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Regio Utrecht is een gezonde  
stedelijke omgeving, die is ontworpen  
op basis van circulaire bouwprincipes  
en is daarmee duurzaam, adaptief en  

economisch vooruitstrevend.

De regionale gebouwde  
omgeving is dé landingsplek  

voor nieuwe diensten ten behoeve  
van circulariteit.

Digitale  
waardemodellen  

stimuleren innovatie ten  
behoeve van een circulaire  

bouweconomie.

Digitale uitwisseling 
ten behoeve van  

fabrieksmatig  
bouwen

Regio Utrecht is koploper in
 (kennis)partnerships op het gebied van

bouwconfiguratie, interactieve databases en 
feedback loops (hout, beton en staal).

Actielijn 1

Digitalisering van 
materialen

Regio Utrecht is koploper in data van  
circulaire bouwprojecten makkelijker uit- 

wisselbaar en toegankelijker maken en is de 
toepassingsregio van datadiensten.

Actielijn 2

Slimme 
bouwlogistiek

Regio Utrecht is koploper op het gebied van
“The Internet of Building Materials (IoBM)”.

Actielijn 3

Long-term Outcomes

Actielijn 1 Actielijn 2 Actielijn 3

• Een "hub" van bedrijven die elkaar 
vastpakt en/of gaat samenwerken 
op het gebied van digitalisering van 
het bouwproces, verrijken  
van databases en het inbouwen  
van feedbackloops. 

• Het regionale open source 
digitale makersplatform CO2- vrije 
houtbouw is het eerste succesvolle 
project van de "hub". Deze wordt 
regionaal en lokaal door MKB- 
bedrijven ingezet.

• Een digitale weergave 
van de gebouwde 
omgeving leidt tot 
ontwikkeling en 
toepassingen van 
nieuwe datadiensten. 

•  Op basis van deze 
gevulde database wordt 
circulair bouwen 
gemonitord en beloond  
(b.v. belastingontheffing 
bij CO2-reductie).

•  Een werkend IoBM overtuigt 
en leidt tot opschaling. 

• IoBM wordt integraal 
toegepast bij de grootste 
stromen bouwmaterialen en 
meest voorkomende routes.

Logistieke
stromen worden 
met behulp van
deze database

op elkaar
afgestemd (JIT).

Short- term Outcomes

Standaar- 
disatie ten

behoeve van
digitalisering

De regionale bedrijvigheid levert input ten behoeve van de landelijke standaardisatie.

Actielijn 1 Actielijn 2

• De eerste 20 partners (architecten, 
ingenieurs, bouwers) zijn 
op het open source digitale 
makersplatform aangesloten. 

• Minimaal 10 bouwbedrijven 
aangesloten bij de hub pakken 
elkaar vast ofwerken samen.

• Minimaal 15 MKB bouwbedrijven 
hebben een bewuste afweging 
gemaakt (zelf doen, co- creatie of 
advies inhuren) over hun strategie 
ten aanzien van fabrieksmatig 
bouwen.

• Er is één database met relevante 
data en deze wordt ingezet 
bij ten minste 50 regionale 
bouwprojecten. 

• Er is een coalitie gevormd rondom 
de database met opdrachtgevers 
circulair bouwen en start- ups/
scale- ups (digitalisering- en 
datapartijen) die kennis delen en 
aan de slag gaan met het opzetten 
van de database.

• Proof of Concept van IoBM 
is ontwikkeld, getest en 
geïmplementeerd bij ten minste 10 
bedrijven uit de keten en op drie 
routes. 

• Utrechtse bedrijfsleven neemt de 
leiding in het landelijke traject "the 
Internet of Cargo" en selecteerde 
zo voor op de succesvolle 
ontwikkeling van een Proof of 
Concept IoBM. 

• Deelname aan IoBM is voor 
regionale opdrachtgevers het 
nieuwe normaal.

Actielijn 3

Outputs 2022

Financiering aangevraagd voor het programma.

Now Ontwikkelfase Next Uitvoeringsfase Later Uitvoeringsfase

Overkoepelend
Slimme bouwlogistiek
Digitalisering van materialen
Digitale uitwisseling

Roadmap

2. Captains dinner organiseren.

1. Bellen deelnemers community (en 
lijst vaststellen) eerste bijeenkomst 
plannen in Q3.

2. Programmaraad benoemen.

1. Ontwikkeling van programma 
(waardecreatie bedrijven 
vetrekpunt), structurele ontmoeting 
in plaats van ad hoc.

Programmastructuur inrichten.

3. Inventarisatie van fondsen en 
financiers ten behoeve van het 
programma.

5. Geleerde lessen en ontwikkelde 
tools borgen in een digitale 
gereedschapskist.

10. Ontwikkelen van een handboek 
wat deelname aan het IoBM door 
opdrachtgevers stimuleert.

5. Jaarlijks whitepaper schrijven 
en delen op landelijk niveau, met 
daarin de geleerde lessen vanuit het 
programma.

10. Opstellen van een standaard 
onderdeel voor in een request for 
proposal t.a. v. data delen.

6. Vouchers verstrekken ten 
behoeve van het inzetten van 
dienstverleners als accelerators.

3. Proof of Concept van IoBM  
testen en gefinancierd krijgen uitrol.

5. Jaarlijks whitepaper schrijven en 
delen op landelijk niveau, met daarin 
de geleerde lessen vanuit  
het programma.

5. Samenwerkingen met technische 
universiteiten, (Europese) 
onderzoeksgroepen initiëren.

5. Jaarlijks whitepaper schrijven 
en delen op landelijk niveau, met 
daarin de geleerde lessen vanuit het 
programma.

5. Opzetten leergang "digitaliseren 
circulaire bouweconomie" voor 
professionals.

10. Juiste vraag: geen eisen stellen 
die geïndustrialiseerde woningen op 
voorhand uit sluiten.

1. Structureel bij elkaar brengen 
opdrachtgevers circulair bouwen en 
start-ups/scale-ups.

5. Research en beoordeling 
bestaande databases.

6. Uitzoeken welke standaardisatie 
partijen mee af te stemmen.

1. Accountgesprek hebben met 15 
MKB bedrijven (zelf doen, co-creatie 
of advies inhuren) over hoe zij zich 
voorbereiden op fabrieksmatig 
bouwen.

6. Actief betrekken juristen, 
accountants, verzekeraars, ICT, 
adviseurs bij ecosysteem.

1. Proof of Concept IoBM opstellen 
met het netwerk.

9. Onderzoek doen naar geschikte 
locatie voor ontmoetingen 
en inspiratie (bijv. het 
Werkspoorkwartier en Hof van 
Cartesius).

5. Partijen uit andere sectoren 
uitnodigen voor kennisdeling 
rondom configuratie.

3. Financiering ophalen ten behoeve 
van coalitievorming database 
(aansluiten bij NL AI Coalitie).

5. Partijen uit andere sectoren 
uitnodigen voor kennisdeling 
rondom interactieve databases.

3. Verkennen 
financieringsmogelijkheden  
(start-ups) software/interactieve 
database versus fabrieken (ROM 
Invest).

5. Supply chain partijen uit 
andere sectoren uitnodigen voor 
kennisdeling.

3. Verkennen 
financieringsmogelijkheden voor  
het ontwikkelen van een IoBM.

1. Partner- overeenkomsten sluiten.

5. Opzetten van een hub, gericht 
op digitale uitwisseling t.b.v. 
fabrieksmatig bouwen.

3. Programma begroting opstellen. 10. Werksessie organiseren om te 
komen tot een logistiek plan t.b.v. 
collectieve effciëntie, als input voor 
de PoC van het IoBM.

5. Opzetten van een hub, gericht op 
slimme bouwlogistiek.

1. Contact opnemen met mogelijke 
koplopers ten aanzien van de 
interactieve database.

1. Bestaande netwerk informeren 
over digitale makersplatform.

10. Werksessie organiseren om in 
kaart te brengen hoe een whitelabel 
hub kan bijdragen aan de PoC van 
het IoBM.

3. Verkennen 
financieringsmogelijkheden eerste 
tien projecten open source digital 
makersplatform.

3. Verkennen 
financieringsmogelijkheden 
onrendabele top digitalisering/
datadelen op grond van 
kansrijke grond van kansrijke 
waardemodellen.

8. Opzetten van een Investment 
Readiness Programma

 
10. In gesprek met ICT- managers 
van overheden, semi overheden en 
nutsbedrijven om te zorgen dat data 
uitwisselbaar is tussen verschillende 
omgevingen.

10. In gesprek met lokale overheden 
om het delen van data op te nemen 
als vereiste in uitvragen.

5. In kaart brengen welke data 
beschikbaar zijn en in hoeverre deze 
inzetbaar zijn (ROM Impact).

1. Het netwerk activeren om de 
gekozen database te vullen.

7. Afstemming met Rijksoverheid 
over stimulerend langjarig 
overheidsbeleid op de drie 
actielijnen.

7. Actief verbinden van het 
programma met de programma’s 
Circulair Inkopen en Convenant 
Duurzaam Bouwen.

10. In gesprek met lokale overheden 
zodat ze actief uitvragen naar 
fabrieksmatig bouwen.

10. Lobbyen bij lokale overheid om 
bij vergunningen en gronduitgiften 
actief in te zetten op digitalisering 
van het bouwproces, het verrijken 
van databases en het inbouwen van 
feedbackloops.


