
Datum: November 6, 2019
Periode : Q3 2019

Nr Omschijving Voortgang Risico's / aandachtspunten Budget Uitputting %
Algehele 

Voortgang
1.0 Bureau De personele bezetting is op sterkte voor reguliere 

activiteiten 2019 - 2020.
Continuiteit bezetting bureau voor inclusief uitbreiding met 
Digideal

245,000     199,207     81% Prima

2.1 CL Voorl en Adoptie Voortgang goed. Voorbereiding Kennisdag cf planning. Zeer 
succesvolle Dday. Opstart bijdrage aan Digideal thema 
Cultuur.

Nieuwe website BIM Loket Integratie websites eigen 
standaarden BIM Loket; 
NB planning mede afhankelijk van IT-technische 
omstandigheden & content - launch begin 2020.

220,000     147,896     67% Prima

2.2 CL Gez beheer Voortgang binnen het programma verloopt goed. 
Projectplan Nat BIM Monitor opgesteld met betrokkenen

Voortgang van standaarden wordt beperkt door gebrek aan 
budget voor ontwikkeling.
Voortdurende aandacht voor eenduidige processen voor 
afzonderlijke standaarden en financiering voor specifieke 
ontwikkelingen/activiteiten.

150,000     85,873       57% Prima

2.3 CL Int aanls  + IT * Core activiteit van cluster IA is de uitvoering en verdere 
uitwerking van Roadmap Standaarden waarbij 
voorzitterschap van NEN commissie 
*Actieve betrokkenheid bij verschillende activiteiten met 
duidelijke nederlandse betrokkenheid bij internationale 
standaardisatie.
* Participatie in building Smart summits . 
* Versterking inzet voor B&U,  NL-ILS.

Nieuwe NEN 2660 "Ordeningsregels voor informatie in de 
gebouwde omgeving" en participatie in de ontwikkeling van 
de NTA 8035 (kerndocument dat belangrijk is voor het 
schetsen van de stip op de horizon waar de roadmap 
standaarden naartoe moet leiden). 
*  projectvoorstel voor in het kader van de DigiDealGo voor 
het (voorlopig) afronden van de Roadmap standaarden 
ingediend bij Digiteam. 

140,000     74,131       53% Prima

3.1 CB-NL In 2018 is een grote ‘verbouwing’ van de inhoud van CB-NL 
uitgevoerd: versie 2.0 met een modulaire opbouw. 

Ontwikkeling via het voorstel OTL-GWW voor 
opdrachtgevers (nog geen financiering).

Budgetuitputting is een beperkt risico dat duidelijk in beeld 
moet worden gehouden Beschikbaar budget is taakstellend. 

In het algemeen geldt dat er geen financiering is voor 
ontwikkelingen, en dat is een groot probleem voor een 
standaard die nog steeds in ontwikkeling is. Dat betreft 
zowel de doorontwikkeling, als de ‘gereedschappen’ om 
met CB-NL te gaan werken.

50,000       42,694       85% Prima

3.2 VISI Goede voortgang, vanuit Beheercommissie en 
gebruikerscommissie zijn extra werkgroepen ingericht om 
lange termijn wensen voor VISI shcerp te stellen.
Opdracht Use Cases is gestart door DON Bureau

Risico geconstateerd van vendor-lockin. Onderzoek wordt 
gestart via BIM Loket programmacommissie. 
> Vanwege gebrek aan budget wordt er niet gewerkt aan 
een nieuwe website en afstemming met CEN, NEN en ISO 
Commissies. 

60,000       36,638       61% Aandacht

Voortgangsapportage BIM Loket 
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3.3 NLCS - Aanmelding nieuwe software leverancier
- Succesvolle werksessie EC
- Eerste gebruikersbijeenkomst krijgt vorm
- Sessie toekomstvisie tijdens TMC Winterschool ingepland
- Afstemming tussen BGT en NLCS update staat klaar, 
onderdeel nieuwe release

- Userstories uitgewerkt voor gewenste toekomstige 
functionaliteiten
- Discussie over rol en verantwoordelijkheid BIM Loket - 
Softwareleveranciers met ontwikkelen nieuwe 
functionaliteiten

40,000       26,521       66% Prima

3.3 NLCS Ontwikkeling In samenspraak met de leveranciers wordt er aan een 
toekomstvisie voor de NLCS gewerkt. 

* Staffel vrijwillige beheerbijdrage aangepast . Innen van 
bijdrages gaande. Is tijdrovend voor te kleine bedragen.
Hierin staat integratie met diverse OTL's (IMKL, IMBOR, 
GWSW), ILS uitvragen/valideren en afstemming met 
countrykits 3d applicaties Autodesk / Bentley op de agenda.

45,000       8,840         20% Prima

3.4 NL-Sfb & GB-CAS Beheercommissie staat, meerdere vergaderingen geweest. 
Voorzitter vanuit RVB aangesteld.
* Internationale aansluiting: Engelse vertaling beschikbaar ; 
Aansluiting NL/SfB - IFC; NL/SfB opgenomen in bSDD.
* Beschreven en gevalideerde usercases

*Afstemming met STABU rondom beheeractiviteiten is 
moieizaam geweest in 2019-H1. Inmiddels goed overleg 
over heldere rol & verantwoordelijkheid, en beschikbaar 
budget.
* Vernieuwde productiewebsite is afhankelijk van website 
BIM Loket.
* Usercases - inventarisatie start en overleg met MLG.
*GB-CAS - afhankelijk van overleg met Beheercommissie in 
H2'19 > in 2019, echter geen additionele activiteiten 
rondom GB-CAS

30,000       22,077       74% Prima

3.5 Nat BIM Protocol - 
model BIM 
uitvoeringsplan

Er is inmiddeks een versie 0.9 die beschikbaar is via de 
website en al op verschillende manieren wordt gebruikt.
* Beschikbaarheid van experts beperkt de voortgang. 

* Met update Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan kan 
beter worden gewacht tot concept Europese template voor 
'BIM Execution Plan' gereed is (leidt tot vrij ingrijpende 
aanpassingen) 

10,000       748            7% Aandacht

3.6 COINS Beheercommissie heeft NTA 8035 vastgesteld als basis voor 
doorontwikkeling COINS; in de planning: gebruikers 
mobiliseren voor COINS 3.0

* Website, internationale aansluiting, referentiekader SE & 
Use Cases allemaal uitgesteld vanwege gebrek aan 
tijd/budget 
* Aandacht afstemming NEN. 

30,000       28,942       96% Prima
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3.7 BIM basis ILS Op dit moment gebeurt er veel in het landschap van 
standaarden en richtlijnen. Daarnaast merken we dat er 
steeds meer harmonisatie plaats vind, wat een positieve 
ontwikkeling is.

Het afgelopen kwartaal zijn er veel gesprekken gevoerd 
rondom een mogelijke volgende versie van de BIM basis ILS.

* Echter, in dat bewegende landschap is het wel van belang 
dat wij als BIM basis ILS een duidelijk doel voor ogen 
houden en moeten bepalen hoe relevant deze is. 

* Het plan van aanpak begint nu vorm te krijgen maar vraagt 
meer tijd dan op voorhand ingeschat. Er is nu besloten om 
dit jaar het plan van aanpak af te ronden zodat volgend jaar 
dit meteen het jaarplan kan zijn.

20,000       1,833         9% Prima

4.1 Projecten Project voor ILS-BU & BIM normen om tot (inter-) nationale 
BIM Specificaties te komen afgerond en gepubliceerd. 
* Initiatief gestart voor een BIM Basis ILS voor infra
* Project  BIM Onderwijs  door BNL geannuleerd. 

Overige geplande projecten voor 2019 worden waar 
mogelijk opgestart, maar naar alle waarschijnlijk niet voor 
jaareinde afgerond. 110,000     18,735       17% Aandacht

1,150,000 694,134     58% Prima

ICDD Betaling RWS is begin oktober (Q4) ontvangen. Verder 
verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog onduidelijk. 

Alleen betaling Prov NH staat nog open
90,000       88,866       99% Prima

Digideal 2018 Kosten voor projecten en activiteiten tegenover subsidie 
2018 zijn gedekt. Subsidie is 100% toegekend in juli 2019

Verder verantwoord en afgehandeld. Vervolg is nog 
onduidelijk. 86,121       86,121       100% Prima

Digideal 2019 Er worden al kosten gemaakt vanaf 1 feb 2019. Aanvraag zal 
lopen voor periode 1 feb 2019 t/m 31 dec 2020

Kosten lopen nu wel al op, maar zijn afgedekt door 
toekenning Digideal 2019 - 2020. H1'19 budget = 75k. 750,000     83,563       11% Prima

2,076,121 952,684     44% Prima
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