
Referentie Raad van Toezicht BIM Loket:  

maatwerkprofessionalisering met praktische insteek 

Stichting BIM Loket  
De Stichting BIM Loket is opgericht in 2015. Deze onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk wil de implementatie van 
BIM (Bouwwerk Informatie Model/ Management)  voor de Nederlandse bouwsector stimuleren.  
Doel van het BIM is het ont- en bestaan van een “digitale maquette” met informatie van een bouwwerk die gedurende de 
gehele levenscyclus van dat bouwwerk gebruikt wordt door alle betrokkenen in de gehele bouwkolom. Dit komt onder meer 
tegemoet aan de maatschappelijke behoefte tot duurzame oplossingen.  
De stichting bestaat uit een uitvoeringsorganisatie, waarvan de directeur de dagelijkse leiding heeft. Deze 
uitvoeringsorganisatie bestaat zowel uit een bureau op de Bouwcampus, als beheerders uit de kennisinstituten en 
aanverwante commissies en gebruikersgroepen.  
Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter uit het stakeholderssegment van opdrachtgevers en 
vertegenwoordigers van de oprichtende partijen (SBRCURnet, CROW, STABU). Dit betreft kennisinstellingen. Haar kerntaken 
betreffen het besturen van de Stichting waaronder de strategische kaders voor de open BIM standaarden.  
De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers uit 5 (BIR)-branches. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het bestuur en bewaakt de doelstelling van de Stichting. In de BIR zijn 6 BIR- branches verenigd, deze richt zich 
op de strategie rond BIM-ontwikkeling. 

Onze vraag 

De Raad van Toezicht van de Stichting BIM Loket wil zich aanvullend professionaliseren via een 
professionaliseringsbijeenkomst met als thema: “Hoe te komen tot een professionele rolinvulling, 
mede met het oog op onze rol als lid van de BouwInformatieRaad (BIR), wat komt erbij kijken, tips 
en tricks”. Een bijeenkomst van maatwerkprofessionalisering met praktische insteek door 
deskundige aanbieder. 

 

Referenties tav selectieproces aanbieders en uitvoering: 

T.a.v. selectieproces aanbieders: 
“Marjo van Gelderen is uit het selectieproces van drie aanbieders naar voren gekomen.  
Wij kenden haar hiervoor niet. Via google kwam ik op haar site, die ons inspireerde tot nader 
contact. Zij stuurde direct een passend en helder aanbod op onze vraag”.  
Anne Beth Broeders, programmabureau BIM Loket 

 
“Het was even wennen dat Marjo uit een totaal andere branche kwam. In het 
kennismakingsgesprek kwam ik wel tot de conclusie  dat zij de goede persoon voor deze opdracht 
was. Ze was goed voorbereid,  verwerkte de informatie snel, was enthousiast over onze stichting en 
stelde aansluitend een constructieve notitie op. Gedurende het traject heeft ze steeds adequaat 
afgestemd op onze wensen. De contacten verliepen bovendien  in een prettige  sfeer.” 
Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket 

 
“In de kennismakingsbijeenkomst met Marjo werd ik enthousiast over haar voorstellen tot een 
praktische invulling van de bijeenkomst, die een hands- on –mentaliteit typeerde, waar we in deze 
branche van houden”.  

Herman Winkels, voorzitter bestuur BIM Loket, programmamanager BIM Rijkswaterstaat 

 

T.a.v. uitvoering en resultaat  
Na de voorbereidende gesprekken vond een bijeenkomst plaats van 3,5 uur, in aanwezigheid van 
RvT, bestuur en directeur. Het resultaat was dat wij onder goede begeleiding van Marjo, toegespitst 
op het BIM Loket: 
- kennis namen van de meest actuele governance ontwikkelingen,  
- Verheldering kregen over kaders van waaruit toezichtsvragen worden gesteld, zoals  
  toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader   
-Inzicht in het gehanteerde aggregatieniveau van vragen door een oefening bij een agendapunt 



voorzien van feedback. 
Tenslotte maakten we afspraken over de  toekomstige invulling. 

Opmerkingen van de deelnemers na de bijeenkomst: 

“Een heel goed initiatief van de RvT om deze bijeenkomst te doen. Het was voor mij heel leerzaam. 

Nu ook meer zicht naar mijn rol tijdens bijeenkomsten met de RvT . 

Marjo staat er, weet het heel duidelijk te maken met eenvoudige voorbeelden.” 

Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket, eigenaar JN Management BV 

“Goed om vanuit de formaliteit te redenerenen dan naar de situatie te kijken die innovatie en 

creativiteit vraagt . Je kunt wel merken dat Marjo veel ervaring heeft hiermee, ze was heel goed.” 

Joseph Kulings, lid RvT BIM Loket, directeur Koopmans Bouwgroep en ir.bureau Wolter en Dros 

“Deze bijeenkomst was heel nuttig. The devil is in the details. We hebben goed geoefend op onze 

rollen.”  

Cees Brandsen, voorzitter RvT BIMLOket, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat 

 “Het was goed om  in rust langs deze kwesties te lopen. De flexibiliteit om standaarden van toezicht 

te zetten naast de BIM Loket-context was prettig”,  

Herman Winkels, voorzitter bestuur BIM Loket,programmamanager BIM  Rijkswaterstaat 

“Deze bijeenkomst helpt ons een nieuwe koers in te zetten, een moment van bezinning”,   

Ronald van Aggelen, lid RvT, eigenaar gebouwinformatiespecialist Root BV 

 “Heel waardevol om op deze manier samen uit te vinden wat we nu wel en niet gaan doen.”  

Gert Kroon, lid RvT Bim Loket, managing director Arcadis Nederland 

 


