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Secretaresse (0,6 tot 1 fte) 
bij BIM Loket in Zoetermeer 

Vanuit het BIM Loket dagen wij iedereen in de bouw en vastgoed, infra en ruimtelijke omgeving 

(geo) uit samen te werken aan digitalisering, op basis van een open informatiespeelveld. Met als stip 

op de horizon een 100 procent duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde 

omgeving.  

• BIM Loket stimuleert het toepassen van BIM in de Nederlandse bouw en infra, door het 

gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen. Ruim 200 personen uit de sector zijn 

actief betrokken bij coördinatie, ontwikkeling en beheer van die standaarden.  

• BIM Loket jaagt de cultuurverandering aan, die noodzakelijk is voor een brede adoptie van 

de mogelijkheden van digitalisering door de bouw.  

• BIM Loket verbindt relevante kennisorganisaties in Nederland en coördineert en versterkt 

de onderlinge aansluiting, zowel nationaal als internationaal.  

We ondersteunen ons netwerk en de samenwerking met een klein bureau, dat opereert vanuit het 

pand van Bouwend Nederland in Zoetermeer.  

Wij zijn op zoek naar een secretaresse om het BIM Loket nog sterker te maken. Je zult nauw 

samenwerken met de office manager en je collega-secretaresse, met wie je samen een team vormt 

van 3 collega’s. De taken zijn en worden verdeeld op basis van ieders wensen en kwaliteiten. Je 

rapporteert aan de office manager.  

De functie 

Als secretaresse vorm je, samen met je collega’s, de steunpilaar van ons bureau en het 

organisatorische hart van de netwerkorganisatie. Het secretariaat zorgt voor de broodnodige orde 

in de dynamische dagelijkse praktijk van het BIM Loket: 

• Je organiseert afspraken en vergaderingen, en weet om te gaan met de agenda’s van de 

veelal drukbezette personen. 

• Je bent betrokken bij commissievergaderingen van standaarden: je helpt bij het opstellen 

van de agenda’s en verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen. Je houdt het overzicht 

in de planning en bent daarmee een belangrijke schakel om tot resultaten te komen. Je durft 

vragen te stellen, bijvoorbeeld als het jargon af en toe wat technisch is.  

• Je handelt de correspondentie af en houdt de e-mailboxen bij. 

• Je beheert de kantoorartikelen en verzorgt de noodzakelijke bestellingen. 

• Regelmatig organiseren we bijeenkomsten en congressen, waarbij jij ondersteuning levert 

om alles op rolletjes te laten verlopen. 

• Zo nodig help je projecten bij dossiervorming en documentatie.  

• Daarnaast vorm je ons visitekaartje aan de telefoon, en bij de ontvangst van gasten.  

• Je bent de organisatorische en facilitaire spil van de organisatie.  



 

 

Je onderhoudt hiervoor nauwe contacten met je collega’s van het bureau, de beheerders en 

voorzitters van standaarden, de programmamanagers, en het brede netwerk van gebruikers.  

 

Wie we zoeken 

Je hebt aantoonbare ervaring met secretariële werkzaamheden (MBO+ /HBO-niveau), bij voorkeur 

in een omgeving waarin een diversiteit aan belangen een rol spelen: 

• Je bent gewend je eigen werk te organiseren. Je kunt goed overweg met een beetje onrust 

en houdt wel van improviseren op zijn tijd.  

• Je bent samenwerkingsgericht en helder in je communicatie. Dat je accuraat werkt en stipt 

bent, spreekt natuurlijk vanzelf. 

• Je hebt een gedegen kennis van de Nederlandse taal en kunt ook goed uit de voeten met het 

Engels, of het nu aan de telefoon is of in correspondentie.  

• Je bent in staat om kort en bondig verslag te leggen.  

• Word, Excel en Powerpoint kennen geen geheimen voor je en je ziet er niet tegenop om zo 

nodig een andere applicatie te leren gebruiken.   

Ons team 

Het BIM Loket bestaat uit ongeveer 10 personen, waaronder de directeur en je collega’s van het 

Office-team met wie je veel zult samenwerken. Gelieerd aan het bureau zijn enkele 

programmamanagers actief op het gebied van voorlichting en adoptie, beheer van standaarden en 

internationale aansluiting. Wij vormen met elkaar een hecht team van gedreven professionals, en 

samenwerking is voor ons een tweede natuur. We zoeken een leuke collega met gevoel voor humor, 

die net dat stapje extra wil doen om het BIM Loket tot een succes te maken.  

Wat wij bieden 

Wij bieden een contract aan voor 0,6 – 1,0 fte. Je werkplek bevindt zich in Zoetermeer. Je maakt 

deel uit van een compact en goed op elkaar ingespeeld team, waarin je de vrijheid hebt om alle 

facetten van ons werk van nabij te leren kennen.  

Belangstelling? 

Heb jij zelf interesse, of ken je iemand in jouw netwerk die mogelijk interesse heeft? Stuur ons je 

motivatie en cv via secretariaat@bimloket.nl . Of neem voor meer informatie contact op met Eric 

Braat (HR) op het nummer 06-31645876.  
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