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Overzicht MJP Digitalisering 

• Contactgroepen Digitalisering (RN, RRZ, RZ)

• Landelijke contactgroep Digitalisering (+Cyberweerbaarheid in de keten)

• Onderzoek 2-meting Digitalisering USP

• DigiGO/ Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

• Brochure 'Juridische bescherming van data’

• Overzicht van bouwsoftware (Hoe digitaliseer je een bouwproces?

• Samen Digitaal Veilig

• Digiscan: 3 Modules (Digitalisering van je bedrijf, Digitalisering van je administratie, Wet 

Kwaliteitsborging).



Contactgroepen Digitalisering 
(RN, RRZ, RZ)



-Landelijke contactgroep Digitalisering

-Expertgroep cyberweerbaarheid in de 
keten



Onderzoek 2-meting Digitalisering USP





Op weg naar een Digitale Bouw 1-meting Dec 2020

https://www.bouwendnederland.nl/media/10161/rapport-bnl-digitalisering-en-informatisering-2020-

algemeen.pdf

https://www.bouwendnederland.nl/media/10161/rapport-bnl-digitalisering-en-informatisering-2020-algemeen.pdf


DigiGO/ Digitaal Stelsel Gebouwde 
Omgeving (DSGO)



www.digigo.nu

Digitale informatie veilig en betrouwbaar maken in de 
keten 



Brochure 'Juridische 
bescherming van data’



Brochure 'Juridische bescherming van data’

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/27647/download-de-brochure-juridische-bescherming-van-data toe te 
voegen

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/27647/download-de-brochure-juridische-bescherming-van-data


Overzicht van bouwsoftware 
(Hoe digitaliseer je een bouwproces?



https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/digitalisering/hoe-digitaliseer-je-een-bouwproces

Digitale informatie veilig en betrouwbaar maken in de 
keten 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/digitalisering/hoe-digitaliseer-je-een-bouwproces


Samen Digitaal Veilig



Datum



Wist je dat…

Een initiatief van

De kans op een brand bij een bedrijf is 1 op 8000

De kans op een inbraak bij een bedrijf is 1 op 250

De kans op een cyberaanval bij een bedrijf is 1 op 5

Bron: Rabobank

https://www.rabobank.nl/bedrijven/verzekeren/verzekeringsnieuws/bescherm-je-tegen-cyberincidenten


Waarom Samen Digitaal Veilig?

De bedrijfsvoering van MKB-bedrijven vindt meer en meer digitaal 
plaats. De veiligheid is hierin belangrijk, maar nog niet op orde!

De ondernemer denkt vaak…
…alles is bij mij toch goed geregeld?

➢ Ik heb een antivirusprogramma
➢ Mijn IT-leverancier regelt de veiligheid
➢ Mijn software zit in de cloud

Maar het tegendeel is waar!

Bron: VPNgids.nl

Een initiatief van



Wat is Samen Digitaal Veilig?

Samen Digitaal Veilig is een 
platform dat helpt jullie leden 
digitaal veiliger te maken.

Een initiatief van



Partners SDV…tot nu toe…



Ons doel: iedereen doet mee!

Een initiatief van



Veiligheid in de hele keten



Partnership (2/2)

• Voowaarden etc…



Video Samen Digitaal Veilig

Een initiatief van

https://vimeo.com/695983983/814000cfc7
https://vimeo.com/705342937/edb9a48d77


Digiscanbouw.nl
weten waar je staat en wat je volgende stap wordt



Wat is de Digiscan bouw?

Doel van de Digiscanbouw is om mkb-leden bewust te maken van mogelijkheden om hun organisatie 

en bedrijfsvoering te digitaliseren.

De scan is een praktisch hulpmiddel. De online vragenlijst en het automatisch rapport geven inzicht 

in de huidige situatie en de logische volgende stap voor het bedrijf.

Op dit moment bevat de Digiscanbouw de volgende modules:

• Digitalisering van je bedrijf

• Digitalisering van je administratie

• Wet Kwaliteitsborging

Na het invullen van de Digiscanbouw heb je verschillende mogelijkheden om door te pakken.



Hoe werkt de Digiscanbouw?

1. Je kan de vragenlijst invullen via digiscanbouw.nl

Deze link kan ook via andere websites worden aangeboden.

2. De Digiscanbouw bestaat op dit moment uit drie modules die je ook afzonderlijk 

kan invullen.

3. Waar nodig worden begrippen toegelicht.

4. De antwoorden zijn ingedeeld op basis van een 5-puntsschaal.

5. Het automatisch gegenereerde rapport (op het scherm en in pdf per e-mail) 

maakt het makkelijk om resultaten en inzichten terug te lezen

6. Opvolging mogelijk (o.a. door Regiokantoor)



Verzoek aan de contactgroep

Review de Digiscanbouw kritisch op de volgende elementen:

• Bruikbaarheid

• Toegevoegde waarde

• Begrijpelijke taal

Je ontvangt hiervoor een link naar de vragenlijst

• Vul je gegevens in

• Doorloop alle modules (6 minuten per module)

• Plaats je commentaar in de daarvoor bestemde vakken "toelichting"

• Bij vragen nemen wij nog even contact op


