
eilandjes, voor verschillende gebruikers en 
stadia in het bouwproces. “We wilden de 
standaarden voor het hele proces samen-
brengen en integraal beheren”, duidt Kuling. 
“Daarvoor hebben we geknokt. Een belang-
rijk wapenfeit is dan ook dat deze partijen 
én de standaarden nu daadwerkelijk met 
elkaar samenwerken.” Dat had aan de start 
van de samenkomst nog wat voeten in de 
aarde. Meerkerk: “Natuurlijk vindt iedereen 
het spannend, maar door concreet met el-
kaar aan de slag te gaan groeit het vertrou-
wen. Daarnaast zijn de voordelen van één 
aanspreekpunt voor een integraal beheer 
en gebruik van de standaarden helder, daar 
kun je niet omheen. Gezamenlijk hebben 
we dan ook een centrale helpdesk neerge-
zet en een handboek ontwikkeld voor het 

beheer, conform het Beheer en Ontwikkel 
Model Open Standaarden (BOMOS) van 
het Forum Standaardisatie. Dit heeft voor 
een versnelling gezorgd, maar de belang-
rijkste meerwaarde is toch wel dat we nu 
een ‘clubhuis’ hebben waarin partijen sa-
menwerken.”

IMPACT VAN BIM IN SCHIJN-
WERPERS
In het e-book ‘Circulair bouwen met BIM’ 
lees je het uitgebreide interview ‘Open 
standaard is essentieel voor verduurza-
ming’ en vind je een schets van hoe BIM 
diverse ketenpartners kan helpen bij circu-
lair bouwen en de optimalisatie van pro-
cessen. Het e-book download je gratis op  
DuurzaamGebouwd.nl. n
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Digitalisering als sleutel 
naar verduurzaming 
Een groeiende schaarste van grondstoffen en nijpend tekort aan professionals vormen uitdagingen voor 
de bouw- en vastgoedsector. Om de weg naar verduurzaming vrij te maken zijn digitalisering en indus-
trialisering sleutelwoorden. “Belangrijker dan ooit is de communicatie tussen bouwpartijen. Daarom 
zetten wij in op open standaarden.”

Duurzaam Gebouwd
Meer informatie:
www.duurzaamgebouwd.nl

We spreken Jacqueline Meerkerk en Jo-
seph Kuling, respectievelijk directeur en 
bestuursvoorzitter van BIM Loket. Sinds 
de start in 2015 bouwt de stichting brug-
gen om ketenpartners dichter bij elkaar te 
brengen en communicatie onderling naar 
een hoger niveau te tillen. Ondertussen zijn 
zo’n tweehonderd personen – grotendeels 
in-kind - direct betrokken bij de stichting, 
die voortkomt uit de Bouw Informatie Raad 
(BIR) en bestaande kennisinstellingen. Die 
raad zet zich in voor de brede toepassing 
van BIM in de gebouwde omgeving en in-
fra, met BIM Loket als uitvoeringsorgani-
satie. “Daar voegen wij als BIM Loket het 
bevorderen van het gebruik van open stan-
daarden aan toe”, vertelt Kuling.

“Door één taal te spreken, door de gehele ke-
ten, stimuleren we innovatieve en diepgaan-
de samenwerking.” Het BIM Loket startte 
op het moment dat verschillende partijen 
zagen dat de bouw alleen door keteninte-
gratie verder kan komen. “Om de fragmen-
tatie te doorbreken ging onze netwerkor-
ganisatie van start”, weet Meerkerk. “Met 
het uitgangspunt dat open standaarden een 
grote bijdrage leveren aan transparantie en 
hechtere communicatie en samenwerking, 
iets dat de sector nodig had en heeft. Daarbij 
zochten we actief naar koplopers in het vak 
om het gebruik verder te stimuleren en die 
samen met ons deze standaarden, beheerd 
door verschillende kennisinstellingen, ver-
der wilden ontwikkelen.”

STANDAARDEN INTEGRAAL PROCES
Ook deze kennisinstellingen werkten vanuit 
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