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Het BIM Loket is sinds de oprichting in 2015 uitge

groeid tot een uniek publiekprivaat platform om het 

gebruik van Bouw Informatie Management (BIM)

standaarden te bevorderen. Directeur Jacqueline 

Meerkerk was er vanaf het begin bij betrokken. Nu ze 

vertrekt en een nieuwe uitdaging tegemoet gaat, is 

het een passend moment om terug te kijken op wat er 

is bereikt, welke lessen zijn geleerd en stil te staan bij 

het toekomstperspectief. 

De afgelopen jaren lag de focus op het creëren van 

vertrouwen om open BIMstandaarden te omarmen 

en samenwerking in een gezamenlijk ‘clubhuis’ te 

bestendigen. Die focus verschuift nu naar bredere 

implementatie. Dat is mogelijk dankzij het solide 

fundament dat met het BIM Loket is gelegd.

Passend moment voor een terug- en vooruitblik

Jacqueline heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. 

Door haar talent om te verbinden, is inhoudelijke 

samenwerking rond standaardisatie in de bouw 

uitgegroeid van idee tot realiteit. Open BIM

standaarden in de bouw staan nu op de agenda en 

het besef dat ketensamenwerking noodzakelijk en 

waardevol is, wordt breed gedragen. 

Ik ben trots op de bereikte resultaten en op het hechte 

netwerk dat nog altijd groeit. Het BIM Loket startte 

met stevige ambities en die zijn – mede dankzij 

de vele bijdragen van stakeholders en betrokken 

vrijwilligers in de sector  meer dan waargemaakt. 

Daarvan getuigt dit compacte overzicht van zes 

jaar BIM Loket. Het is een uitnodiging en een 

aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen 

weg van (digitale) samenwerking.

Roger Tan

Voorzitter bestuur BIM Loket

Een standaard, een taal

Standaarden zijn in feite een taal. Taal 

is een geheel van afspraken, van letters, 

lettergrepen, woorden, die ervoor zorgen 

dat het werkt. Als je dezelfde taal spreekt, 

is er een veel grotere kans dat je elkaar 

begrijpt. Je bent op elkaar afgestemd. In 

elke omgeving weet je elkaar te vinden.  

Een gezamen lijke taal schept een band. 

Wie wel eens in het buitenland is geweest, 

waar je omringd bent door een vreemde 

taal, weet hoe het voelt als je opeens 

iemand jouw eigen taal hoort spreken. Dan 

is er eerder begrip en vertrouwen. Je kunt 

meteen tot elkaar komen.

Taal
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Marcel Sukel

Heb het lef om als opdrachtgever of 
opdrachtnemer uit je rol te stappen“

”

diverse praktijkrichtlijnen, de zogenoemde ILS-

en. Dit is gelukt door de inzet van het BIM Loket 

én Jacqueline Meerkerk, die haar rol goed heeft 

opgepakt met haar talent voor verbinden.

De opdracht voor de komende tijd? Blijf als net-

werk in gesprek. Maak telkens duidelijk dat je via 

toe pas sing van open standaarden sneller data 

uit wis selt en kosten bespaart. Heb het lef uit je rol 

te stappen. Accepteer als opdracht gever en -nemer 

dat een ander systeem van werken 

misschien veel praktischer is. Wees 

even tueel bereid een eigen werk wijze 

aan te pas sen of zelfs over boord te 

zetten. Dan pas ga je écht samen-

werken.

Marcel Sukel is programmamanager BIM  

provincie Noord-Holland.

Toen ik mij zes jaar geleden voor het eerst verdiepte 

in BIM, stuitte ik via Google op het BIM Loket. Ik 

raakte na een kennis making direct enthousiast, 

omdat daar zowel opdracht gevers als -nemers 

samen aan tafel zitten. Die intermediaire rol 

waarbij zowel kennis als connecties worden 

verzameld is goud waard. Want er zit aan beide 

kanten kostbare kennis over data.

De afgelopen jaren heeft het BIM Loket hard 

ge werkt aan het samen brengen en beheer van 

open BIM-standaarden. Nu is het zaak dat alle 

partijen – ook grote ministeries – de uitvoering 

van stan daar  disatie ter hand nemen. Want het 

feit dat je iets weet over een standaard, wil nog 

lang niet zeggen dat je deze ook toepast. Om dat 

voor elkaar te krijgen is een hele worste ling. Toch 

is daarmee een start gemaakt door onder meer het 

aan jagen van de dialoog en de ontwikkeling van 

20
15 Businessplan 20152018

www.bimloket.nl live

Oprichting stichting 

BIM Loket tijdens BIM 

Praktijkdag



Zes jaar bouwen aan vertrouwen - Platform voor digitale samenwerking in de bouw4

Een gezamenlijke horizon 

Op het gebied van standaarden waren er al 

uiteenlopende initiatieven ontwikkeld, maar tegelijk 

was dat ook onderdeel van het probleem: echte 

samenhang ontbrak nog steeds. De noodzaak van 

samenwerking werd wel onderkend, maar na eerdere 

pogingen om dat te realiseren, was de vraag: wat 

gaan we deze keer anders doen, zodat het wél lukt? 

Hoe creëer je vertrouwen, hoe kom je tot afspraken 

en hoe houd je ze overeind? Voor de formele start 

als stichting focuste het BIM Loket samen met 

betrokken kennis instellingen op kernvragen zoals: op 

welke manier zijn wij van betekenis voor de sector? 

De oprichting van het BIM Loket was een doorbraak 

als neutraal platform waar alle afspraken over 

standaarden samenkomen. 

In essentie houden de standaarden in: iedereen in de 

bouw verwerkt en wisselt over en weer informatie 

uit volgens vaste afspraken die voor mensen en 

computers werkbaar zijn. Met de komst van het 

BIM Loket is samenwerking gerealiseerd rond open 

standaarden voor BIM in bouw in alle branches 

sectoren, Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U), Grond, 

Weg en Waterbouw (GWW) en ruimtelijke omgeving 

voor de gehele levenscyclus van de ‘bouwwerken’. 

Er moet een enorm aantal woningen worden 

gebouwd. Verouderde infrastructuur vergt onder

houd. Er is de ambitie om circulair te werken, verduur

zaming, efficiënter met materiaal omgaan, energie

transitie, stikstof, klimaatdoelen  de bouwsector 

staat voor maatschappelijke uitdagingen van formaat. 

Digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving 

is een van de belangrijke voorwaarden om die 

uitdagingen aan te kunnen. 

Alleen waar en met wie begin je, in een sector waar 

alle partijen als losse kolommen ad hoc samenwerken? 

Iedereen heeft elkaar nodig, maar de samenwerking 

is steeds voornamelijk voor de duur van een lopend 

project, terwijl ook een perspectief voor de langere 

termijn gewenst is. 

Met het BIM Loket is er een onafhankelijke partij 

gekomen die het volledige bouwproces omvat en 

initiatieven kan nemen met een horizon die verder 

ligt dan een enkel project of fase. Daar is onze hele 

sector bij gebaat. De ambitie was om informatie 

en standaarden bij elkaar te brengen, maar ook om 

mensen samen te brengen. 

20
15

20
16 Eerste BIM Loket 

Kennisdag

Eerste lancering 

BIM basis ILS

Samenwerking 

kennisinstellingen 
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Als het gaat om de standaarden heeft het BIM Loket 

drie kerntaken:

1. gezamenlijk beheer

2. doorontwikkeling en (inter)nationale aansluiting 

3. gebruik stimuleren onder meer door centrale 

voorlichting en verbinden van partijen

Open standaarden wil zeggen dat de standaarden 

worden beheerd door een nonprofitorganisatie, 

ze vrij beschikbaar zijn, afstand is gedaan van 

intellectueel eigendom, ze onbeperkt te gebruiken zijn 

en dat de besluitvorming openbaar is. 

Een taal van iedereen

Over taal zijn afspraken vastgelegd. Een neutrale instantie beheert afspraken over spelling 

en gramma tica, de afspraken zijn terug te vinden in een woorden boek of een stijlboek. 

Taal is van iedereen, maar niemand is eigenaar. Taal is een open standaard. Als gebruikers 

houd je taal actueel en levend, je ontwikkelt deze samen in de praktijk. Taal is dynamisch. 

Er is oog voor vernieuwing in de taal zoals die ontstaat op straat, niet achter bureaus 

in een ivoren toren. En er wordt actief gesti mu  leerd om op een goede manier gebruik 

te maken van de taal. Formeel in opleidingen, maar ook op informele manier kunnen 

mensen kennis maken met allerlei vormen van taalgebruik, van creatief tot zakelijk. 

Taal

20
16 Nationaal 

BIM Protocol/

Uitvoeringsplan

Notitie digitalisering en 

informatisering in Bouwagenda 

in samenwerking met Bouw 

Informatie Raad

Beheer met hart en ziel

Het BIM Loket zorgt voor het gecoördineerd beheer 

van de open standaarden. Onderhoud vindt plaats op 

een uniforme manier, volgens vaste richtlijnen. Alle 

schakels in de bouwketen zijn gebaat bij een heldere 

norm voor digitaal informatie delen.

Voor het beheer van de open standaarden is per 

standaard een zogenaamde beheerdriehoek inge richt. 

Deze bestaat uit een beheercommissie, een expert

commissie en een gebruikerscommissie. Elk hebben 

ze hun eigen rol in het beheerproces. Overkoepelend 

is er de programmacommissie. Het BIM Loket is trots 
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hoe een enorme groep gedre ven mensen zich met 

hart en ziel inzet voor beheer en ontwikkeling van 

de standaarden en de toepas sing ervan. Ook voor 

de doorontwikkeling is een gezamen lijke stip aan de 

horizon van belang, met de roadmap. Als het gaat om 

standaardisatie is Nederland geen eiland, afgezonderd 

van de rest van de wereld. Het be leid is dan ook om in 

principe altijd uit te gaan van ‘inter nationaal’ tenzij er 

nog geen internationaal alter natief bestaat, of onze 

oplossing duidelijk beter is. 

Sneller, beter, goedkoper, duurzamer: wat levert digitale samenwerking in de bouw op? 

Het BIM Loket is het platform waar de bouwsector 

elkaar vindt om samen alle afspraken te beheren, 

verder te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen. 

Door praktijkervaringen uit te wisselen, versnellen we 

het leerproces. Je zou de standaarden kunnen zien als 

een gezamenlijke taal die we samen ontwikkelen, de 

standaard CBNL zelfs als een soort woordenboek met 

definities.

Kennis is  

herbruikbaar

Beter  

plannen

Minder tijdverlies door 

fouten, sneller werken, 

minder risico’s

Miljardenbesparing per jaar 

op faalkosten

Verspilling tegengaan,  

meer doen met minder 

materiaal

Meer  

werkplezier

Minder verwarring, 

efficiënter communiceren 

tijdens het bouwproces

Duurzaam en  

circulair werken

20
17 Eerste 

beheerdersdag 

standaarden

Eerste versie 

Roadmap 

Eerste versie 

Atlas van open 

BIMstandaarden
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Jeffrey Truijens

Digitalisering breng je verder 
met gezamenlijke energie“

”

De kracht van BIM basis ILS is dat we bij het 

ontwikkelen van deze BIM-praktijk richtlijn steeds 

weer denken ‘Hoe maken we dit toepasbaar voor 

morgen, zodat iedereen deze instructies gaat 

gebruiken?’ Dit lukt alleen als je met een groep 

bereid bent gezamenlijk energie in een ontwikkel-

proces te stoppen. Je moet geloven dat je stappen 

kunt maken, zonder dat je precies weet waarheen.

De werkwijze bij de totstandkoming van de ILS-en 

is vergelijkbaar met de aanpak van het BIM Loket 

en Jacqueline Meerkerk: als je iets samen wilt 

realiseren, moet je allereerst zorgen voor een lage 

drempel. Dat lukt door te luisteren, waarmee je 

de ander het gevoel geeft dat zijn of haar inbreng 

gewaardeerd wordt. Vervolgens zoek je constant 

naar allianties, naar een praktijk gerichte manier 

om verbindingen te leggen.

De moeilijkheid bij dit soort trajecten is dat je wilt 

dat een richtlijn breed toepas baar is, en tegelijk 

behoefte hebt aan regie. Met dit in gedachten blijft 

er ook de komende jaren een plek voor het BIM 

Loket: een plaats waar je vragen kwijt kunt, waar 

behoeften kunnen worden geïden ti fi ceerd en waar 

je nieuwe mensen leert kennen. Daar heb je wel 

vol doen de slagkracht voor nodig. Daarom roep 

ik bestuur en financiers op serieus 

ondersteuning te bieden bij het 

vinden van menskracht en funding.

Jeffrey Truijens is voorzitter BIM basis ILS,  

product owner ILS Configurator, betrokken bij ILS 

O&E en manager Integrale Processen & Informatie 

bij VDNDP.

20
17 Doorbraak 

met Informatie 

Leverings 

Specificaties (ILS) 

Tweede BIM Loket Kennisdag: 

urgentie geagendeerd 

met Bernard Wientjes 

(Bouwagenda)

Start 

Dialoogtafels
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Vanuit een ‘clubhuis’  
brede toepassing bevorderen

Jacqueline Meerkerk, vanaf het eerste uur als directeur 

betrokken bij de oprichting van het BIM Loket, ge

bruikt consequent de term ‘clubhuis’. ‘Adoptie van 

tech no  lo  gie is voor 75% sociale innovatie’, zegt zij 

daarover. ‘Mensen samen brengen, zorgen dat je 

ideeën kunt delen, elkaars stand  punten en belangen 

beter leren kennen en van daaruit gezamen lijk 

optrekken.’ Met dat idee is het BIM Loket van start 

gegaan: een centrale plek voor open BIMstandaarden 

en tegelijk een clubhuis waar de hele bouwsector 

samenkomt. 

Jaarlijks hoogtepunt zijn de BIM Loket Kennisdagen, 

in 2019 omgedoopt tot BIM Loket DDay om de 

urgentie van Digitaal, Data, Delen, Durven en Doen 

te onder  strepen. Een moment om strategische 

discus sies te agenderen, elkaar te ontmoeten en 

best practices te delen. Gedurende het jaar vinden 

daarnaast de Dialoogtafels, webinars en Online 

Fridays plaats. De bereidheid om informatie met 

elkaar uit te wisselen vraagt om een cultuur waarin 

‘delen’ vanzelfsprekend is. Daarom is ook de DigiDare 

Award in het leven geroepen. Hiermee draagt het 

BIM Loket bij aan een cultuur waarin mensen zich 

kwetsbaar op durven stellen en informatie delen. 

Niet voor niets heeft de DigiDare Award de vorm van 

een vlinder. Onder het motto ‘bekend maakt bemind’ 

Taal
20

18 Professionalisering 

beheer standaarden 

in samenhang

‘Koers 2021’:  

dé netwerkregisseur 

voor digitale, integrale 

samenwerking en vernieuwing

Opstart 

DigiDealGO

Taal verbindt ons 

Hoe moet het zijn geweest toen we nog 

geen gemeenschappelijke taal hadden? 

Hoeveel moeite kostte het toen om aan 

elkaar duidelijk te maken wat je bedoelde? 

Hoe verliep een samenwerking zonder 

die basis? Hoeveel miscommunicatie 

was er, hoeveel onbegrip? Kunnen we 

ons nog een voorstelling maken van een 

tijd waarin die afspraken ontbraken? 

Kunnen we ons een toekomst voorstellen 

waarin samenwerking mogelijk is zónder 

afspraken over uitwisseling van informatie 

via computers? 

worden partijen verleid om mooie leerervaringen 

te delen om ook de ‘zachte kant’ verder te 

brengen. 

Een treffend voorbeeld van bottomup werken 

zijn de Informatie Leverings Specificaties (ILS). 

Ze zijn echt vanuit de praktijk ontstaan en maken 

de digitale standaarden toe ganke lijk en helpen 

bij het toepassen ervan. Inmiddels is een verder 
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door  ont wik kelde BIM basis ILS – versie 2 

gepubliceerd. Deze is in Nederland én inter natio

naal warm ontvangen en inmiddels in zeven tien 

talen vertaald. Verder is een actieve ILScommunity 

ontstaan rondom de diverse ILSinitiatieven, waarin 

het bruist van energie.

Dankzij het BIM Loket is een netwerk ‘gesmeed’ van 

meer dan 2500 professionals uit de bouwketen. Ver

tegen  woor digers vanuit de overheid, van opdracht

gevers  zijde, bouwers, installateurs, architecten, 

inge nieurs, toeleveranciers, alle partijen en overkoe

pe  lende instituten en branche organisaties zijn ver te

gen   woor digd. Er is nu een vaste plek voor de bouw, 

instal latie en gwwsector voor uitwisseling van 

ken nis en ervaring over open BIMstandaarden, om 

af te stemmen en afspraken te maken. Precies wat er 

nodig is voor het versnellen van digitalisering, zodat 

de bouw sector maatschap pelijke vraag stukken, zoals 

de stik stof problematiek, op een effectieve manier kan 

aanpakken. 

20
19 Kennisdag gaat 

verder als DDay 

in BIMHuis

Verbreding scope, Meerjarenvisie 2023

Eerste DigiDare 

Award

De kracht van samen

Hoe klinkt een koor waar alle zangers en 

zangeressen in een andere taal zingen? 

Iedereen is bezig met z’n eigen partij, het gaat 

niet om de gezamenlijke performance. Pas als 

ze allen in dezelfde taal gaan zingen, ontstaat 

connectie en synergie. 

Taal
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“

”

Titia Siertsema

Een digitale doorbraak forceren 
lukt met een partij als BIM Loket

Techniek Nederland, waarvan ik tot 2016 voorzitter 

was, onderkende het belang van open standaarden 

jaren geleden al. Evenals Jacqueline Meerkerk, die 

ik des tijds leerde kennen. Zij lanceerde het idee 

om alle open standaarden bij elkaar te brengen. 

Zo ontstond BIM Loket. Een organisatie die mede 

dank zij haar vast  hou  dend  heid zes jaar later 

zijn plek in de bouw- en installatie  wereld heeft 

veroverd.

Nu is eigenlijk iedereen wel doordrongen van het 

belang van data delen en open standaarden. 

Tegelijker tijd is ook helder dat we als bouw- en 

installatie  sector voor enorme maatschap pelijke 

uitdagingen staan. Complexe vraagstukken, die 

je als individueel bedrijf of branche   organisatie 

niet alleen aankunt. En dat moet je ook niet 

willen. Natuurlijk mag je best wat in je eigen ‘silo’ 

ontwikkelen. Maar zorg wel dat jouw ontwikkeling 

aan het ‘eind van de dag’ aansluit bij die van de 

ander. 

Iedereen heeft er baat bij dat informatie soepel door 

de bouwkolom stroomt. Daarom blijf ik, en blijft de 

BDR op de urgentie van verder gaande digitalisering 

wijzen, en is het BIM Loket ook de komende tijd 

hard nodig: een ‘club’ die iedereen kent, die durft 

te duwen en drammen. Dus: dit is 

belangrijk, doe mee!’

Titia Siertsema is voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging Toeleverende Bouwmaterialen industrie 

en lid van de Bouw Digitaliserings Raad namens de 

bouwmaterialenindustrie.

20
19 Uitbouw netwerk  

(in samenwerking met 

Bouwdeltagroep)

Ondertekening 

DigiDealGO 

(nu digiGO)

Toetreding nieuwe 

opdrachtgevers en 

financiers
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Verankerd in de bouw,  
een lijn naar de toekomst

Het netwerk wordt inmiddels als belangrijkste asset 

gezien van het BIM Loket, naast het fundament van de 

open standaarden. Bottomup is een onomkeerbare 

beweging op gang gebracht. De positie van het 

BIM Loket is daarmee een vaste waarde geworden. 

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans zei: ‘BIM 

Loket is een disruptor, zo’n kleine unit die je nodig 

hebt om de zaak aan te jagen. Dat gaat vaak niet via 

de gestaalde kaders, maar via netwerken.’

De continuïteit van het BIM Loket is gewaarborgd 

dankzij een financiële basis voor jaren. Hoogtepunten 

waren de jaarlijkse DDays, waar onder andere 

de Bouw agenda op het programma stond en de 

noodzaak van cultuurverandering werd gevoeld. 

Lastige momenten waren er ook, zoals de positione

ring van de DigiDealGO en de discussies over gover

nance die dit teweegbracht. Een les voor de toekomst 

is dan ook: stel de inhoud centraal in het krachtenveld 

van de bouw. Focus op ja zeggen en ja doen. En ja, dit 

vraagt ook bestuurlijk leiderschap. Daarnaast moet 

er op het gebied van de standaarden nog het nodige 

gebeuren om data daadwerkelijk te laten stromen 

in de levenscyclus van bouwwerken. We zijn goed 

op weg, maar er is nog veel te doen om optimaal 

te kunnen profiteren van de mogelijkheden die 

digitalisering de sector biedt. 

Verder is Nederland koploper in Europa met de 

toepassing van open standaarden in de bouw. 

80% kent BIM, en 32% past BIM toe, zo blijkt uit 

de nationale BIM Monitor. Ondanks deze mooie 

positie blijft een doorbraak noodzakelijk om de 

maatschappelijke doelen rond verduurzaming en 

de bouwopgave te behalen. Een les uit de DDay 

2021 is dan ook: stel als overheid kaders om écht tot 

versnelling te komen. 

Tot slot een hartenkreet van Jacqueline: ‘Blijf de 

samenwerking zoeken. Kijk over de grenzen van 

je eigen organisatie of kolom heen. Het is bij het 

verbinden, verleiden en versnellen, ook een kwestie 

van durven en volhouden’.

20
20 Start Bouw 

Digitaliserings 

Raad (BDR)

Groei op social media

5e BIM Loket DDay volledig online

BIM Loket gaat 

online met de 

BIM Loket Online 

Friday (BLOF)
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“

”

Menno de Jonge

Het meest lastige in deze digitale 
transitie is het meekrijgen van mensen

Een tweede verdienste van het BIM Loket is hun 

investering in het volgen van internationale stan-

daar disatie ontwikkelingen. In de dertig jaar dat 

ik meeloop in de digitale transformatie van de 

bouw, heb ik te vaak gezien dat we in Nederland 

iets opnieuw gingen doen, terwijl er internationaal 

allang oplossingen beschikbaar bleken. Neem 

bijvoorbeeld standaarden die via Building Smart 

International zijn gerealiseerd, zoals IFC en BCF 

(voor het uitwisselen van ontwerp informatie tussen 

software pakketten) en de interna-

tio nale stan daard voor informatie-

manage ment, de ISO 19650.

Menno de Jonge is directeur Digital Construction bij 

BAM en voorzitter van Building Smart Benelux.

Een belangrijkste verdienste van het BIM Loket is 

dat het hen gelukt is glashelder te maken waarom 

het gebruik van open BIM-standaarden zo belang-

rijk is. Voor hun komst lag de focus altijd op de 

technische oplossingen. Zij blijken juist in staat de 

gevolgen voor de proces- en menskant onder de 

aandacht te brengen.

Het management in bouworganisaties heeft nog te 

vaak geen idee waarom BIM en open standaarden 

zo belangrijk zijn. ‘Laat dat maar over aan de 

techneuten’ is de redenering.  Weet je echter te 

vertellen welke impact digitaliseren en BIM op de 

proces- en menskant van een organisatie heeft, 

dan is mijn ervaring dat je diezelfde managers 

wél meekrijgt. Bij BAM focussen wij daarom heel 

bewust op de driehoek technology – process – 

people, waarbij we verreweg de meeste aandacht 

schenken aan de laatste poot.

20
20 Versnelling  

ILSontwikkelingen

Uitwerking Meerjarenvisie gericht 

op verdere opschaling BIM

Versterking internationale 

samenwerking
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Stakeholders BIM Loket

Gemeenten

Provincies20
21

Start ontwikkeling  

ILS Configurator

Samenwerking digiGO 

op gebied van Leren en 

Veranderen 

Uitbouw meerjarige 

financiering
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Joseph Kuling

Het BIM Loket is belangrijk voor de 
adoptie van een digitaal stelsel“

”

Zoals de ondertekening van de DigiDeal, die een 

jaar geleden uitmondde in de digiGO. Met die deal 

heeft het BIM Loket samen met De Bouwagenda 

duidelijk gemaakt, dat digitalisering een cruciale 

voorwaarde vormt voor het tackelen van diverse 

maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld 

aan de stikstof proble ma tiek. De deal gaat 

vervolgens verder door te doen: in de toekomst 

moeten digiGO en het BIM Loket samen koers 

houden, zonder dat we precies weten waar we over 

twee jaar staan. Zie het als een ontdekkings  reis, 

waarbij je niet zonder elkaars kwaliteiten kunt. 

Want een digitaal stelsel (DSGO, dat onder de vlag 

van digiGO wordt ontwikkeld) moet 

immers ook toegepast, ge adop teerd, 

beheerd en geborgd worden.

Joseph Kuling is voorzitter van  

de Bouw Digitaliserings Raad.

Standaarden zijn een belangrijke voorwaar de om 

winst te behalen met digitaliseren. Maar wil je 

ze echt toegepast krijgen, dan moet je processen 

omgooien en mensen anders leren werken. Dat 

heeft Jacqueline Meerkerk altijd al scherp voor ogen 

gehad en kundig meegenomen in de ontwikkeling 

van het BIM Loket.

Ik wil zowel Jacqueline, als het BIM Loket team 

bedanken voor de volhar ding waarmee ze de 

afgelopen jaren hebben gewerkt aan lastige 

materie, in een omgeving die vaak weerbarstig is. 

Soms word je een stukje terugge gooid, moet je de 

scherven oprapen en weer verdergaan. Zo hebben 

we uiteindelijk heel veel bereikt, als je die zes, zeven 

jaar terugkijkt dat we samen bezig zijn.

20
21

Eerste nationale 

BIM Monitor

DigiDare Award neemt brede vlucht

6e BIM Loket 

DDay, opnieuw 

online
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Tot slot een woord van advies voor het BIM Loket en iedereen die digitalisering in zijn of haar bedrijf 
en de gehele sector wil versnellen, van de gasten bij het afscheid van Jacqueline Meerkerk:

Niet lullen maar poetsen

Hou vast die open cultuur Focus op het creëren 

van draagvlak

Werk samen met 

kennisinstellingen en wetenschap

Focus op de mens,  

en zorg dat mens en 

technologie in balans zijn

Sta even stil en laten we maar 

eens gewoon gaan doen!

Help bestuurders om 

het middenmanagement 

van hun organisaties in de 

veranderstand te zetten

Fragmentation is the enemy! Geen advies: wij komen wel mee

Blijf verbinden, 

en zoek nieuwe partners

Werk samen op inhoud

Stap over je schaduw heen, beleef 

het belang van samenwerking

Werk samen met universiteiten 

en kennisinstellingen

Groei in samenhang en ambitie

Samen helpen we de digitale 

transformatie vooruit

Blijf leiden

Zoek naar meerwaarde 

digitalisering op korte, 

middellange en lange termijn

Gebruik de wielen die er al zijn

Samen, samen, samen!Doorpakken in de polder!

Blijf in jezelf geloven en heb 

vertrouwen in de samenwerking 

voor onze gezamenlijke toekomst!

Zet in op samenhang 

tussen BIMstandaarden

Doorbreek de bestaande muren 

en zoek elkaar op

Behoud de vrolijkheid!

Kies een juiste 

positie en prioritering. 

Niet alles tegelijk en met 

iedereen. Dat is niet nodig.

Creëer successen 

op de korte termijn
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20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
28

20
29

20
30

20
27

Bezoekadres

Van der Burghweg 1

Gebouw 26A, eerste verdieping

2628 CS Delft 

Het BIM Loket is gevestigd  

op De Bouwcampus.

Zo blijf je op 
de hoogte en kun 

je mee ontwikkelen

015720 08 20

info@bimloket.nl

www.bimloket.nl


