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DigiDealGO en BIM 
implementatie
Van kennisdeling naar cultuuromslag en 
succesvolle businesscases

Delft, 6 juni 2019 



Belangrijk en urgent

Transformatie stad: 600.000 woningen nodig

Onderhouds- en vervangingsopgave

Energietransitie

Mobiliteit

Grondstoffentekort

Klimaatadaptie

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

‘ the time is now ’



Levert waarde op voor iedereen

• Maatschappelijke opgaven

• Handhaving wetgeving en nationale veiligheid

• Stimulering van export digitale kennis en kunde

• Meer service en dienstverlening

• Voldoen aan verwachtingen

• Minder overlast en hinder

• Beter kunnen samenwerken

• Minder risico’s tussen bouwfasen en partners

• Betrouwbare vergunningsverlening

• Innovatie nieuwe diensten

• Effectiever beheer

• Betrouwbaarder doorlooptijd en budget

• Betere benutting van innovatie

Bevoegd Gezag

Ketenpartners | Markt

Opdrachtgevers

Gebruiker | Bewoner | Reiziger



DigiDeal 2019

Versnellingsproject
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Toeleveringsketen

DSGO

Kennis & cultuur

Digiteam

Digitaal Bouwwerk
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Bouw Digitaliserings Raad

BIMLOKET

Beheer

standaarden

Expertteam Expertteam Expertteam Expertteam



De visie en het programma ultimo 2018

Géén in beton gegoten 

programma, maar een 

beweging die we op 

gang brengen!



De rol van het BIM loket





2. Rol BIM Loket 

 Missie “Katalysator en enabler: netwerkregisseur voor 

digitale, integrale samenwerking en vernieuwing”

 Van, voor en door de sector

 Neutraal, transparant, samen

 Uitvoeringsorganisatie voor BIR, ca. 200 personen 

(vooral in-kind) 
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Belang / rol van cultuur 
bij succesvolle 
implementatie van BIM



Bouwagenda: gewenst

Naar Bouwsector 3.0, complementair samenwerken 

Slimmer werken in plaats van sneller

Zeer aantrekkelijk werkgever zijn (sexy)

Stimulerende regelgeving

Een excellente en zelfbewuste bouwcultuur is nodig om het 

lerend vermogen te creëren en te faciliteren. Wendbaar met 

adoptievermogen





BIM als businesscase



BIM = bouwwerk informatie management.
Data data data – I rest my businesscase
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Wanneer heb je een business case voor 
BIM?

 Groot aantal spelers in de markt

 Grote hoeveelheden informatie

 Hoge risico’s bij gebrekkige informatie

 Wanneer jij regelmatig iemand inhuurt om informatie te 

verzamelen, die er allang moet zijn vanuit ontwerp, 

bouw of beheer 
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Cultuur: Wacht jij op een sluitende 
businesscase?
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… Begin niet vanuit je eigen organisatie, 
en eigen applicaties maar gebruik het 
netwerk en beschikbare open standaarden

 Begin vanuit je eigen kracht: wat is je toegevoegde 

waarde?

 Bepaal welke informatie jij nodig hebt, en welk 

informatie jij doorgeeft aan anderen

 Gebruik de meest geschikte open BIM standaard om die 

informatie uit te wisselen
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Dank voor uw aandacht,
en graag tot ziens! 

19

 Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief! (ook 

Engelstalig!) 

 helpdesk@bimloket.nl

www.bimloket.nl

mailto:helpdesk@bimloket.nl

