

• Social media en best practices en versterking communities

• Opstarten projecten

• Doorloop en realisatie nieuwe

 projecten

• ...

Doelen:
• Doorgroei in gebruikersgerichte beheerorganisatie
• Netwerkgebruikers, ontwikkelaars en softwareleveranciers actiever betrekken
• Convergentie palet standaarden voor samenwerking in de keten, zonder informatieverlies
• Versterking toepassingsrichtlijnen open standaardenPalet open standaarden

Adoptie, Kennis & Cultuur

huidig niveau

versterkt niveau

projectfinanciering

• Volgen internationaal

• Update  roadmap standaarden en aanscherping beheerstrategie

• Gezamenlijk beheer, centrale helpdesk, kennisdeling, benchmark

• Beheer BIM Loket standaarden /etalage overige standaarden,

 toepassingsrichtlijnen (beperkt)

• Opstarten projecten

• Gebruiksgericht beheer op basis van user stories

• Proactieve rol internationaal / communicatie hierover

• Eerste harmonisatieslag ILS’en

• Versterken toepassingsrichtlijnen (het HOE van BIM)

• Opstellen business cases en opstart projecten.

• Nieuwe releases BIM Loket standaarden

• GeoBIM versterking

• Uitvoering strategie gericht op samenhangend palet, passend

 beheer en etalage

• Gezamenlijk beheer, centrale helpdesk, kennisdeling, benchmark

• Gebruiksgericht beheer op basis van user stories

• Proactieve rol internationaal incl. communicatie hierover

• Vervolg harmonisatieslag ILS’en

• Opstarten projecten

• Idem

• Idem

• Uitvoering strategie gericht op samenhangend palet en passend beheer

• Gezamenlijk beheer, centrale helpdesk, kennisdeling, benchmark

• Nationale gebruikersdag open standaarden

• Gebruiksgericht beheer op basis van user stories

• Proactieve rol internationaal incl. communicatie hierover

• Vervolg harmonisatieslag ILS’en

• Opstarten projecten

• Idem

• Idem

huidig niveau

versterkt niveau

projectfinanciering



2 0 2 32 0 2 0DigiDealGO

4

P ROGRAMMA

DigiDealGO
Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving 2022 / 20232020

Thema

2021
Doelen: 
Steunen en borgen resultaten

• Ondersteuning bedrijfsbureau: secretariaat en financiën

• BIM volwassenheidsmonitor

• ILS Configurator

• Online community

• Versterking Roadmap standaarden

• Ondersteuning bedrijfsbureau: secretariaat en financiën

• (nader te bepalen)

• Ondersteuning bedrijfsbureau: secretariaat en financiën

• (nader te bepalen)

Bijdrage aan Digiteam

huidig niveau

projectfinanciering


