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Aanjager van digitalisering op
basis van open standaarden
Het BIM Loket is het ‘clubhuis’ dat digitalisering in de gebouwde
omgeving aanjaagt. Met als stip op de horizon een 100 procent duurzame,
klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving.
We dagen iedereen in de bouw en vastgoed, infra en ruimtelijke omgeving
(geo) uit samen te werken aan digitalisering, op basis van een open
informatiespeelveld. Dat doen we via ons almaar groeiende netwerk.
Zo verbinden we partijen, en stimuleren we uitwisseling van kennis en
ervaringen voor de toepassing van BouwInformatieManagement (BIM).
We zorgen voor een afgestemde ontwikkeling en beheer van open BIMstandaarden. Bovendien dragen we zo bij aan de cultuurverandering,
noodzakelijk voor brede adoptie van digitalisering.

“Een netwerk van 2500
betrokken professionals”
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Mijlpalen 2020
De Bouw Informatie
Raad wordt 4 februari
opgevolgd door Bouw
Digitaliserings Raad, en
stemt in met een nieuwe
governancestructuur
voor digitalisering in de
bouwsector.

januari

februari

In januari tekenen de Light-Rail
bedrijven van de grote gemeenten
een convenant met het BIM Loket
over ontwikkeling en gebruik van
de NLCS-standaard bij het spoor.

Het BIM Loket-netwerk groeit zienderogen:
steeds meer mensen weten ons te vinden via social
media, online evenementen of de nieuwsbrief.

Internationale verankering
van de COINS standaard
binnen ISO in de vorm
van ICDD, en lancering
van de richtlijn voor
informatiemanagement
NTA8035 (met NEN).

maart

april

In het najaar van 2020 ondersteunt BIM Loket
Kennisdelingsplatform OTL (Object Type
Libraries) bij de organisatie van een serie online
informatiebijeenkomsten. Het blijkt een succes:
de sessies trekken een groot aantal deelnemers.

25 mei introduceren de
Vakgroep Ingenieursbureaus
Bouwbedrijven (VIB) van
Bouwend Nederland en het BIM
Loket vandaag BIM basis Infra.
In de loop van het jaar krijgt de
ontwikkeling van deze richtlijn
steeds meer support.

mei

Op 1 mei vindt de eerste BLOF
plaats (BIM Loket Online Friday).
Het blijkt een formule die aan
slaat: de volgende 8 BLOFs gaan
over zeer uiteenlopende thema’s,
van de innovatie & adoptie
landkaart van standaarden tot en
met een sessie over de Open UOB
en Asset informatie
management.

juni

De D-Day vindt dit jaar geheel online
plaats en dat is een ongekend succes:
meer dan 500 BIM-deskundigen
nemen op vrijdag 2 oktober aan de
2020-editie deel. Keynote speakers
zijn onder meer Jan Rotmans en
Forest Flager van het Californische
‘bouwmonster’ Katerra.

juli

augustus

september

September 2020: DigiDealGO wordt digiGO.

BIM basis ILS 2 gepresenteerd
tijdens de D-Day op 5 oktober.

oktober

november

december

November/december:
Uitwerking van onze waarde
propositie, gericht op meer
betrekken van volgers, met
speerpunten Mobiliseren,
Faciliteren en Coördineren.

Begin dit jaar ging een nieuwe BIM Loket website live. Ook startte de bouw van een reeks productwebsites
voor onze open standaarden en richtlijnen. In oktober verschijnt als eerste de BIM basis ILS-productwebsite.

In totaal bezoeken circa 1.400 professionals in 2020 een van de BIM Loket-events.
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In oktober vindt online de
eerste landelijke gebruikers
dag van NLCS plaats.
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2020: digitale stroomversnelling
2020 was op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar. De coronacrisis zette de
wereld op zijn kop. Noodgedwongen werkten we op anderhalve meter, en
gingen daarnaast zoveel mogelijk online aan de slag. Van team-overleggen via
het beeldscherm, tot een D-Day die geheel online plaatsvond. Het was een jaar
van aanpassen en doorzetten. Tegelijkertijd bood 2020 ook uitgelezen kansen.
Want niet alleen wij, maar ons gehele netwerk moest zichzelf versneld aanleren
hoe je optimaal online te werk gaat, inclusief allerhande tools, tips en tricks.
Zo nam digitaal werken een vlucht, en ontstond onder andere de BIM Loket
Online Friday. Een nieuw concept, waarbij we in een ongedwongen, caféachtige setting nader inzoomen op diverse BIM- en digitalisering-gerelateerde
onderwerpen.
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Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van het ondersteunen
en stimuleren van ILS-ontwikkelingen: van de lancering van een toegankelijkere
versie van BIM basis ILS en de introductie van BIM basis Infra, tot en met de
verdere ontwikkeling van de ILS Ontwerp & Engineering en de opstart van de ILS
Configurator. Wat dit jaar aanhield, was de druk van een beperkt budget op het
beheer van de standaarden. Ook blijft het een uitdaging om standaarden, van nature
geen sexy onderwerp, voldoende onder de aandacht te brengen.
Op het vlak van (inter)nationale afstemming is de samenwerking versterkt: zo zijn de
banden met NEN aangehaald en organiseerde het BIM Loket diverse webinars over
onder andere ISO 19650. Belangrijke stappen zijn er ook gezet in de aansturing van de
DigiDealGO. Dit programma, dat BIM Loket faciliteert, werd omgedoopt in ‘digiGO’
en werkt voortaan aan twee pijlers: een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)
en Leren & Veranderen, een programmalijn gericht op cultuurverandering.
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Activiteiten Gezamenlijk Beheer
Digitale gebruikers

l

l

bijeenkomst
l

Voorbereiden release 5.0

l

Uitbreiding met stedelijk spoor

l

Uitbreiding met netbeheer

Updaten bestaande versie in
gang

l

Inrichten beheerorganisatie
gestart

Bijeenkomsten over:

l

Release versie 2.0

l

Areaalgegevens

l

Lancering op D-Day

l

Contractdata

l

Nieuwe website

l

Verkenning samenwerking
met CB-NL

l

Herijking

l

In beheername bij BIM Loket

l

Beoordeling documentatie

l

Start inrichten
beheerorganisatie

l

Afronden White-paper

l

Voorbereiding database

l

Digitale bijeenkomsten OTL

l

Voorbereiding update

Beheerdersdag 25 juni 2020

2 online bijeenkomsten
24 en 26 november

kernmodel
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l

Werkplan A uitgevoerd

l

Initiëren financiering

Activiteiten (inter)nationale ontwikkeling
Actief volgen internationale
ontwikkelingen
In samenwerking Alex Worp, Lex Ransijn
en het BIM Loket netwerk

Webinar over ISO 19650 op 18 mei
Webinar over ISO 19650 op 27 mei

Samenwerking met
NEN aangehaald
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Internationale verankering van de
COINS standaard binnen ISO in de vorm
van ICDD, en lancering van de richtlijn
voor informatiemanagement NTA8035
(met NEN).
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Activiteiten/evenementen Adoptie, Kennis en Cultuur
Online Fridays
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Innovatie & adoptielandkaart (20 maart)
Van Vergadertijger naar superstar! (24 april)
Circulair bouwen & Materialenpaspoort (15 mei)
4D BIM (4 juni)
BIM Basis Infra (3 juli)
Tips om een goede pitch te filmen (28 augustus)
Open UOB (16 oktober)
Levels of Information Need (13 november)
Asset informatiemanagement op Schiphol (18 december)

BIM Loket D-Day
DigiDare Award

2 oktober 2020 - 500 online deelnemers
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Communicatie

Nieuwe website
BIM Loket (links)
en productwebsite
BIM basis ILS

1.400

508

115

314

791

unieke deelnemers aan

volgers van ons

volgers van ons

volgers op Eventbrite.

volgers op Twitter

evenementen

LinkedIn bedrijfsprofiel

YouTube kanaal.
Opgenomen webinars

2.257 diverse
ontvangers

artikelen in

Nieuw gepubliceerde

Nederlandse

(vak)bladen

evenementen

nieuwsbrief

worden regelmatig

krijgen steeds sneller

bekeken.

aanmeldingen binnen.

182
ontvangers Engelse
nieuwsbrief
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digiGO

Om digitalisering van de gebouwde omgeving in een
stroomversnelling te brengen, is het van groot belang
dat we op alle plekken ‘in de juiste stand zitten’.
Daarom is het BIM Loket vanaf het begin betrokken
geweest bij digiGO: een digitaliseringsprogramma
gebaseerd op een deal die een groot aantal partijen
in de gebouwde omgeving in april 2019 onder
tekenden. Met als doel de uitwisseling, het eigenaar
schap en de organisatie van data te verbeteren.

Opdrachtgever van digiGO is de Bouw Digitaliserings
Raad (BDR). Het BIM Loket faciliteert dit programma
en ondersteunt het Digiteam dat verantwoordelijk is
voor de dagelijkse uitvoering. Bovendien borgen wij
de resultaten van digiGO.

DSGO en Leren & Veranderen

4 februari 2020
Ondersteuning
DigiDealGO evenement
Harderwijk
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Met digiGO hopen de initiatiefnemers in een
afgebakend tijdsbestek grote slagen te maken via
twee lijnen: de totstandkoming van een Digitaal
Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en het
programma Leren & Veranderen. Een programmalijn
die aansluit bij de zo broodnodige cultuurverandering,
waaraan we ook als BIM Loket veel waarde hechten.
Want alleen zo krijgen we een wendbare sector, die
technische innovaties opneemt en benut.

Balans
Per 31 december 2020 (na voorstel resultaatbestemming)

Activa

Passiva					
31 dec 2020		

31 dec 2019

31 dec 2020		

Vaste activa					
Materiële vaste activa		

31 dec 2019

Stichtingsvermogen					
€ 679 		

€ 3.380

					
Vlottende activa					

Bestemmingsreserves
Overige reserve

€ 44.050 		

€ 25.813

€ 6.360 		

€ 21.182

		

€ 50.410 		

€ 46.995

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 170.804 		

€ 12.676

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 126.944 		

€ 58.502

Overige vorderingen en overlopende activa

€ 391.249 		

€ 1.342.975

Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

€ 268.416 		

€ 186.815

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

		

€ 688.997 		

€ 1.414.153

Liquide middelen		

€ 916.317 		

€ 706.868

Overige schulden en overlopende passiva

€ 9.463 		

€ 8.788

€ 1.277.704		

€ 1.881.803

		

€ 1.555.583 		

€ 2.077.406

€ 1.605.993 		

€ 2.124.401

		
Totaal activazijde		
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€ 1.605.993 		

€ 2.124.401
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Totaal passivazijde		

Baten en lasten
31 dec 2020

Begroting 2020

31 dec 2019

			
Baten
€ 2.527.580

€ 3.106.000

€ 1.396.423

€ 1.985.589

€ 2.791.000

€ 1.089.722

€ 432.292

€ 245.000

€ 188.387

€ 2.701

€ 2.500

€ 3.376

€ 102.908

€ 67.500

€ 68.687

€ 2.523.490

€ 3.106.000

€ 1.350.172

€ 4.090

-

€ 46.251

-€ 675

-

-€ 8.788

€ 3.415

-

€ 37.463

€ 3.415		

€ 37.463

			
Lasten			
Inkoopwaarde van geleverde producten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige lasten
Som Overige lasten

			
Resultaat

Belastingen over de winst of het verlies
Saldo van baten en lasten

			
Bestemming saldo van baten en lasten			
Overige- en bestemmingsreserve BIM Loket

Financiën
Het verkrijgen van voldoende middelen om onze doelstellingen te realiseren, blijft
een uitdaging. Zo werd de intentie van onze vaste stakeholders om hun bijdrage
te verhogen en vast te leggen in een meerjarige financiering, maar gedeeltelijk
waargemaakt. De coronapandemie was hierop zeker van invloed. De inkomsten
bleven achter bij de begroting, waardoor onze financiële armslag beperkt was.
Tegelijkertijd bracht corona natuurlijk extra uitdagingen met zich mee. Al met al
kwamen de werkelijke baten in 2020 uit op een bedrag van 2.528 duizend euro.
In de cijfers zijn de inkomsten en uitgaven digiGO integraal opgenomen. De uitgaven
digiGO komen overeen met de subsidie digiGO, waardoor deze niet in het resultaat
zichtbaar zijn. Per saldo bedraagt het resultaat van de stichting na belastingen
3 duizend euro positief.
Het ministerie van BZK stelde voor het programma digiGO een subsidie beschikbaar
voor de jaren 2019 en 2020, voor 2020 inclusief de basissubsidie voor het BIM Loket.
De bijdrage aan de activiteiten van het BIM Loket omvat meer dan alleen de
ontvangen financiële middelen. Het netwerk van BIM-professionals dat hierbij
betrokken is, levert een aanzienlijke in-kind inspanning (naar schatting 4 miljoen
euro), en deze neemt nog steeds toe.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar een analyse uitgevoerd naar de
toekomstbestendigheid van de stichting. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan het
opbouwen van weerstandsvermogen van circa 50 duizend euro per jaar.
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Organisatie

Programmacommissie

Bestuur

Externe partners

Directeur

BIM Loket bureau

Programmamanagement

Standaarden partners

l Adoptie, Kennis en Cultuur
l Palet Open Standaarden
(internationale ontwikkeling
en gezamenlijk beheer)

Standaarden en richtlijnen
BIM Loket
Productmanagers

Coördinatie
commiss
heer
ie
Be

Exp
e
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ssie
mi

Beheer

m
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Beheerprogramma

co

m
om
rtc

issie

Gebruikers

Beheer partners

Beheer in opdracht van het BIM Loket,
volgens BOMOS-richtlijn

Bestuur

Claudia Reiner

Pieter Litjens

Namens uitvoerende markt,
tevens lid BDR

Namens kennisinstellingen,
tevens lid BDR

Roger Tan, voorzitter

Maaike Beerepoot

Rutger Mantingh

Namens ontwerpende markt,

Namens opdrachtgevers GWW

Namens opdrachtgevers B&U

tevens lid BDR

Bestuur

Externe partners

Partners

Geonovum

Rob van de Velde
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buildingSMART Benelux

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Menno de Jonge

Rien Wabeke

CROW

Revit Standards Foundation

Pieter Litjens

Mark Wieringa
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BIM Loket bureau
In nauwe samenwerking met het bureau voert het
programmamanagement twee programmalijnen uit.
Met Adoptie, Kennis en Cultuur werken we aan brede
implementatie van digitale samenwerking in de gebouwde
omgeving. Palet Open Standaarden omvat het beheer
van het eigen palet van standaarden en richtlijnen, en
afstemming met de partnerstandaarden. Daarnaast richt het
zich op verdere ontwikkeling van een samenhangend stelsel
van standaarden, en afstemming en borging in internationale
context. Een derde lijn vormt de ondersteuning van het
Digiteam.

Het BIM Loket bureau vormt het hart
van de uitvoeringsorganisatie binnen
het BIM Loket netwerk. Het bureau is
gevestigd op De Bouwcampus in Delft.
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Jacqueline Meerkerk

Wichard den Hollander

directeur (JM Management B.V.)

projectsecretaris (Kadaster)

Martijn Carlier

Marco Verschoor

programmamanager Voorlichting

communicatieadviseur (Marco

en Adoptie (Carlier Consultancy)

Verschoor CommunicatieAdvies)

Anne Graas

Foka Kempenaar

programmamanager
Gezamenlijk Beheer (PBLQ)

communicatieadviseur
(Redactie Ridderkerk)

Dik Spekkink

Yvonne van Zanten

programmamanager Internationale
Aansluiting (Spekkink C&R)

secretariaat

Jan-Pieter Eelants

Marjan van Herk

strategisch adviseur

secretariaat
(Van der Houwen Recruitment)

Kitty Veenema

Anna Notenboom

financieel manager (Agium)

medewerker bedrijfsbureau

uiker
s
c
o
m

ssie
mi

Exp

Standaarden BIM Loket
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Palet standaarden en richtlijnen
Voor de eigen open BIM-standaarden in ons palet coördineert het BIM Loket het
beheer. Dit beheer wordt in opdracht van het BIM Loket uitgevoerd door onze
kennispartners. De partnerstandaarden vallen onder verantwoordelijkheid van de
kennispartners.

Partnerstandaarden
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Richtlijnen BIM Loket

Productmanagers
“Ons belangrijkste kapitaal vormen de mensen in
de verschillende commissies, die in-kind bijdragen
aan onze gezamenlijke doelstelling. Er zijn ruim
300 mensen actief in dit netwerk, vanuit de diverse
stakeholders, kennisinstellingen en leveranciers.”

Coördinatie beheer
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Productmanagers

Elisabeth Klören

Gert Koutstaal

Niels Groot

CROW

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen

Elisabeth Klören

Gert Koutstaal

Mitchell de Ruiter

CROW

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Van Wijnen

Henny Stolwijk

Corné Helmons

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam
BIM Loket Jaarverslag 2020

Programmacommissie

Voorzitters van de beheercommissies
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VISI

Etim/Dico

BIM Loket

Ronald Zandbergen

Luuk d’Hooghe

Jacqueline Meerkerk

COINS

IMGeo/CityGML

BIM Loket

Niels Reyngoud

Friso Penninga

Martijn Carlier

NLCS

IFC

BIM Loket

Leo Nieuwenhuizen

Alex Worp

Anne Graas

BIM basis ILS

CB-NL

BIM Loket

Jeffrey Truijens

Jaap Bakker

Dik Spekkink

NL/SfB

ILS Ontwerp & Engineering

BIM Loket

Erik van ’t Hof

Timothy Lievendag

Jan-Pieter Eelants
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Ons netwerk
Financiers

Samenwerkingen

Gemeenten

Provincies
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015-720 08 20
info@bimloket.nl
www.bimloket.nl
Bezoekadres
Van der Burghweg 1
Gebouw 26A, eerste verdieping
2628 CS Delft
Het BIM Loket is gevestigd
op De Bouwcampus.
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