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1.

Inleiding

Dit is het vierde jaarverslag van de Stichting BIM Loket. 2018 stond in het teken “Samen gericht
doorpakken”, waarbij we doorbouwden op de positie van het “clubhuis” en de bereikte agendering
van het thema Digitalisering en Informatisering in de Bouwagenda.
Samenvatting
De belangrijkste opbrengst van 2018 was enerzijds de professionalisering van de beheerorganisatie
met implementatie van de zogenaamde “beheerdriehoek” voor de open standaarden. Dit is een op
BOMOS (Beheer en Ontwikkel Model Open Standaarden) gebaseerde structuur, gericht op een
uniforme en gebruiksgerichte beheerorganisatie. Anderzijds was er de succesvolle follow-up van de
paneldiscussie van de Kennisdag 2017 met Bernard Wientjes, die leidde tot het project Digideal
Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Het binnenhalen van een subsidie van het Ministerie van BZK
hiervoor was een succes voor het BIM Loket. Verder is samen met de stakeholders de nieuwe koers
2021 ontwikkeld, waar de BouwInformatieRaad in december 2018 mee instemde. Hierin is de missie
voor het BIM Loket herijkt tot “katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale
samenwerking en vernieuwing”. Daarmee is de scope van het BIM Loket verbreed van een focus op
open standaarden naar Bouw Informatie Management (BIM) in de volle breedte.
Concrete mijlpalen waren:
•

Installatie van de Programmacommissie begin 2018

•

Oplevering van de Richtlijn Beheer (handboek); daarnaast vond op 11 juni de zonovergoten
Beheerdag plaats met een gezellige BIM-BBQ als afsluiting, als start van een traditie.

•

De derde Kennisdag, wederom in Soesterberg waar we te gast waren bij het
Rijksvastgoedbedrijf in Anna’s Casino.

•

Uitbreiding van de BIM basis ILS in 10 talen, waaronder Chinees, Portugees, Turks, Ests, en
Zweeds.

•

Inspirerende Dialoogtafel bijeenkomsten met vernieuwers en dwarsdenkers uit diverse
netwerken, bij gemeente Amsterdam en bij het Amphia Ziekenhuis in Den Bosch

•

Oplevering van de film “Stiekem best een grote verandering” met steun van het Ministerie
van BZK en Forum Standaardisatie

•

De standaarden NLCS en COINS op de Pas Toe of Leg Uit lijst van het Forum
Standaardisatie

•

Updates van standaarden, waaronder CB-NL 2.0 en NLCS 4.2

•

Versterking internationaal via participatie in de Europese normcommissie CEN/TC 442

•

Overdracht van de intellectuele eigendomsrechten voor NL/SfB naar BIM Loket en toetsing
voorstel voor uitbreiding

•

NL/SfB op basis van NEN 2699

3

•

Intensievere samenwerking met de kennisinstellingen onder andere op het gebied van
opleidingen met buildingSMART Benelux

•

Diverse projecten waaronder Pilotstarter projecten voor Gemeenten en BIM i.s.m. VNG,
oplevering van de Kennisagenda voor onderzoeksprogramma Digital Data2Use (DD2U),
OTL-BOR en ontwikkeling van de internationale versie van COINS (ICDD) in ISO-verband.

Het beleid van de afgelopen jaren rond sturing op een nul-resultaat is voortgezet, resulterend in een
positief eigen vermogen van 10 K. Vanuit het netwerk werd een in-kind inspanning geleverd door
een groeiende groep in-kind medewerkers van ca. 200 personen met een financiële omvang van
naar schatting 3-4 M Euro. De subsidie van 650 K van het Ministerie voor de DigiDealGO liep via het
BIM Loket (verantwoording in 2019).
Vooruitblik
2019 staat in het teken van sterke basis en doorgroei in regie, als eerste stap in de uitvoering van de
Koers 2021. De focus ligt hierbij op:
• Verdere versterking bestuurlijk eigenaarschap, gezamenlijke identiteit en structurele financiering
• Implementatie en borging van de samenhang van de standaarden
• Verbreding van de regierol van het BIM Loket in het kader van het Nationaal Programma
Digitalisering en Informatisering (DigidealGO).
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2.

Strategie- en Organisatieontwikkeling

Strategieontwikkeling
Koers 2021

De strategieontwikkeling vond plaats met het bestuur via een strategiesessie in mei 2018, met input
van een ontbijtsessie met deelnemers uit de praktijk. Vanuit bestuurlijk eigenaarschap vond
presentatie van de hoofdlijn plaats in de BouwInformatieRaad. De strategie is vervolgens verder
uitgewerkt tot Koers 2021, in overleg met de kernstakeholders, en vastgesteld in de BIR in
december 2018. De missie voor het BIM Loket is herijkt tot “katalysator en enabler: netwerkregisseur voor digitale, integrale samenwerking en vernieuwing”. Daarmee is de scope van het BIM
Loket verbreed van een focus op open standaarden naar Bouw Informatie Management (BIM) in de
volle breedte. Onderstaande figuur geeft een samenvatting van deze Koers 2021 (de volledige tekst
is te vinden op onze website).

De focus voor 2019 ligt hierbij op:
•

Verdere versterking bestuurlijk eigenaarschap, gezamenlijke identiteit en structurele
financiering
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•

Implementatie en borging van de samenhang van de standaarden

•

Verbreding van de regierol van het BIM Loket in het kader van het Nationaal Programma
Digitalisering en Informatisering (DigiDealGO).

Samenwerking Bouwagenda
In samenwerking met de Bouwagenda en BIR was reeds afgelopen jaar het thema Digitalisering en
Informatisering succesvol geagendeerd in de Bouwagenda. In januari vond op initiatief van BIM
Loket en Bernard Wientjes een follow-up bijeenkomst plaats met de deelnemers van de
paneldiscussie van de Kennisdag 2017. Hierin is afgesproken om voor 1 juli 2018 tot een ‘Deal’ te
komen, waarbij de voorzitter BIR de actie op zich nam met hulp van het BIM Loket. Er ontstond een
‘kerncoalitie’ en het project werd overgenomen door twee externe adviseurs. BIM Loket haalde een
subsidie binnen bij het Ministerie van BZK voor doorstart van het project vanaf de zomer ter grootte
van 650 K. Hiervoor werd een intentieverklaring gesloten op 9 juli 2018 (zie foto), ondertekend door
de Bouwinformatieraad (BIR), het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie
(DSBI) en Ministerie van BZK, als het startschot voor het opstellen van een gezamenlijk Nationaal
Digitaliserings- & Informatiseringprogramma (project Digideal Gebouwde Omgeving). Voor meer
informatie over dit project DigiDealGO zie hoofdstuk 7.

Organisatieontwikkeling
In het eerste kwartaal 2018 werd cf. planning de Programmacommissie formeel geïnstalleerd, die al
geruime tijd actief is voor het BIM Loket. Het bestuur vernieuwde het bestuursreglement in mei
2018.
Verder werd een ontwerp voor organisatie BIM Loket 2.0 ontwikkeld, in lijn met de strategie en in
lijn met de getekende Intentieverklaring van de Digideal. In de Intentieverklaring was afgesproken
dat BIM Loket het centrale aanspreek- en coördinatiepunt voor uitvoering van de Digideal is. Er
werd intensief discussie gevoerd door bestuur met BIR en Kerncoalitie over de governance, deze is
nog in ontwikkeling en moet nader zijn beslag krijgen in 2019. De druk op het bureau was hoog
mede door de DigiDealGO.
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3.

Cluster Voorlichting en Adoptie

De regie- en coördinatiefunctie vindt plaats in de drie clusters.
In het jaarplan 2018 waren voor het cluster Voorlichting en Adoptie de volgende doelstellingen
opgenomen. De eerste doelstelling is gericht op corporate communicatie, de overige hebben
betrekking op het vergroten van de veranderbereidheid vanuit de moeten-willen-kunnen theorie:
a)

Corporate communicatie: Van – voor – door: (gericht op bekendheid, vindbaarheid,
versterking positie en legitimatie BIM Loket en helderheid over rol en dienstverlening)

b) Centrale voorlichting - Etalage (het ‘kunnen’: voorlichting, verstrekken van informatie over
standaarden en de toepassing ervan)
c)

Adoptie - Waarom & Dialoog (het ‘moeten’: strategische agendering en voordelen
benadrukken vanuit business/gebruik, en het ‘willen’ met bijeenkomsten/virtueel netwerk
waarin ‘peers’ elkaar inspireren)

Ad a: Corporate communicatie (van-voor-door)
In 2018 verschenen 5 nieuwsbrieven, zowel in het Nederlands als in het Engels voor ons
internationale netwerk (totaal ruim 2000 ontvangers). Daarnaast werd regelmatig gecommuniceerd
via de website en via twitter en LinkedIn. Er werden diverse (bedrijfs)bezoeken gebracht aan
opdrachtgevers, branches, bedrijven, overheden, ministeries, incl. regulier overleg met Min. EZK,
VNG, Forum Standaardisatie.
Ad b: Centrale voorlichting - Etalage
We leverden bijdragen aan en/of waren zichtbaar aanwezig bij diverse evenementen. Op donderdag
24 mei 2018 vond in de Jaarbeurs weer de BIM praktijkdag plaats, het jaarlijkse praktijkcongres over
BIM-implementatie. Bezoekers konden bij de gezamenlijke stand van de BIR en het BIM Loket
terecht met vragen over BIM en open BIM-standaarden.
Er werd ondersteuning geboden voor organisatie van diverse gebruikersbijeenkomsten, onder meer
BIM Basis ILS, NL/SfB en IFC (gezamenlijk), VISI/COINS en CB-NL. De vernieuwing van de website is
in gang gezet maar vraagt door onvoorziene omstandigheden meer tijd. Verder werd het project
‘Storytelling’ opgeleverd met een film “Stiekem best een grote verandering” met cases vanuit de
praktijk.
Ad c: Adoptie – Waarom & Dialoog
Strategische agendering vond plaats via het initiatief Digideal. Op 16 februari en 21 september
vonden de zogenoemde Dialoogtafels plaats, georganiseerd in samenwerking met twee trekkers
vanuit het netwerk. Dit is een succesvol concept om dwarsdenkers en smaakmakers bijeen te
brengen rond een concreet vraagstuk. De eerste was bij de gemeente Amsterdam waar het
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onderwerp globale ontwikkelingen zoals verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie,
digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen was. De druk om voor deze grote
verschuivingen oplossingen te vinden, neemt snel toe.

De tweede was in het Amphia Ziekenhuis, een groot opleidingsziekenhuis in Brabant.
Het Amphia is momenteel in de afbouwfase van een nieuw ziekenhuis in Breda, het inhuizen vindt
plaats in december 2019. De afdeling Vastgoed & Techniek, beschikt over veel data uit de (BIM)
modellen, Excel, PDF en Word- documenten. Een actieve groep van zo’n 60 deelnemers bogen zich
over de diverse vragen van het Amphia ziekenhuis, onder andere hoe om te gaan met alle data in de
beheerfase.

Op 5 oktober 2018 organiseerden wij onze jaarlijkse BIM Loket Kennisdag bij Anna’s Casino, dat
beschikbaar was gesteld door Rijksvastgoedbedrijf. Opnieuw een succesvolle bijeenkomst met 250
deelnemers uit het netwerk. Er was ruimte gecreëerd voor de DigiDeal, deze kwam beperkt uit de
verf.
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Verder vond in het kader van de DigiDealGO het project Digitaal projectportfolio BIM Toepassingen
plaats. Dit resulteerde in een voorstel voor een online-community.
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4. Cluster gezamenlijk beheer
Voor het gezamenlijk beheer ligt de uitdaging in verdere professionalisering van de
beheerorganisatie, met uniformere werkprocessen en meer gebruiksgericht functioneren van de
organisatie. Voor 2018 waren de volgende speerpunten voorzien:
a)

Opstellen en implementeren gedragen richtlijn Gezamenlijk Beheer voor open BIM
standaarden en bekendheid met rollen, structuren en verantwoordelijkheden bij de
deelnemers aan de beheerorganisatie;

b) Toelating van COINS en NLCS op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie;
c)

Kennisdeling via onder meer beheerders overleg en Beheerdersdag en de centrale
helpdesk

Belangrijkste mijlpaal was de professionalisering van de beheerorganisatie met implementatie van
de zogenaamde “beheerdriehoek” voor de open standaarden. Dit is een op BOMOS (Beheer en
Ontwikkel Model Open Standaarden) gebaseerde structuur, gericht op een uniforme en
gebruiksgerichte beheerorganisatie. De BOMOS-richtlijn is het uitgangspunt geweest voor het
Beheerdocument van het BIM Loket. Met dit beheerdocument is een reglement voor de
beheerorganisaties en het opname en afscheidsbeleid van standaarden vastgesteld. Alleen het
gebruik van de creative commons licenties is nog in beraad. Dit zal in het jaar 2019 verder
onderzocht worden.

In 2018 is gestart met de implementatie van de werkprocessen zoals beschreven in het
beheerdocument. Voor standaarden en richtlijnen waarvoor nog geen beheerorganisatie is ingericht
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(of slechts gedeeltelijk), is gewerkt om deze in te richten. Voor NL/SfB is dit op dit moment
gedeeltelijk gelukt omdat het beheer van NL/Sfb nog ingericht wordt. De BIM Basis ILS heeft op
passende wijze een eigen invulling gegeven aan de criteria uit het handboek.
Verder is er een nauwere samenwerking tot stand gekomen tussen COINS en VISI met name in de
benadering van gebruikers. Een aandachtspunt hierbij is het verschil in levensfase van beide
standaarden.
Daarnaast zijn COINS en NLCS geaccepteerd op de Pas-toe-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie.
Dit leidde tot discussie met de B&U sector omdat de toepassing van COINS in deze sector niet
onomstreden was. Vandaar dat het toepassingsgebied hiervoor op een later moment is aangepast.
Dit heeft tevens geleid tot een expliciet beleid voor het aanmelden van standaarden voor de Pastoe-of-leg-uit lijst.
Op 11 juni vond de zonovergoten Beheerdersdag plaats, voor vertegenwoordigers uit de
beheersorganisaties van de open BIM standaarden. Zo’n 75 deelnemers zorgden voor veel inspiratie
en kennisdeling middels diverse workshops en een gezellige BIM-BBQ als afsluiting. De start van
een traditie!

De helpdesk werd verder geprofessionaliseerd met implementatie van een nieuw ICT-systeem.
Het project BIM en Gemeenten werd uitgevoerd in samenwerking met de VNG en leidde onder
meer tot een Roadmap voor gemeenten.

11

5.

Cluster IT / (inter)nationale
aansluiting

Doel van dit cluster is het bevorderen van synergie tussen de open BIM-standaarden, zodat (op
termijn) een samenhangend stelsel van afspraken ontstaat. Dit om optimaal en systeem
onafhankelijk digitaal samenwerken mogelijk te maken over de hele keten en levenscyclus van
bouwwerken. In het jaarplan 2018 waren de volgende speerpunten:
a)

(verder) werken aan synergie tussen de standaarden van het BIM Loket onderling;

b) internationale afstemming: optimale inbreng van Nederlandse ontwikkelingen in en
aansluiting van Nederlandse standaarden op relevante internationale standaardisatie en
normalisatie;
c)

faciliteren van bottom-up initiatieven om het praktische gebruik van open BIM
standaarden te bevorderen de instapdrempel voor het gebruik te verlagen.

Ad a: Verder werken aan synergie tussen de standaarden
Mede in het kader van de DigiDealGO is een start gemaakt met de ontwikkeling van de ‘Roadmap
standaarden’. Deze heeft tot doel om richting te geven aan de doorontwikkeling van het palet aan
open BIM-standaarden tot een samenhangend ‘ecosysteem’. Dit betreft niet alleen de standaarden
die in beheer zijn bij het BIM Loket, maar ook de standaarden in beheer bij de partnerorganisaties.
Daarnaast wordt nadrukkelijker dan voorheen rekening gehouden met - en aangesloten op internationale ontwikkelingen op het gebied van open BIM standaarden (zie ook Ad b). Het actuele
adagium voor onze standaardisatie is: “internationaal, tenzij …”
Er ligt een solide basis voor de Roadmap, die in 2019 verder zal worden uitgebouwd in samenspraak
met relevante stakeholders. Onderdeel van de Roadmap is een update van de “Atlas van open BIM
standaarden”. Naar verwachting levert de Roadmap essentiële input voor de ontwikkeling van het
Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGo), die in het kader van de DigiDealGO is voorzien.
Een belangrijke activiteit in het licht van de gewenste synergie tussen de standaarden is de update
van de NEN 2660 “Ordeningsregels voor informatie in de gebouwde omgeving”. Hier worden basale
richtlijnen ontwikkeld voor aanpassing van bestaande en inrichting van nieuwe standaarden die
betekenisvolle uitwisseling van informatie tussen databestanden van verschillende ketenpartners
mogelijk moet maken. De update van NEN 2660 is een initiatief van RWS en RVB; BIM Loket vult de
voorzittersrol in.
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Ad b: Internationale afstemming
BIM Loket heeft ook in 2018 actief geparticipeerd in verschillende werkgroepen van de Europese
normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling”. Formeel verloopt deze participatie
via de NEN-commissie 381184 “Informatie-integratie en interoperabiliteit”, waarin BIM Loket met
drie personen is vertegenwoordigd. BIM Loket werkt in Europees verband nauw samen met ondeer
andere vertegenwoordigers van RWS en TNO. Doel is om de belangen van de Nederlandse bouwen infrasector zo goed mogelijk te behartigen en onze kennis en ervaring met open BIM
standaarden strategisch in te brengen in Europese normalisatie. Op terreinen waarop we relatief
voorlopen op andere Europese landen, streven we ernaar het voortouw te nemen. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de toepassing van Linked Data-technologie in de bouwsector. Zo heeft
Nederland het voortouw in twee “Work Items” van de CEN/TC 442: “Information Containers for
Data Drop” (de internationale variant van COINS) en “Linking OTLs”. Om de Nederlandse
bouwsector in te lichten over de Europese normalisatie op het gebied van BIM, is een memo over de
CEN/TC 442 op de website geplaatst. Op de nieuwe website zal dit een vervolg krijgen in de vorm
van een blog.

BIM Loket heeft in maart 2018 deelgenomen aan buildingSMART Summit te Parijs.
BIM Loket organiseerde in 2018 twee keer een “Overleg Coördinatie Internationale Aansluiting”.
Hiervoor zijn deskundigen uitgenodigd die actief zijn betrokken bij internationale standaardisatie en
normalisatie in commissies van ISO, CEN, buildingSMART Intenational en OGC (in totaal 15 à 20
personen). Doelen van het overleg zijn: uitwisseling van kennis en ervaring, afstemmen van de
Nederlandse inbreng in de diverse commissies, afspraken maken over “wie gaat waar naartoe met
welke boodschap”.
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Ad c: Faciliteren van bottom-up initiatieven
Diverse organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden zijn bezig systemen te ontwikkelen
voor het (contractueel) vastleggen van afspraken over te leveren digitale (BIM-)data in de diverse
fasen van de levenscyclus van bouwwerken (dikwijls in de vorm van ‘Informatie
LeveringsSpecificaties’ of ‘Object Type Libraries’). BIM Loket is in 2018 gestart om relevante
initiatieven op dit gebied bij elkaar te brengen voor onderlinge afstemming. Zo werken de BNA en
de initiatiefnemers van de zgn “ILS Ontwerp&Engineering” inmiddels samen aan één systematiek
voor het vastleggen van de informatiebehoeften van ketenpartners in de loop van BIM-projecten.
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6. Beheerprogramma
CB-NL
De standaard kreeg een updates van standaarden naar CB-NL 2.0. Op 23 maart 2018 werd de
gebruikersmiddag bij Ballast Nedam in Nieuwegein gehouden. Op de agenda stond de vernieuwde
opzet van CB-NL, en de visie van de Beheercommissie op de toekomst van de standaard. Daarnaast
werden de resultaten gepresenteerd van de projecten “OTL-Beheer Openbare Ruimte” en “Zoeken
en Vinden”. Beide pilots hebben mogelijkheden aangegeven voor doorontwikkeling van CB-NL. Het
ontwikkelen van een gezamelijke OTL door provincies en gemeenten wordt het meest kansrijk
geacht en loopt door in 2019. De aansluiting van CB-NL op de Data Dictionary is verkend maar heeft
nog niet geleid tot concrete resultaten in 2018, dit is afhankelijk van de internationale context.
VISI
De standaard is van versie 1.4 geüpdatet naar 1.6. De software-leveranciers Bakker en Spees en
Technisa Transcat zijn voor versie 1.6 gecertificeerd. In de gebruikerscommissie zijn User Stories
behandeld en er zijn twee gebruikersbijeenkomsten geweest (gecombineerd met COINS). De
expertcommissie heeft de technische aanpassingen naar versie 1.6 ondersteund en heeft de nieuwe
software versies getest. In werksessie is een derde leverancier, Future Insight, meegenomen die een
VISI applicatie ontwikkeld heeft. De beheercommissie is bij de besluitvorming van dit alles
betrokken zodat VISI onderhouden is conform BOMOS. VISI is opgenomen in de pas-toe-of leg uit
lijst van forum voor standaardisatie. Er zijn gezamenlijke gebruikersbijeenkomsten geweest voor
VISI/COINS namelijk op 20 februari, 4 september en op 13 november.
NLCS
Medio 2018 is de NLCS opgenomen op de lijst “Pas toe of leg uit” die wordt beheerd door Forum
Standaardisatie. Hiermee is een goede stap gemaakt in de volwassenheid van de standaard.
Om verder te professionaliseren is de beheerorganisatie in lijn gebracht met de BOMOS richtlijnen,
welke door het BIM Loket gevolgd worden.
De bijbehorende commissies zijn opgericht, nieuw hierbij is de Gebruikers Commissie om beter in
contact te komen met onze achterban. Daarnaast hebben we ook de processen rondom het
verwerken van vragen / ontwikkelingen in toekomstige releases herzien, waarbij afhankelijkheid van
personen teruggebracht is en deze taken in de beheerorganisatie belegd zijn.
De helpdesk van de NLCS is ondergebracht in de centrale helpdesk van het BIM Loket, dit systeem
stelt ons in staat om binnengekomen meldingen beter te monitoren, de vraagstukken in de
commissies te behandelen en zo de interactie met onze achterban te verbeteren.
Inhoudelijk is er gewerkt aan de doorontwikkeling van de uitwisseling tussen BGT (Basisregistratie
Grootschalige Geometrie, Geonovum) en NLCS, tevens is er gestart met het ontwikkelen van een
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soortgelijke uitwisseling tussen GWSW (Gegevens woordenboek Stedelijk Water, Rioned).
Daarnaast is er ook begonnen met het verbreden van de NLCS naar rakende sectoren als de
Netbeheerders en (Stedelijk) Spoor.
NL/SfB
In 2018 is het eigendom van NL/SfB overgenomen door het BIM Loket. Hiermee is de start gemaakt
met het opzetten van de beheerorganisatie. De beheercommissie is in 2018 voor het eerst bij elkaar
gekomen en heeft de start gemaakt met een white paper over de rol van NL/SfB nu en een visie op
de toekomst. Daarnaast is de expertcommissie in de steigers gezet om de eerste aanpassingen van
NL/SfB voor installatietechniek voor te bereiden. Dit heeft geleid tot een betaversie die eind 2018 is
gepubliceerd.

GB-CAS
Geen activiteiten noodzakelijk voor deze standaard, geen problemen.
COINS
De beheerorganisatie werd verder bemenst. In de gebruikerscommissie zijn User Stories behandeld
en er zijn twee gebruikersbijeenkomsten geweest (gecombineerd met VISI). De expertcommissie
heeft moeten afwachten, omdat COINS versie 2.0 is ingebracht als voorbeeld in een ISOstandaardisatietraject. In de beheercommissie is vooral gesproken over deze ontwikkelingen en is
afgewacht op de evaluatie van COINS door Rijkswaterstaat, die in 2018 plaatsvond. Omdat dit een
van de weinige, en de grootste gebruiker is van COINS is besloten doorontwikkeling van COINS op
pauze te zetten. COINS is daarmee onderhouden conform BOMOS. COINS is opgenomen in de pastoe-of leg uit lijst van forum voor standaardisatie, voor toepassing voor informatieoverdracht in
GWW-projecten.
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Nat. Model BIM Protocol en Uitvoeringsplan
Svp invoegen Dik
BIM Basis ILS
In 2018 is het aantal partijen dat de BIM basis ILS onderschrijft gestaag toegenomen. Om de
populariteit en de behoefte om verdere zaken op te pakken te professionaliseren, is er voor gekozen
om een beheerorganisatie op te zetten. Naast het opzetten van een structuur en huisreglement is
de bemanning van de commissies georganiseerd. Tevens was er een succesvolle Gebruikersdag met
een mooie opkomst. Tot slot, is de internationale aandacht verder toegenomen. Niet alleen met
meer vertalingen maar ook met een groeiend aantal verzoeken om het te presenteren op
internationale podia.

De “In de Mix” gebruikersbijeenkomst werd op 10 december gehouden omdat versnelling
digitalisering door professionalisering een andere vorm van organiseren vergt die iedere standaard
raakt. Voor deze bijeenkomst werden de handen ineengeslagen van BIM basis ILS met NL/SfB en
buildingSMART Benelux. Door het groeiend aantal partijen en de internationale interesse in de BIM
basis ILS vraagt dit om een andere vorm van organiseren. Hoe daar invulling aan werd gegeven en
hoe 2019 eruit gaat zien stond op het programma. Evenals hoe het grote gebruik van de NL/SfB
door de gehele sector toekomst proof gemaakt kan worden en hoe buildingSMART Benelux voor
interoperabiliteit en integratie van het bouwproces kan zorgen.
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7.

Projecten

DigiDealGO
Het project DigiDealGO ging van start met de ondertekening van de intentieverklaring in juli, onder
aansturing van de kerncoalitie. Het doel van het project Digideal Gebouwde Omgeving is te komen
tot betere afstemming en afspraken op het gebied van digitalisering en informatisering in de sector.
De activiteiten zijn uitgevoerd in twee hoofdstromen:
1.

2.

De ‘deal’ zelf, bestaande uit:
• Ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie
• Ontwikkeling van concrete afspraken in de digitaliseringsdeal (2- en 10-pager), en
onderliggende expert rapporten met hulp van expertteams op de onderwerpen:
- Bouwwerk levenscyclus
- Digitale toelevering
- Digitaal stelsel gebouwde omgeving
- Betere kennisontwikkeling
- Culturele wendbaarheid
• Ontwikkeling van een programmaplan voor 2019 e.v.
Uitvoering van zogenaamde versnellings-agenda projecten:

E.e.a. werd ondersteund door organisatorische activiteiten. Het zwaartepunt voor de expertteams
lag in het derde kwartaal 2018, voor de versnellingsagendaprojecten in het 4e kwartaal 2018. De
bezegeling van de deal werd verschoven naar 2019.
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Overige projecten
In 2018 werden de volgende projecten uitgevoerd: ILS B&U aansluiting, opleidingen coördinatie
i.s.m. buildingSMARTBenelux, OTL Beheer Openbare Ruimte, pilotstarter projecten Gemeenten en
BIM (i.s.m. VNG), project Storytelling, oplevering van de Kennisagenda voor
onderzoeksprogramma Digital Data2Use (DD2U), opstart ICDD. Daarnaast vond ondersteuning van
de BIR plaats en voorbereiding voor Bouwagenda/Digideal.
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8. Financiën
De hieronder getoonde balans en resultatenrekening zijn overgenomen uit de door het bestuur
vastgestelde jaarrekening 2018. Niet opgenomen in de jaarrekening is de in kind inbreng dat wordt
geschat op bijna EUR 4M . Deze inbreng staat voor de inspanning die door de partijen uit het
netwerk van het BIM Loket wordt geleverd. Deze partners vormen inmiddels een groeiende groep
van ruim 200 professionals.
Balans per 31 december 2018
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Winst- en verliesrekening over 2018
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9. Bijlage: samenstelling organisatie
per 31 december 2018
Bestuur BIM Loket
Joseph Kuling (BIR), voorzitter
Jan Al (namens markt)
Maaike Beerepoot (opdrachtgevers GWW)
Rudi Roijakkers (BIR)
Richard Leurs (opdrachtgevers B&U)
Partners:
building SMART Benelux (Menno de Jonge)
CROW (Iman Koster)
Geonovum (Rob van de Velde)
Ketenstandaard Bouw en Installatie (Rien Wabeke)
STABU (Jan Al)
Programmacommissie:
Ronald Zandbergen (vz VISI)
Niels Reyngoud (vz COINS)
Leo Nieuwenhuizen (vz NLCS)
Jeffrey Truijens (vz BIM Basis ILS)
Erik van ’t Hof (vz NL/SfB)
Luuk d’Hooghe (Etim/sales)
Friso Penninga (CityGML)
Alex Worp (IFC)
Jacqueline Meerkerk (voorzitter)
Jan-Pieter Eelants (programmamanager Gezamenlijk Beheer, CROW)
Dik Spekkink (programmamanager Internationale Aansluiting, Spekkink C&R )
In-kind beheerorganisatie:
Ons belangrijkste kapitaal zijn de mensen die in de verschillende commissies zitting hebben en die
in kind bijdragen leveren aan onze gezamenlijke doelstelling. Er zijn ruim 150 -200 mensen actief in
dit netwerk, vanuit de diverse kennisinstellingen en leveranciers.
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Bureau:
Jacqueline Meerkerk – directeur, tevens programmamanager Voorlichting en Adoptie
(JM Management B.V.)
Jan-Pieter Eelants - programmamanager Gezamenlijk Beheer (CROW)
Dik Spekkink - programmamanager Internationale Aansluiting (Spekkink C&R )
Alex Worp - programmamanager Internationale Aansluiting (Schiphol)
Gerald Tory - hoofd bedrijfsbureau (Tory Bedrijfsadvisering)
Wichard den Hollander (Kadaster)
Marco Verschoor – communicatieadviseur (Marco Verschoor CommunicatieAdvies)
Yvonne van Zanten – secretariaat
Sylvia van Horik – secretariaat
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