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Introductie en Ontwikkelpad BIM Loket

 BIM Loket in 2015 opgezet en ingericht rondom de standaarden o.b.v. businessplan

 Van meet af aan functie als clubhuis en herkend op communicatiekracht en verbinding

 Van bevorderen standaarden naar bevorderen BouwInformatieManagement

 Verbrede doelstelling in 2019 neergelegd in meerjarenvisie 2023, in context digiGO

 Na 5 jaar tijd voor een nieuw businessplan

 Onderzoek waardenpropositie toont uiteenlopende beelden en verwachtingen, sterke 

en zwakke punten, en geeft strategische richting

 Uitwerking in meerjarenprogramma 2023
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Processtappen naar waardenpropositie BIM Loket
in samenwerking met Common Eye

1. Krachtenveldanalyse

Bureaustudie
Gespreksronde met 

stakeholders

2. Strategische keuzes en 
dilemma’s

Delen en structureren van 
beelden

Formuleren strategische 
dilemma’s en keuzes

3. Scenario voor 
waardenpropositie

Positionering + ontwikkelen 
propositie o.b.v. 

toegevoegde waarde

4. Strategische richting

Formuleren 
handelingsperspectief

Ophalen van beelden in 
netwerk bij toegevoegde 
waarde van BIM Loket op 
basis van bureaustudie en 

gesprekken.

We delen en structureren de 
beelden om strategische 

dilemma’s en keuzes voor BIM 
Loket boven tafel te krijgen.

We ontwikkelen een 
waardenpropositie met als 

uitgangspunt de toegevoegde 
waarde die stakeholders ervaren.

We formuleren wat de 
waardenpropositie concreet 

betekent voor het 
handelingsperspectief van het 

BIM Loket. 



Aspecten van de waardenpropositie

1. Opgave: wat is er aan de hand?

2. Belangen: voor welke doelgroep is wat relevant?

3. Waardenpropositie: wat is toegevoegde waarde van BIM Loket?

4. Positionering: waar leg je het accent op in wat je uitdraagt?

5. Netwerkpositie: welke plek nemen wij in?

6. Strategische richting: welke vragen moet BIM Loket zich als organisatie 

stellen?

7. Impact op organisatie: wat vraag het van ons?

8. Ontwikkelpad: hoe komen we er?
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Strategische dilemma’s

1. Smalle financiële basis en groeiende behoefte

2. Spagaat tussen “vergezichten” en praktijk van gebruikers

3. Moeilijke positie tussen “trage” en “snelle” wereld

4. Risico op afhaken bij teveel techniek en stroperige governance

5. Zelf positioneren of platform zijn, zelf doen of zorgen dat het gebeurt
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Krachtenveldanalyse
Wat is er aan de hand?

 Het BIM netwerk is gefragmenteerd

 Aantal BIM-voorlopers, maar massa blijft achter en heeft ontwikkelvragen 

en –behoefte

 Partijen zijn afhankelijk van schakels in de keten en hebben met elkaar 

belang bij afgestemde/verantwoorde vooruitgang als geheel

 Gebrek aan momentum: moeilijk het kantelpunt te vinden om “de kritische 

massa” in beweging te krijgen

 Teveel eenzame innovatoren in sector

 Weinig organisatiekracht bij partijen om verbinding tot stand te brengen en 

beperkte budgetten hiervoor bij kleinere partijen

 Opgave sector = maken van schaalsprong in toepassing en gebruik van BIM, 

als gezamenlijke vooruitgang

 Sector pakt uitdaging aan met digiGO
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Krachtenveldanalyse
Wat is de toegevoegde waarde van het BIM Loket?

 Ons netwerk is onze voornaamste asset!

 2.500 professionals, meestal pioniers, innovators en early adopters, 

voelen zich thuis bij BIM Loket

 Spreiding over alle schakels van de keten, van ontwerp tot beheer

 Zowel markt als overheid

 BIM Loket heeft in dit netwerk een neutrale positie

 BIM Loket is sterk merk dat staat voor samen doen
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Toegevoegde waarde
Sterke punten / kansen BIM Loket

 Het toepassen en gebruik van standaarden stimuleren door leren tussen organisaties 

en professionals te faciliteren

 Faciliteren van leren tussen professionals door inzicht in gebruikservaringen

 Focus meer op gebruikers mobiliseren en “waar energie zit” (BIM professionals)

 Neutrale verbinder in netwerk tussen organisaties en open standaarden

 Verwijzer, coördinatie en loketfunctie en katalysator

 Netwerkperspectief: zorgen dat het gebeurt i.p.v. zelf doen

 “Antenne” voor nieuwe ontwikkelingen en trends

 Internationale ontwikkelingen + trends met impact op informatielandschap

 BIM in onderwijs: mobiliseren en verbinden van onderwijsinitiatieven

 Dit met een beweging naar financiering op project- en productbasis en meer in-kind
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Waardenpropositie
Schematische weergave

Waarden 
propositie

Mobiliseren

FaciliterenCoördineren
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Speerpunt 3: coördinatiefunctie 
tussen standaarden

Speerpunt 1: mobiliseren van 
professionals en organisaties

Speerpunt 2: faciliteren van het 
leren tussen professionals

Vanuit reeds opgebouwd netwerk van 
organisaties en professionals



Positionering BIM Loket
Waar leggen we het accent op?
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BIM Loket legt bij het kiezen van positie het accent op het speerpunt 
mobiliseren en faciliteren

Open standaarden zijn de basis van het BIM Loket

BIM Loket is de facilitator en aanjager voor sectorbrede opschaling 
van BIM, met legitimatie vanuit kennis en coördinatie van standaarden



Dit vraagt om een andere houding en gedrag in relatie 
tot het BIM-netwerk:
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BIM Loket gaat nog meer en explieter werken volgens principes van 
netwerkorganisatie: aanjagen waar energie zit, niet zelf doen maar 
zorgen dat het gebeurt

Dit betekent een verandering van positie en werkwijze: reflectief, show 
- don’t tell, etc.

Dit vraagt herkenbaarheid als aanjager van het netwerk



Strategische richting
Vragen die BIM Loket zich moet stellen -> keuzes

Richten we ons op ontwikkelen, beheren of toepassen van standaarden?
-> focus op toepassing en van daaruit versterken ontwikkeling en beheer (pull-effect ipv push)

Richten we ons op innovatoren en koplopers of op brede groep van gebruikers (volgers)?
-> samen met koplopers verbreden groep gebruikers

Zijn we expert of faciliteren we leren tussen professionals en organisaties?
-> we faciliteren leren, betrekken experts uit het netwerk en hebben zelf overzichtskennis

Denken we vanuit eigen positie of vanuit de opgaven en belangen van de sector?
-> opgave van de eindgebruiker en daarmee sector staat centraal

Werken we aan de visie voor de sector of aan de toepassing in de dagelijkse praktijk?
-> toepassing dagelijkse praktijk staat voorop, echter daarbij is wel toekomst visie nodig

Zijn we van de vernieuwing, mobiliseren of de consolidatie?
-> primair van mobiliseren, maar dit vraagt ook vernieuwing en consolidatie

Doen we het zelf of zorgen we dat het gebeurt?
-> we zorgen dat het gebeurt!

Werken we vraaggestuurd of koersbepalend?
-> vraaggestuurd en mede-koersbepalend & koersbewakend 13



Impact op organisatie
Wat vraagt dit van ons?

Anders kijken naar (de grenzen van) de organisatie: focus ligt niet op BIM Loket als 
organisatie, maar op de community er omheen en hoe we deze slim organiseren om 

opschaling te realiseren

Ingesleten patronen loslaten: uit de governance-reflex, anderen iets “gunnen”, uit 
defensieve houding

Community: rondom de vaste kern van BIM Loket: ambassadeurs en verbinders op 
strategische thema’s en doelgroepen 

Werkwijze en competenties: vanuit de opgave van de sector en vanuit 
netwerkmanagement
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BIM Loket netwerk & Doelgroepen

 Inventarisatie doelgroepen:

 Opdrachtgevers

 Markt (opdrachtnemers en ‘enablers’ zoals software bedrijven)

 Bevoegd gezag (beleidsmakers en wet/regelgevers)

 Branches

 Kennisinstellingen

 Onderwijsinstellingen

 Eindgebruikers

 Doelgroepen zijn gelaagd – b.v. via branches beter de doelgroep markt bereiken

 Samen vormen we het BIM Loket netwerk
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Ontwikkelpad

 Uitgangspunten

 Toepassing is context afhankelijk, sterkere focus op toepassing vraagt 

sterkere focus op doelgroepen (huidige activiteiten grotendeels sectorbreed)

 Meer vraagsturing op activiteiten BIM Loket en totstandkoming projecten 

 Samen slagkracht vergroten (meer in-kind en verbreden financiële basis)

 Meer leren van elkaar

 Meer samenwerking digiGO

 Benutten/versterken van wat er al is

 Hoe komen we daar: 

 Stapsgewijze doorontwikkeling vanuit huidige situatie i.s.m. netwerk

 Verkenning versterking community’s op deelgebieden/toepassingsthema’s met 

mogelijke doorgroei tot  "platforms” naar analogie COB – op basis van ‘energie’

 Verkenning aanvullend businessmodel met bijdragen vanuit gebruikers

 Heldere communicatie
16



Huidige situatie
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Mobiliseren & Faciliteren

Coördineren Palet Open Standaarden
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Stapsgewijze doorgroei community’s en vraagsturing
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Voorlichting
Adoptie,
Kennisborging
Mobiliseren &
Faciliteren

Coördineren Palet Open Standaarden

Community’s 
ontwerp & 

bouw 
(projectfase)

B.v.: ILS  
initiatieven,
BIM Uitv.plan

Community’s 
gebruik & 

beheer

B.v.:
ILS B&U 

harmonisatie,
Virtueel 

clubhuis, 
Materialen-

paspoort

(versterking van) Basisprogramma

Community’s rond ontwikkeling en 
kennisdeling, mogelijk door te 
ontwikkelen tot platforms met 
businessmodel

Activiteiten (steeds meer) gestuurd 
en ingevuld vanuit vraag 
community’s en Digiteam

Community’s 
algemeen:

B.v.: 
Roadmap
BIM/ business  
cases, 
Onderwijs



Planning op hoofdlijnen 
2021 Eerste halfjaar 2021 Tweede halfjaar 2022-2023

Community’s

Mobiliseren & 
faciliteren

Verkenning en 
opstart/uitvoering community’s
ism netwerk en digiGO;
BUP2.0
ILS configurator
Online community

Uitvoering, betrekken volgers,
uitwerking businessmodel ism bestuur 
en stakeholders;
doorontwikkeling

Verdere versterking

Voorlichting, 
Adoptie, Kennis

Mobiliseren & 
faciliteren

Marketing&communicatie 
strategie
Update kenniskaarten
Webinars, Online Fridays
BIM Praktijkdag
Virtueel clubhuis
Verkenning WKB

Doorontwikkeling website (doelgroep 
verwijzer)
D-Day ism prov. Gld. en digiGO
GeoBIM
DigiDare Award
Webinars, Online Fridays (ism digiGO)
(Verdere uitbouw en invulling mbv 
netwerk)

Verdere uitbouw en 
(doelgroepgerichte) invulling 
mbv netwerk

Coördineren
Palet open 
standaarden en 
richtlijnen

Verkenning hackathon software 
ontwikkelaars
Visualisatie roadmap
Gezamenlijk beheer
Int. aansluiting
Uitbreiding productwebsites
Doorontwikkeling

Update roadmap
Infographics
Uitbreiding productwebsites
Gezamenlijk beheer
Int. aansluiting
Doorontwikkeling

Verdere versterking fundament
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Organisatie en Financiën

 Bureau:

 Check/versterking competenties en implementatie:

 Netwerkmanagement 

 Communicatie

 Financieel en Procesmanagement

 Helicopterview op inhoud (diepgaande kennis bij Kennisinstellingen en netwerk)

 Kennisborging

 Stapsgewijs in-diensttreden medewerkers met behoud flexibele schil

 Bestuur: 

 Versterking stakeholdermanagement (i.s.m. BDR) onder coördinatie directeur als 

boegbeeld

 Regulier stakeholderoverleg 

 Financieel: 

 Uitbouw financiering en continuïteit (meerjarige contracten)

 Geoormerkte financiering voor projecten

 Streven opbouw reserve ca. 50 K per jaar
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Baten
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BIM Loket 2021 2022 2023

BATEN
(eenheid in 1.000 EUR)

Omschri jving EUR EUR EUR

110                   110                   110                   

853                   1.050                1.050                

145                   150                   150                   

300                   300                   400                   

537                   650                   750                   

180                   140                   90                     

TOTAAL 2.125           2.400           2.550           

*Financiering door woningcorporaties, waterschappen, ziekenhuizen en marktpartijen etc.

Begroting 

Branches

Opdrachtgevers

Beheerbi jdragen

Subsidies

Geoormerkte Financier ing incl . Digideal

Extra benodigde financier ing*

In-kind bijdrage: ca. 4 mln plus



Lasten
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BIM Loket 
2021 2022 2023

LASTEN
(eenheid in 1.000 EUR)

Omschri jving  EUR  EUR  EUR 

337                   350                   350                   

711                   750                   750                   

497                   500                   500                   

103                   150                   200                   

477                   650                   750                   

TOTAAL 2.125           2.400           2.550           

Palet Open Standaarden & Richtl i jnen

Voorl ichting, Adoptie & Kennisborging

Communities

Ontwikkel ing

Bedri jfsbureau

Begroting 



BIJLAGEN

1. Activiteitenmix doelgroepen

 Community's

 Voorlichting, Adoptie, Kennisborging

 Coördineren palet open standaarden & 

richtlijnen

2. Synergie standaarden (concept)



Bijlage 1 - Activiteitenmix doelgroepen

Koplopers Volgers

Community’s

Faciliteren en 
mobiliseren

Grote opdrachtgevers B&U (subgroep van Opdrachtgeversforum) –
werkgroep BIM B&U: concentreert zich op ILS als middel voor informatie 
tbv assetmanagement

Initiatiefgroep BIM Uitvoeringsplan 2.0 (ontwikkeling) 
Samenstellen, uitbreiden en inrichten van de community. Formuleren 
eindresultaat en opstellen planning en faciliteren uitvoering

Toepassing/roadmap BIM in asset management B&U/GWW publieke 
sector (initiatief Gem. Amsterdam e.a.)

Met stakeholders en CB’23 verkennen mogelijke participatie in 
community materialenpaspoort

Onderwijsnetwerk verkennen i.s.m. Bouwend NL
…

Bovenstaande zijn deels ook ontwikkelingstrajecten
Instrumenten om de community te faciliteren:
Dialoogtafels, Best practices, Online Fridays, Virtueel clubhuis, online 
community etc. - waar mogelijk ism DigiGO

Binnen de community’s hebben we 
koplopers en volgers. Een van de 
doelen van de community is om de 
volgers mee te trekken in de 
gewenste beweging
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Activiteitenmix doelgroepen

Koplopers Volgers

Voorlichting, 
Adoptie & 
Kennisborging

Faciliteren en 
mobiliseren

• BIM Monitor
• Webinars
• Online Fridays
• D-Day: ons jaarlijks evenement 

voor het kennisnetwerk

• Ontwikkeling: Verkennen WKB, 
ea.

• Verspreiden BIM basis ILS en BIM Basis Infra onder volgers (biedt 
houvast en geeft tips voor het gestructureerd en eenduidig 
uitwisselen van informatie in de bouw).

• Gebruikersbijeenkomsten 
• Nieuwsbrieven (NL/Engels), social media en website
• Best practices, DigiDare Award
• Helpdesk en FAQ
• BIM Monitor
• Online Fridays
• Webinars
• Kenniskaarten 
• D-Day: ons jaarlijks evenement voor het kennisnetwerk
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Activiteitenmix doelgroepen

Koplopers Volgers

Coördineren

Palet open 
standaarden 
en richtlijnen

• Gezamenlijk beheer (sturen op 
gebruiks-meerwaarde van het palet 
open standaarden en richtlijnen door):
▪ Kennisdeling productmanagers 

standaarden en richtlijnen
▪ Beheer richtlijn en afstemming 

Forum Standaardisatie
▪ Versterking obv use-cases

• Roadmap standaarden 
• Gebruikersforum (voor het onderling 

door gebruikers delen van vragen en 
best practices)

• Internationale aansluiting NEN-CEN-
ISO etc.

• Ontwikkeling

• Opname van richtlijnen voor het versterken van de adoptie van 
standaarden (zoals ILS Ontwerp en Engineering – als vervolg op 
BIM Basis ILS- en BIM Basis Infra).

• BIM Loket productwebsites standaarden en richtlijnen
• Gebruikersforum standaarden en richtlijnen
• BIM Uitvoeringsplan (toepassen huidige versie)
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BIJLAGE 2
Synergie standaarden

Programmacommissie (concept nov. 2020)
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Synergie roadmap en speerpunten standaarden en richtlijnen

Roadmap
Een samenhangend ecosysteem aan standaarden dat het ‘object’ als constante informatiedrager in de levenscyclus van bouwwerken
versterkt, zodanig dat altijd een ‘virtuele tweeling’ (digital twin) beschikbaar is ter ondersteuning van alle bouwfases.

CB-NL
• Kernmodel CB-NL 

voor het koppelen 
van OTL’s

• Toepassing 
kernmodel (RWS 
OTL koppelen aan 
CB-NL)

• Tooling ontwikkelen 
voor organisatie 
specifieke OTL

COINS
• Handreiking ICDD 

t.b.v. adoptie incl. 
webinar

• Twee toepassingen 
van ICDD (uitwisseling 
areaalgegevens en 
contract als data)

VISI
• Versie 1.7
• VISI promotie
• Herijken beeld VISI
• Ontwikkelen generiek 

raamwerk

NLCS
• Uitbreiding en 

aansluiting NLCS 
(stedelijks spoor en 
netbeheer) 

• Uitwisseling data riool 
beheer

• Afstemming 
ontwikkelingen

• NLCS en RAW 
systematiek analyse

• Inmetingen verwerken 
o.b.v. NLCS

• Gebruikersbijdrage 
vergroten

NL/SfB
• Eenduidig gebruik 

NL/SfB (dankzij 
database)

• Verbinden NL/SfB met 
andere standaarden / 
classificaties (bv. BIM 
Basis ILS)

• Gebruikersbijdrage 
verbeteren via 
Gebruikersplatform 
NL/SfB

BIM Basis ILS 
• Toepassing versie 2 

ondersteunen met o.a. 
handleidingen en 
vertalingen

• Promotie versie 2 en 
het betrekken van de 
´volgers´

BIM uitvoeringsplan 
• Nieuwe versie BIM 

Uitvoeringsplan
• Introductie formele 

beheerorganisatie

ILS Ontwerp en Engineering
• Vervolg geven aan het succes van BIM 

Basis ILS door een nieuwe stap te 
introduceren.

• Opname in palet BIM Loket en 
productwebsite maken.

• Introductie formele beheerorganisatie
• Bevorderen adoptie 


