Voortbouwen op een goed fundament

Zelfevaluatie BIM Loket
Resultaten 1 januari 2015 – 1 juli 2016
1.1

Inleiding

Anderhalf jaar geleden werd het BIM Loket gelanceerd met de ambitieuze opdracht om met beperkte
middelen een hele sector in beweging te krijgen. Dat op 30 april 2015 bestuursleden en partners tekenden voor
een gezamenlijk gedragen BIM Loket was een wapenfeit van formaat. Er ging een korte maar intensieve
periode aan vooraf waarin een businessplan tot stand kwam. Daarna is het snel gegaan. Tijdens het
opstartjaar 2015 legden we met elkaar het fundament voor een organisatie met een eigen herkenbaar profiel
en een solide financiële en organisatorische basis. Het beheer van de eerste standaarden werd aan het BIM
Loket overgedragen, waarbij direct een (eenvoudige) helpdeskfunctie van start ging. De winkel was kortom al
open, terwijl hij nog moest worden ingericht. In 2016 richten we de blik al meer naar buiten. Het is een jaar van
opbouwen, waarbij we als BIM Loket meer onze rol willen oppakken als hét centrale informatie- en regiepunt
voor open BIM-standaarden in Nederland. Daarvoor moeten nog wel zaken worden geadresseerd: zo speelt de
vraag van de rolverdeling tussen BIM Loket en BIR, en de wens om het BIR-potentieel nog beter te benutten.
Een risico is ook dat het BIM Loket als oplossing voor alle vraagstukken wordt gezien: focus blijft een
belangrijk aandachtspunt. Daar staat tegenover dat het BIM Loket al veel goodwill heeft opgebouwd en dat
zich een sterk netwerk begint af te tekenen. We liggen op koers om in 2017 volledig operationeel te zijn.

1.2

Organisatie

Op basis van het Businessplan is op 30 april 2015 de Stichting BIM Loket opgericht. Dit gebeurde op initiatief
van de BouwInformatieRaad, die aandrong op het bundelen van het beheer van de bestaande standaarden.
Het bestuur bestaat uit directeuren van SBRCURnet, STABU en CROW, met Herman Winkels als onafhankelijk
voorzitter vanuit de opdrachtgevers. Andere kennisinstellingen zijn als partner betrokken, zij draaien op
inhoud volledig mee, maar zijn formeel niet beslissingsbevoegd en verantwoordelijk. Afspraken over taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Hierin is ook
een Code of Conduct over de samenwerking opgenomen en afspraken over personele samenwerking en
communicatie. Het bureau is direct vanaf de start bemenst en er is een voorlopige Stuurcommissie ingericht
met huidige voorzitters vanuit standaarden. Hiermee is sturing op tactisch niveau aangebracht vanuit het
gebruik. Verder is er continuïteit vanuit de bestaande beheerorganisaties (zie ook onder Synergieprogramma).
Met buildingSMART Benelux zijn uitgangspunten afgesproken om de samenwerking vorm te geven in een
samenwerkingsovereenkomst.
1.3

Strategie en beleid

In het opstartjaar 2015 is de eerste beleidsvorming gedaan in de vorm van het Businessplan. Dit is na de
oprichting van de Stichting verder uitgewerkt in de Roadmap, waarin de ambitie (Stip aan de horizon 2020) en
de rol, positie en kernwaarden van het BIM Loket nader staan beschreven. De doelen voor 2016 zijn
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uitgewerkt in het Jaarplan. Voor opname van standaarden is beleid in concept
ontwikkeld. Verder ontstond de vraag of een mandateringsbeleid kan worden ingesteld rond open BIM bij
aanbestedingen door de overheid, om BIM implementatie te versnellen. Dit is geagendeerd en heeft geleid tot
een Concept-strategie BIM-ontwikkeling via BIR en BIM Loket vanuit OG Forum. Met EZ en Bureau Forum
Standaardisatie en VNG/KING is een regulier overleg samen met BIR-vertegenwoordigers. Met I&M, BZK en
EZ zijn er contacten om mogelijk aan te haken bij een Citydeal rond digitale woonomgeving via de BIR. Er is
een werkgroep ingericht voor een lobbyplan samen met de Raad van Toezicht en de BIR.
1.4

Synergieprogramma (clusters)

Vanuit het cluster voorlichting en adoptie is een communicatiekoers opgesteld en besproken met branches,
momenteel vindt aanscherping plaats. Focus ligt op tonen van toepassingen en verder verhelderen van het
aanbod vanuit het BIM Loket, het uitdragen van het waarom, en verdere netwerkopbouw. BIM Loket was
present op de opening van de Bouwcampus in januari. Er zijn diverse bijdragen geweest aan events van
financiers en congressen, waaronder marktdagen Rijkswaterstaat en Prorail, BIM events van de gemeente
Amsterdam en Erasmus MC, de BIM Praktijkdag en tracks op GeoBIM, GeoBuzz en de internationale bSI
summit. Er verschenen zes nieuwsbrieven. Een gebruikersenquête is in voorbereiding om zicht te krijgen op
gebruik van standaarden. Vanuit het cluster gezamenlijk beheer is gewerkt aan de opname van standaarden in
het BIM Loket, wat heeft geresulteerd in zeven opgenomen standaarden. Tientallen contracten zijn
overgedragen en er ontstaat hiermee transparant inzicht en overzicht. Met de beheerorganisaties wordt
gewerkt aan een plan voor verdere uniformering en integratie in de BIM Loket organisatie.. Er heeft een
inventarisatie van alle websites plaatsgevonden, integratie zal in 2017 zijn beslag krijgen. Er is een eerste
versie van een centrale helpdesk ingericht en er is een spreekuur dat vooral door MKB bedrijven wordt
bezocht. Het Ministerie van EZ en Bureau Forum Standaardisatie hebben een voorstel van het BIM Loket
goedgekeurd om te komen tot een leveranciersmanifest rond open BIM-standaarden. Vanuit het cluster IT
heeft een inventarisatie plaatsgevonden van internationale ontwikkelingen en relaties. Het BIM Loket is
vertegenwoordigd in de NEN commissie bemenst en in werkgroepen voor de internationale CEN-commissie.
Aanpalende ontwikkelingen zoals de UOB zijn zo goed mogelijk aangesloten op het standaarden portfolio
vanuit het BIM Loket. De uitkomsten van een inventarisatie van alle huidige en gewenste relaties tussen de
standaarden in het portfolio zijn uitgewerkt in een “Landkaart”, opgehangen aan het digitale bouw- en
beheerproces.
1.5

Beheerprogramma (standaarden BIM Loket)

Er zijn zeven standaarden overgedragen aan het BIM Loket inclusief afspraken over zeggenschap: CB-NL,
NL/SfB, NLCS, GB-CAS, VISI, COINS, Nationaal BIM Uitvoeringsplan (als onderdeel van het Nationaal BIM
Protocol). Voor CB-NL heeft een heroriëntatie plaatsgevonden van de koers, van push naar pull. Inmiddels is
er een eerste klant (gemeente Amsterdam) en een praktijkproject met een Proof of Concept vanuit Bouwend
Nederland en vier grote bouwbedrijven. Voor NLCS en COINS is dit jaar een nieuwe release uitgebracht. De
gebruikershandleiding voor NL/SfB is gereed om te worden gebouwd. Samen met de beheersorganisaties van
COINS en VISI wordt op dit moment onderzocht hoe het samenvoegen van deze twee organisaties mogelijk
is.
1.6

Samenwerking met omgeving (Kennisinstellingen, BIR, brancheverenigingen, Bouwcampus, etc.)

Samenwerking met kennisinstellingen vindt plaats via inzet in het bureau (clustertrekkers, secretariaat,
projectleiders/beheerders). Daarnaast zijn (communicatie)lijnen gelegd met de kennisinstellingen en met de
brancheverenigingen. Met de BIR heeft een strategische sessie plaatsgevonden in het LEF-centrum, samen
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met Bestuur en Partners BIM Loket. Dit heeft geleid tot een rolverdeling, die later verder
is aangescherpt (BIM Loket: focus op open standaarden, BIR: focus op BIM ontwikkeling, in de aanscherping is
afgesproken dat BIM Loket ook centrale voorlichting doet over BIM op basis van door de BIR aangeleverde
content). Daarnaast heeft dit geleid tot agendering bij de BIR van het belang van verankering van open
standaarden in wet- en regelgeving en het initiatief tot een gezamenlijk project tussen BIR en BIM Loket in de
B&U. De eerste resultaten van dit project zijn positief, met initiatief vanuit Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol en
Erasmus MC voor een gezamenlijk opvolgproject. Met het programmabureau BIR is een rol als klankbord
afgesproken. Samenwerking op de Bouwcampus begint te ontstaan, op het gebied van opleidingen zoeken
we naar een vorm van samenwerking. Samen met gem. Rotterdam vanuit OG Forum werken we aan een
projectvoorstel voor BIM en open BIM standaarden bij gemeenten, gericht op meer B&U, MKB en vergroting
draagvlak voor financiering.
1.7

Financiën en huisvesting

De jaarrekening 2015 is definitief vastgesteld met een positief resultaat. De begroting 2016 is vastgesteld
samen met het Jaarplan, hierbij werd discrepantie zichtbaar tussen de Infrasector en de B&U. De Raad van
Toezicht heeft gevraagd om aandacht voor B&U en MKB. Het BIM Loket is gehuisvest op de Bouwcampus
sinds juni 2015. Er is een toezegging binnengehaald (55 K) vanuit Ministerie van EZ en het Bureau Forum
Standaardisatie voor het project leveranciersmanifest.
Het streven naar één factuur voor zowel inkomsten als uitgaven van standaarden die het BIM loket volledig in
beheer heeft, is gerealiseerd. Alle werkzaamheden van het bureau, de clusters en het beheer van de
standaarden worden in opdracht vanuit BIM Loket uitgevoerd met regie vanuit één centraal punt en met
rapportage van werkpakketten en financiën van de standaarden in één rapportage.
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