
Datum: June 13, 2019

Periode : Q1 2019

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

1.0 Bureau

Er zijn 2 openstaande vacatures, de selectie voor een Management 

assistent en een Operationaal Manager loopt (beide vacatures zijn 

inmiddels vervuld)

Continuiteit bezetting bureau 2019 245.000          0%

2.1 CL Voorl en Adoptie

Voortgang goed, onderzoek versterking identitijd gestart met Common Eye, 

succesvolle Dialoogtafel met ca. 60 bezoekers bij BAM, voorbereidingen 

Kennisdag en BIM Praktijkdag lopen.

220.000          0%

2.2 CL Gez beheer

Voortgang binnen het programma verloopt goed. Beheerdersdag gepland, 

programma wordt ingevuld. Projectplan Nat. BIM Monitor opgesteld met 

betrokkenen

Afhandeling  Coins op PTLU lijst (loopt) 150.000          0%

2.3 CL Int aanls  + IT
Diverse activiteiten zijn ingeregeld, active participatie in CEN/TC 442. 

Deelgenomen in buidingSMART Summit in Düsseldorf maart 2019.
140.000          0%

3.1 CB-NL

Er is weinig voortgang te melden in de activiteiten. Oorzaak: groot gebrek 

aan financiering. De geplande release 2.1 is vertraagd door een fout bij het 

inladen in de ontwikkelomgeving. Expertcommissie is uitgebreid. 

Vanwege het ontbreken van budget, 

kunnen een aantal gewenste 

activiteiten niet gedaan worden.

50.000            0%

3.2 VISI

De vergaderingen (Beheer-, expertgroep- en gebruikersbijeenkomsten VISI / 

Coins verlopen goed. De afstemming (Internationaal overleg NL) input in 

NEN, CEN en ISO commissies zijn vertraagd; de rest van de activiteiten 

verlopen prima.

60.000            0%

3.3 NLCS

Wegens ziekte van kernleden zijn een aantal bijeenkomsten geannuleerd. 

De achterstand zal in Q2 weer ingehaald worden. V.w.b. de Helpdesk zal in 

Q2 samen met het Bureau BIM Loket gekeken worden naar verder 

optimaliseren van het systeem.

uitval door langdurige ziekte 40.000            0%

3.3 NLCS Ontwikkeling
Twee initiatieven zijn opgestart: uitbreiding van NLCS voor Stedelijk Spoor 

en Uitbreiding voor Netwerkbeheerders
45.000            

3.4 NL-Sfb & GB-CAS
Beheerdriehoek ingeregeld NL/SfB. Voorzitter vanuit RVB aangesteld. Er is 

opdracht verleend voor het beschikbaar stellen van een Engelstalige versie.
30.000            0%

3.5

Nat BIM Protocol - 

model BIM 

uitvoeringsplan

Nieuwe versie Model BIM Protocol is gepland in Q2, actie is wel geboden. 

Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan beter worden 

gewacht tot concept Europeese template voor 'Bim Execution Plan' gereed 

is (leidt tot vrij ingrijpende aanpassingen)

Er moet aandacht zijn starten van 

acties cq starten van de 

voorbereidingen

10.000            0%
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3.6 COINS

De vergaderingen (Beheer-, expertgroep- en gebruikersbijeenkomsten 

COINS verlopen prima. Over de Internationale afstemming zijn vernieuwde 

afspraken gemaakt. Andere activiteiten verlopen volgens planning.

Internationale ontwikkeling ISO 

afwachten.
30.000            0%

3.7 BIM basis ILS

Positief, meer animo om deel te nemen in commissies dan dat er plaatsen 

zijn. Enquete is uitgevoerd. Voor de spin-off ILS Ontwerp & Engineering is 

veel animo, voorbereiding bijeenkomst bij Saxion Hogeschool  Enschede 

hierover.  

20.000            0%

4.1 Projecten

De Storytelling is afgerond. De DigiDeal Versnellingsprojecten hebben de 

eindrapportages ingeleverd en deze zijn positief beoordeeld en de 

kostenverantwoording is afgehandeld; er is een goedkeurende 

accountantsverklaring over afgegeven. Interne projecten deels in opstart cq 

contacten gelegd. 

Projcten 2018 niet gebudgetteerd. 

Daarom saoldo, geen overschrijdingen
110.000          

1.150.000      -                  0%TOTAAL
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