BIM Loket
Beheerdersdag – Workshop ronde 1

Introductie
Wens
Voor iedereen duidelijk zichtbaar welke software open BIM
standaarden ondersteunt.
Een achterliggend doel is om leveranciers en ontwikkelaars
meer te betrekken bij de ontwikkelingen rond de open BIMstandaarden.
Software ontwikkelaars hebben ook belang bij
samenwerking
Dialoog met de softwarebranche

Leveranciers betrekken
Stap 1: Inventarisatie
Welke leveranciers doen er iets met open BIM
standaarden?
Stap 2: Input vragen
Mini enquête

Stap 3: Hoe kunnen we gebruikers informeren?
Leveranciers workshop
Stap 4: Verbinding zoeken

Resultaten Mini-Enquête
Aantal deelnemende organisaties
18
Totaal uitgenodigd
50
Response percentage
36%

Vraag 1:
Hoe zou samenwerking tussen BIM Loket en
leveranciers/ontwikkelaars eruit kunnen zien?
Antwoorden zijn met name gefocust op de positionering van beiden
t.o.v. elkaar
• Het BIM Loket is een communicatieplatform
•
•
•
•

•

Leveranciers als verlengstuk/voelsprieten in de markt
•
•
•

•

Naslagwerk/bibliotheek voor open standaarden en welke
leveranciers/consultants er zijn en de verbanden ertussen
Neutraal, moet kaf van koren scheiden (prioriteiten stellen en
compliancy eisen) – focus welke ontwikkelingen van belang zijn
Samenbrengen gebruikers/afnemers en leveranciers/aanbieders (ook
voor vragen)
Portaal / Q&A / vindbare en downloadbare content leveren

Toetsen haalbaarheid en inschatten draagvlak in de markt
Klant ervaringen / best practices delen
Inspraak in waar de prioriteit in ontwikkeling moet liggen

We willen ook:
•
•

Gezamenlijke/internationaal georiënteerde strategie
Ook standaarden die zijn ontstaan als commercieel initiatief
meewegen

Vraag 2:
Hoe zou samenwerking tussen leveranciers/ontwikkelaars onderling
eruit kunnen zien?

• Samenwerking vindt plaats vanuit behoefte van de
klant, wanneer er raakvlakken zijn tussen de
standaarden
• Dan ontstaat commerciële meerwaarde voor
leveranciers
• Dan is er vraag naar afstemming en optimalisatie
• Dan kunnen we elkaar helpen om de ontwikkeling te
versnellen
• Dan kunnen we elkaar helpen om communicatie te
verbeteren

• Samenwerking is nodig om ketenintegratie te
realiseren

Vraag 3:
Welke onderwerpen zijn cruciaal voor een samenwerking?
Inhoudelijk
• De wens van de klant staat centraal
• Er moet een helder beeld komen waar de ontwikkeling van de standaarden naar
toe gaat (visie)
• Er moet een helder beeld komen welke raakvlakken de open BIM standaarden
hebben (interoperabiliteit)
• Er moet een duidelijke businesscase komen voor de toepassing (geen marketing
verhaal)
• Er moeten duidelijke contactgegevens komen waar je terecht kan voor issues met
standaarden
Randvoorwaarden
• Actiematig handelen/heldere doelstellingen
• Open kennisdeling / ook zorgen en belangen
• Respect / geen vechtcultuur
• Neutrale houding en open mindset
• Aankaarten tegenstrijdige commerciële belangen

Vraag 4:
Wanneer heeft een samenwerking met BIM Loket meerwaarde?

• Wanneer het iets oplevert wat op korte termijn
bruikbaar is en aantoonbaar voordeel oplevert
• Wanneer het adoptie/gedragenheid van open BIM
standaarden vergroot in NL en EU
• Wanneer het leidt tot snellere productie en betere
ontwikkeling die beter past bij de wensen van de
klant
• Wanneer het leidt tot betere support bestaande
klanten en nieuwe leads

Vraag 5:
Wanneer heeft een samenwerking met andere
leveranciers/ontwikkelaars meerwaarde?

• Als de klant geholpen is/er beter van wordt
• Bijvoorbeeld wanneer op het raakvlak tussen pakketten
de eindgebruiker daadwerkelijk echte voordelen kan
ervaren door naadloze uitwisseling

• Wanneer het nieuwe kennis en inzichten oplevert

Vraag 6:
Zie jij urgentie in de samenwerking?
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Ja

Nee

Neutraal

Geen antwoord

Overige opmerkingen
- In de GWW in NL is weinig aandacht voor
internationale standaarden
- Waarom niet de communicatie in het Engels om ook
buitenlandse leveranciers te betrekken?
- Etalage BIM Loket is gevoed door onderliggende
partijen – meer onafhankelijke keuzes gewenst –
meer kennisinstellingen zoals TNO en universiteiten
- Ook commerciële initiatieven zijn interessant
- Standaarden soms wat oudbollig – wanneer is het
een standaard en wie bepaald de waarde?

Verdere samenwerking?

Gebruikers

BIM
Loket
Beheerders

Leveranciers /
ontwikkelaars

Verbinding met beheerders?
• Wat kunnen leveranciers/ontwikkelaars betekenen
voor beheerders?
• Hoe zou een samenwerking eruit kunnen zien?
• Welke onderwerpen moeten ter sprake komen?
• Wanneer heeft een samenwerking meerwaarde
voor beheerders?
• Welke vraag missen we?

