
Contactgroep 
digitalisering BNL
Regio Randstad Zuid 4-7-2022



Programma

16.00 – 16.05u    Welkomstwoord en bespreking doel van de contactgroep

16.05 – 16.25u    Activiteiten en ondersteuning BNL op het gebied van digitalisering  

16.25 – 18.00u    Gesprek onder de deelnemers en behoeften inventarisatie

18.00 Napraten en borrel



Ondersteuning BNL op het gebied van digitalisering 

• Contactgroepen Digitalisering (RN, RRZ, RZ 2x en RO)

• Landelijke contactgroep Digitalisering

• Expertgroep Cyberspecialisten

• Onderzoek 2-meting Digitalisering USP

• DigiGO/ Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

• Hoe digitaliseer je een bouwproces?

• Brochure 'Juridische bescherming van data’

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

Kwaliteitsborging).

• Samen Digitaal Veilig/ Cyber security



Contactgroepen Digitalisering 
(RN, RRZ, RZ 2x en RO)



Landelijke contactgroep 
Digitalisering

+ Expertgroep Cyberspecialisten



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
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Wat willen we hier uit halen? 

Doelstelling Bouwend Nederland

Als branchevereniging ondersteunt Bouwend Nederland

haar leden op diverse vlakken, waaronder digitalisering. In

het kader hiervan stelt Bouwend Nederland beleid op voor

de korte en middellange termijn om digitalisering verder te

stimuleren binnen de sector.

De onderzoeksdoelstelling

In kaart brengen van de stand van zaken op diverse

vlakken van digitalisering en informatisering. Na het

uitgebreide digitaliserings onderzoek in 2018 en de 1-

meting in 2020 dient deze meting om wederom uitgebreid te

toetsen wat de stand van zaken is volgens diverse

stakeholders.
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Daarnaast stond digitalisering hoog op de agenda en had het impact op de 
samenstelling van bedrijven

Totaal

n=472

Efficiënt bedrijfsproces

Voldoende marge behalen

Duurzaamheid en circulariteit

Digitalisering / ICT en software

Klantgerichtheid

Veiligheid / ARBO-eisen

Kennis / opleiding personeel

Faalkostenbeheersing

In- en uitstroom personeel

Spreiding orderportefeuille

32%

26%

24%

22%

21%

20%

18%

18%

18%

16%

Meer ‘oneens’ Meer ‘eens’

44%

37%

13%

52%

73%

63%

47%

75%

Totaal 2020 n=453

Totaal 2018 n=541

B&U klein n=104

B&U midden n=115

B&U middelgroot n=55

Infra klein n=48

Infra midden n=35

B&U en Infra groot n=96

Saldo: % EENS minus % ONEENS

Ik speel in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatisering door…

…jongeren met een digitale mindset die toetreden tot de arbeidsmarkt aan te nemen

Belangrijkste thema’s binnen het bedrijf
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Dat bleek ook duidelijk in de stijging van software pakketten, maar dat bracht 
ook grote uitdagingen met zich mee

9,0
12,1

14,1

9,0

12,4
15,3

10,9
13,1

14,5

10,7
13,0

16,2

B&U klein B&U midden B&U
middelgroot

Infra klein Infra midden B&U en Infra
groot

2018 2020

Gebruik aantal softwarepakketten is overal gestegen…

18%

15%

67%

59%

14%

22%

2020

2018

Ja, alles geïntegreerd Gedeeltelijk geïntegreerd Nee, allemaal losse systemen Weet niet

…deze software is voornamelijk gedeeltelijk geïntegreerd…

Top 3 2018

Hoge investeringskosten 49%

Veranderen cultuur eigen bedrijf 47%

Gebrek aan standaarden 33%

45%

45%

38%

…waarbij gebrek aan standaarden een gestegen knelpunt is
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Meer ‘oneens’ Meer ‘eens’

62%

58%

49%

48%

27%

1%

-5%

Saldo: % eens minus % oneens

Leden 2022 (Zeer) eens Neutraal
(Zeer) 
oneens

Geen
mening

… wij verwachten van personeel dat zij zich willen ontwikkelen 
op het vlak van digitalisering

72% 16% 10% 3%

… ook bouwplaatspersoneel wordt gestimuleerd om zich digitaal 
te ontwikkelen

69% 16% 11% 4%

… jongeren met een digitale mindset die toetreden tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen.

60% 24% 11% 6%

… (tijdelijk) ICT-specialisten in te huren. 61% 19% 13% 7%

… digitale vaardigheden zijn onderdeel van gesprekken 49% 23% 22% 7%

… taken/projecten te outsourcen 32% 28% 31% 8%

… personeel met een ander profiel aan te trekken 29% 31% 34% 7%

Mijn bedrijf speelt in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatisering 
door...

Op bijna alle vlakken zijn de saldo’s zeer positief

2022: N=389 (> 1 fte); 2020: N=453; 2018: N=541

Saldo 2020Saldo 2018

- -

- -

+44% +37%

+18% +19%

- -

-4% +4%

-14% -1%
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2022 2020 2018

Veranderen van cultuur in eigen 

bedrijf
45% 47%

Hoge investeringskosten 45% 49%

Gebrek aan kennis binnen het bedrijf 36% 44%

Gebrek aan kennis binnen de sector 30% 34%

Vinden van personeel met digitale 

vaardigheden
32% 35%

Gebrek aan standaarden 38% 33%

Opdrachtgevers vragen niet om 

digitalisering
29% 30%

Gebrek aan samenwerking 27% 28%

Gebrek aan uitwisselbare data 21% 23%

Gebrek aan tijd 1% 3%

Implementatie 0% 0%

39%

36%

28%

25%

24%

24%

20%

17%

17%

4%

1%

De volgende stappen zullen lastig blijven: hoge kosten, een gebrek aan kennis en 
cultuurverandering blijven knelpunten

Leden

N=1272022: N=529; 2020: N=472; 2018: N=566

Grootste knelpunten bij verdere digitalisering

“Hoe leg je uit aan iemand die al 30 

jaar zijn werkbriefjes fysiek laat 

aftekenen dat hij dit ineens digitaal 

moet gaan doen”.

Infra klein
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Intern denkt men goed na om de volgende stappen te zetten. Een aantal 
factoren zijn hierbij heel belangrijk

• Projectgroepen samen te stellen

• Projecten als voorbeeld te nemen 

• Successen in de organisatie te delen

• Steeds meer te sturen op een bepaalde structuur (niet verbieden, maar wel 
duidelijk maken dat het anders kan en moet)

• Deels meten van het gebruik van software

• Opleidingsprogramma’s en handleidingen samen stellen voor de organisatie

• Werven van personeel met meer “digitaal DNA”. 



•DigiGO/ Digitaal Stelsel 
Gebouwde Omgeving



www.digigo.nu

Digitale informatie veilig en betrouwbaar maken in de 
keten 



Hoe digitaliseer je een bouwproces?

Bouwend Nederland heeft een overzicht van bouwsoftware samengesteld, waarmee je jouw bouwproces 

kunt digitaliseren. Dit overzicht geeft geen oordeel over de kwaliteit of geschiktheid van de software voor 

jouw onderneming, maar is bedoeld om het zoeken naar geschikte bouwsoftware te vergemakkelijken.



Brochure 'Juridische 
bescherming van data’



Brochure 'Juridische bescherming van data’



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)



www.digiscanbouw.nl

http://www.digiscanbouw.nl/


Overig

• Contactgroep kan reviewen bij nieuwe instrumenten die worden ontwikkeld

• Overige suggesties?


