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Data

Het Digitaal Stelsel Gebouwde
Omgeving (DSGO) is een set van
uniforme afspraken voor veilige,
betrouwbare en gecontroleerde
toegang tot data.
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Het gaat hard met de digitalisering in de sector. Daarvoor is het nodig
dat data in de bouw- en logistieke keten efficiënt wordt benut.
Met enkele klikken beschikken over alle data van een gebouw,
de materialen en de componenten die erin verwerkt zijn.
Of snel inzage krijgen in wie voor welke klus is gecertificeerd?
Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) maakt dat mogelijk.
Gemakkelijk en veilig data delen
Hoofddoel is dat alle ketenpartners in de verschillende fases van de
levenscyclus van een bouwwerk, straks gemakkelijk en veilig gebruik
van beschikbare data kunnen maken. Ook de assetmanagement- en
gebruiksaspecten krijgen hierbij nadrukkelijk aandacht. Zo verbeteren
ketenpartners hun onderlinge – digitale – samenwerking en werken
efficiënter én duurzamer.
Initiatiefnemers
Met de ondertekening van digiGO (april 2019) hebben overheid, de
brancheverenigingen in de ontwerp-, bouw- en technieksector én de
toeleverende industrie afgesproken dat zij samen inzetten op: deelbare,
herbruikbare en toegankelijke informatie. Zo maken we nieuwe
businessfuncties mogelijk, geavanceerde werkwijzen en innovatie.
Vervolgens is onder de vlag van digitaliseringsbeweging digiGO het
initiatief genomen om een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving te
realiseren.

Doel DSGO Programma
Binnen twee jaar levert het programmateam een eerste operationele
versie op van DSGO. Dit stelsel biedt oplossingen voor een aantal
barrières waar de sector tegenaan loopt:
1. De data die nodig is om slimmer te kunnen samenwerken bevindt
zich op een andere plek dan waar deze nodig is. In de periode 20102015 heeft de sector een flinke digitale inhaalslag gemaakt. Eén
van de toekomstige uitdagingen is het koppelen van systemen en
ontsluiten van datasilo’s. (bron: ING, Digitalisatie in de bouw, 2021).
2. Het data aanbod en de data vraag sluiten niet op elkaar aan. In de
sector zijn veel organisaties actief met veel verschillende soorten
data en behoeftes.
DSGO adresseert beide problemen. De juiste data voor verschillende
use cases wordt toegankelijk en er ontstaan passende mogelijkheden
voor doorontwikkeling, nieuwe werkwijzen en innovatie.
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Directe baten
1. Realisatie van het afsprakenstelsel DSGO: een uniforme set
van afspraken om vertrouwd en veilig data binnen de gebouwde
omgeving te kunnen delen met andere ketenpartijen.
2. Adoptie van het afsprakenstelsel DSGO: bestaande en nieuwe
projecten in de sector dragen bij aan de prioriteit, richting en
ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Gemaakte afspraken in
DSGO kun je in de praktijk toepassen en toetsen tijdens het
ontwikkelproces.
3. Data uitwisseling voor bouw- & installatielogistiek: Met DSGO
realiseren we innovatieve oplossingen waarmee de stikstofemissie
kan worden gereduceerd.

Indirecte baten
4. Reductie van stikstofuitstoot: DSGO levert een indirecte bijdrage
aan de stikstofreductie door potentiële vermindering van verkeersbewegingen, potentiële vermindering van de doorlooptijd op de
bouwplaats/werklocatie en potentiële vermindering van de totale
productie van bouwmaterialen door hergebruik van materialen.
5. Inzicht in gebruikte materialen van bestaande bouwwerken:
toeleveranciers en aannemers kunnen door DSGO-data over
materialen in bouwwerken efficiënter en goedkoper beschikbaar
stellen en managen.
6. Brengt voorspelbaar onderhoud dichterbij: voor voorspelbaar
onderhoud is data nodig, zoals data over de bezetting/gebruik van
het bouwwerk en de prestaties van de installaties, aangevuld met
data uit de onderhoudshistorie, de bestaande onderhoudsplanning
en klanttevredenheid van de gebruiker. DSGO maakt het
gemakkelijker om toegang te krijgen tot de benodigde data.
7. Verhoging productiviteit in samenwerking bevoegd gezag,
opdrachtgevers en opdrachtnemers: DSGO maakt het in de
toekomst een stuk gemakkelijker voor bevoegd gezag, handhaving,
opdrachtgevers en -nemers in de B&U en GWW om informatie
voor de benodigde dossiers te verzamelen, te beoordelen en te
hergebruiken.
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Opdracht DSGO Programmateam
1. Ontwerp en implementeer het DSGO in samenwerking met de
achterban van de BDR. Organiseer voor het digitale stelsel ook
tijdig een beheerorganisatie.
2. Richt een programmateam in, bestaande uit een goede mix van
expertise uit de sector en externe expertise, om optimaal gebruik
te maken van ‘best practices’.
3. Organiseer cofinanciering vanuit de sector, in de vorm van inkind bijdragen door personen en/of bedrijven.

4. Organiseer en stimuleer het daadwerkelijk gebruik van het
DSGO.

Thema’s en use cases
Er zijn met een uitgebreide consultatieronde zes thema’s
gedefinieerd die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van DSGO:
1. Asset management
optimaliseren

2. Bouwkwaliteit
inzichtelijk maken

3. Consistent toepassen
van (open) standaarden

4. Circulair en duurzaam
bouwen

5. Bouwlogistiek efficiënt
organiseren

6. Energietransitie
stimuleren

Vanuit de toegekende subsidie vanuit het Programma Schoon en
Emissieloos Bouwen, wordt ‘Bouwlogistiek efficiënt organiseren’ met
prioriteit opgepakt. Het is duidelijk dat de generieke bouwstenen
binnen het stelsel ook ingezet kunnen worden om te werken aan de
andere thema’s. Dit gebeurt waar mogelijk. Binnen de bovenstaande
zes thema’s zijn 34 initiële use cases voor DSGO gedefinieerd. Dit zijn
concrete vraagstukken/opgaven die door partijen uit de sector zelf
zijn benoemd.

Programmaplan Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)

6

Programma Board
Bouw Digitaliseringsraad

Mandaat & rapportage

Roger Tan, voorzitter (BNA en NL adviseurs),

Programma Board

Jan van Beuningen (Ministerie van BZK)

Rapportage

Remco van der Linden (Techniek Nederland)

Programma
directeur
Bedrijfsbureau
BIM Loket

Ondersteuning

Joppe Duindam (Bouwend Nederland)
Rien Wabeke (Ketenstandaard Bouw en Techniek)
Frank Foreman (Rijksvastgoedbedrijf)

PMO

Ries Bode, programmadirecteur
Rapportage

Stuurgroep

Stuurgroep

PM

PM
Project
afsprakenstelsel
datadelen

Project
Ketenlandschap
Creëren van integraal
overzicht in het
ketenlandschap waar
standaardisatie en
versnelling voor data delen
mogelijk is en bepaling van
de prioriteit van
ontwikkeling

Maken van generieke
afspraken benodigd voor
datadelen en domein of usecase specifieke afspraken
voor datadelen in een
specifieke context

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

Stuurgroep

PM

PM

PM

PM

Project bouw- &
installatielogistiek

Actielijn Regie op
adoptieprojecten

Actielijn Stakeholder
mgt & Communicatie

Project Blueprint
Beheerorganisatie

Mogelijk maken dat
bouwstenen DSGO leiden
tot innovatieve oplossingen
en slimme werkmethoden in
de bouw- &
installatielogistiek waarmee
o.a. reductie van
stikstofemissie mogelijk
wordt

Borgen dat initiatieven uit
de sector bijdragen aan
ontwikkeling en
implementatie DSGO en het
aanjagen van adoptie van
gemaakte afspraken in
DSGO in de sector

Behouden en vergroten
betrokkenheid van de sector
en het verbreden van
draagvlak, begrip en adoptie
van DSGO

Uitwerken van de structuur
van de toekomstige
beheerorganisatie, zorgen
dat DSGO in beheer kan
worden genomen en zorgen
dat doorontwikkeling wordt
gegarandeerd

Programmaorganisatie en projectportfolio
De programmaorganisatie is een tijdelijke organisatie voor de
besturing en uitvoering van het programma DSGO.
De programmaorganisatie staat onder leiding van programmadirecteur Ries Bode. Voorzitter van de Programma Board is
Ries Bode, programmadirecteur
“Het Digitaal Stelsel Gebouwde
Omgeving zorgt voor een betere en
beveiligde data overdracht in de bouw”

Roger Tan, als de gemandateerde vertegenwoordiger uit de
Bouw Digitaliseringsraad (BDR).
Binnen het programma worden verschillende actielijnen en projecten
georganiseerd. De Programma Board stelt hierbij prioriteiten
vast. Ieder project staat onder leiding van een projectmanager.
De besturing van de projecten is binnen de kaders van het
programma in handen van een stuurgroep. De programmadirecteur
is eindverantwoordelijk en is samen met de Project Management
Organisatie (PMO) verantwoordelijk voor het managen van de
samenhang tussen de projecten, van de afhankelijkheden met de

Roger Tan, voorzitter
“Door zitting te nemen in de board
laten alle stakeholders verenigd in de
Bouw Digitaliseringraad (BDR) zien
dat zij het DSGO Programmaplan
omarmen. Een belangrijke stap op
weg naar een digitaal stelsel”

“buitenwereld” en het bewaken van de integrale voortgang van het
programma.
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Ontdekken

Ontwikkelen

Bouwen

Borgen

Plateauplanning: sprints van zes maanden
In het programma omvat tot eind 2023 vier plateaus van zes
maanden. In het eerste plateau wordt een start met het programma
gemaakt, de bemensing en de opstart van de verschillende
projecten. Op basis van goedgekeurde projectvoorstellen gaan deze
van start. Een maand voor het einde van elk plateau wordt een
werkconferentie georganiseerd (zie de slide) Zo wil het Programma
Management Overleg een groter bereik en betrokkenheid creëren in
het brede stakeholderveld van het DSGO-programma.
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Programmabegroting DSGO
Bij de start van het programma wordt uitgegaan van een begroting
van € 15 miljoen. Hiervan komt € 10 miljoen subsidie van het BZKprogramma Schoon en Emissieloos Bouwen en € 5 miljoen aan
bijdragen vanuit de sector. Voor wat betreft de bijdrage vanuit de
sector kan dat ook via ‘ n-kind’ inzet van experts uit de bouwketen.
De programmabegroting is gebaseerd op de inmiddels beschikbare
(concept) projectplannen voor de projecten uit het programma
portfolio aangevuld met de begroting voor het programma
management en PMO.
Communicatie en stakeholdermanagement
Het spreekt voor zich dat ontwikkeling en adoptie van DSGO hand
in hand gaan. Gedurende de realisatie wordt stevig ingezet op
communicatie en stakeholdermanagement, in nauw overleg met
het management van de diverse actielijnen en projecten. Naast
de werkconferenties, nieuwsbrief en website digigo.nu, worden
belangstellenden en belanghebbenden tweemaandelijks bijgepraat
via een online digiGO talkshow. Naast de informatievoorziening
direct vanuit het digiGO communicatieteam zetten we vooral in
op het benutten van de communicatiemiddelen en kanalen van de
aangesloten partijen. Het communicatieteam faciliteert deze aanpak
met het beschikbaar stellen van passende content en ander vormen
van ondersteuning.

Meer informatie en contact
Het complete DSGO-programmaplan is te vinden in de online
bibliotheek van www.digigo.nu. Op dezelfde website staan ook
enkele praktijkvoorbeelden die inzicht geven in de praktische
toepassing en meerwaarde van het stelsel.
Jorrit Penninga
Programmasecretaris

Contactpersoon is Jorrit Penninga, e-mail: info@digigo.nu
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