
Periode : Q3 2018

Nr Omschijving Voortgang Risico's / aandachtspunten Budget Uitputting % Overall voortgang

1.0 Bureau Team op orde, werkdruk zeer hoog Continuiteit bezetting bureau 2019 195.000     159.200     82%

2.1 CL Voorl en Adoptie

Loopt goed. Film gereed. Dialoogtafel bij Amphia ziekenhuis in 
voorbereiding.Q3 succesvol verlopen voor het cluster. Hoogtepunten: 
binnenhalen subsidie voor Digideal (650 K), BIM Loket Kennisdag op 5 okt. 
met ca. 250 smaakmakers uit de sector (bijeenkomst stond grotendeels in 
teken van  DigidealGO), en inspirerende Dialoogtafel met ca 60 
deelnemers bij Amphia ziekenhuis.

203.000     135.300     67%

2.2 CL Gez beheer

Beheerdocument vastgesteld in bestuur. Overigens zonder de ccc licenties. 
COINS en ÑLCS zijn opgenomen op de Past toe of leg uit lijst. 
Toepassingsgebied versmald naar alleen Infra.  Onderzoek in 2019 voor 
goed programma om levernaciers beter te betrekken.   Beheerdersoverleg: 
Steeds meer beheerders sluiten aan. Ook van de partnerstandaarden. 
Uitleg en reacties in NLCS, VISI en COINS beheercommissie en COINS 
Expertcommissie. Uitleg gebruikersgroep BIM Basis ILS eind 2017.

Afhandeling  Coins op PTLU lijst (loopt) 116.000     77.400       67%

2.3 CL Int aanls  + IT

Nederlandse inbreng in CEN/TC 442 verloopt volgens plan. COINS 2.0 krijgt 
een internationale pendant. Ook de Nederlandse ontwikkeling rond van 
(harmonisatie van) OTL's is ingebracht en goedgekeurd als 'New Work 
Item'. 
Mapping CB-NL - bSDD: vertraging door gebrek aan actie van de zijde van 
de productmanager BSDD. Stimuleren synergie tussen Nederlandse open 
BIM standaarden is niet voorzien. Substantiële participatie in de 
DigiDealGO. Ontwikkeling roadmap is ingediend en gehonoreerd  als 
'Versnellingsproject' .

114.000     74.200       65%

3.1 CB-NL

Er is weinig voortgang te melden in de activiteiten. Oorzaak: groot gebrek 
aan financiering. Het is op dit moment alleen mogelijk om CB-NL in de 
lucht te houden en wat kleine aanpassingen te doen. Op het vlak van OTL's 
gekoppeld aan CB-NL is er veel in voorbereiding. Verder is het van belang 
te melden dat het Versnellingsproject OTL-OG in kader van de Digideal 
aanbevelingen moet opleveren voor verdere ontwikkeling van OTL's in 
samenhang met CB-NL. 

Budget krapte 40.000       32.700       82%

3.2 VISI

Samen met NLCS, CB-NL, COINS wordt gewerkt aan een 
gemeenschappelijk ontwikkelplan voor de komende jaren. Twee 
leveranciers hebben keurmerk verkregen voor VISI 1.6. Gebruikerscomité 
verwerkt de issues in userstory voor de beheercommissie. Waarschijnlijk is 
VISI 2.0 niet de eerst volgende versie maar 1.7. 

70.000       51.500       74%

3.3 NLCS

Beheer ingeregeld volgens beheerdriehoek, einde 2018 klaar. 
Leveranciersoverleggen geweest. Gebruikerscommissie zoekt nog naar 
vorm. Licentie inkomsten volledig gefactureerd, ontwikkelings 
werkpakketten lopen. Controle tooling uitgewerkt.

40.000       27.800       70%

3.4 NL-Sfb & GB-CAS

Beheerdriehoek nog niet volledig ingeregeld. Conceptversie van de white-
paper gereed en deze in Q4 afronden.
Expertcommissie is bijeen geweest, oplevering van eerste aanvullende lijst 
op NL/SfB basisclassificatie wordt in Q4 naar verwachting opgeleverd.

20.000       12.300       62%

3.5
Nat BIM Protocol - 
model BIM 
uitvoeringsplan

Gebruikersbijeenkomst geweest.. Actualiseren / updaten van de Modellen 
Door digitaliseringsdeal lagere prioriteit. 
Genoeg feedback verzameld om een versie 1.0 van het Nationaal Model 
BIM Protocol uit te brengen.. De Nationale Modellen zijn ingebracht in het 
Europese normalisatie-werk van de CEN/TC 442

10.000       1.100          11%

3.6 COINS

Beheercommissie en gebruikerscommissie VISI/COINS ingeregeld. 
Expertcommissies zijn wel gescheiden. Gebruikersbijeenkosmten worden 
ook gezamenlijk gehouden. Eén beheerder voor de beide standaarden.  
Druk op besluit SE BIM COINS. Besloten is eerst internationale 
ontwikkelingen af te wachten, nav ICDD project.

Internationale ontwikkeling ISO 
afwachten.

40.000       23.300       58%

3.7 BIM basis ILS

Beheerorganisatie ingericht. Gebruikersdag staat gepland voor Q4.  We 
houden een gecombineerde gebruikersdag met NL-SfB en buildingSMART. 
Datum is 10 december 2018. Tevens zal de BIM basis ILS aanwezig zijn op 
de Revit en IFC gebruikersdag. BIM basis ILS nu in 10 talen beschikbaar.

10.000       6.400          64%

4.1 Projecten

Wordt nog een opgave om gelden BSB goed te besteden en te 
verantwoorden in 2018, actie ingezet voor Q4-2018. Project Storytelling is 
klaar.  Digideal 2A heeft in opzetfase veel extra inzet gevraagd van 
partijen, processen lopen nu weer in. Digideal 2B - 6 projecten 
gehonoreerd en 2 in beoordeling. Processen opgezet en deze lopen. 
Financiering  ICDD aandachtspunt.

Didideal vraagt zeer veel inspanning 
en extra aandacht 

140.000     104.100     74%

Totalen 998.000     705.300     71%
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