
DigiC  
Programma Digitalisering in de 
circulaire bouweconomie

Hoe digitalisering en innovatie duurzame  
bouw schaalbaar en betaalbaar maken

‘DigiC’ is hét programma in Utrecht Region dat draait om Digi-
talisering in de Circulaire Bouweconomie. Samen met onze cap-
tains - Vialis, Daiwa House Modular Europe, Stamhuis, digiGO.
nu, TNO, Rabobank, Arcadis, ROM Utrecht Region en Provincie 
Utrecht - zet de ROM Utrecht Region een programma neer waarbij 
we een innovatie-ecosysteem aanjagen dat bijdraagt aan de  
grote bouwopgave van Utrecht Region. De missie van DigiC? 
Utrecht Region op de kaart zetten en ontwikkelen als dé digitale 
circulaire hotspot voor de bouw in NL. Doe jij mee?

Een meerjarig publiek privaat  
innovatieprogramma

Het innovatieprogramma DigiC maakt langjarige, structurele publiek private  
samenwerking mogelijk waarbij de focus ligt op drie actielijnen:

1. De digitale uitwisseling ten behoeve van fabrieksmatig bouwen.  
Regio Utrecht is koploper in (kennis)partnerships op het gebied van bouw- 
configuratie, interactieve databases en feedback loops (hout, beton en staal). 

2. Digitaliseren van materialen in de bouw. Regio Utrecht is koploper in data van 
circulaire bouwprojecten makkelijker uitwisselbaar en toegankelijker maken en is 
de toepassingsregio van datadiensten.

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

Met het DigiC programma ontwikkelt Utrecht Region zich tot dé toepassingsregio 
voor productmatig, circulair bouwen en schone bouwlogistiek, met behulp van  
slimme ICT en datadiensten worden. En zetten we samen belangrijke stappen in  
de ontwikkeling van de circulaire economie.

DigiC is een programma binnen Earth Valley , het regionale ecosysteem dat op  

11 maart 2022 is gelanceerd. Binnen dit ecosysteem werken ingenieursbureaus, 

bouwbedrijven, (geo)data & ICT bedrijven, kennisinstellingen en opleidingen actief 

samen aan de realisatie van een toekomstbestendige, circulaire leefomgeving.

Robert Strijk - Gedeputeerde  

Economie & Rob van Muilenkom – 

Gedeputeerde Wonen  (Provincie 

Utrecht) bij een bedrijfsbezoek aan 

Daiwa House in Montfoort.

https://www.vialis.nl/
https://www.daiwahousemodular.eu/
https://www.stamhuis.nl/
https://digigo.nu/
https://digigo.nu/
https://www.tno.nl/
https://www.rabobank.nl/bedrijven
https://www.arcadis.com/
https://www.romutrechtregion.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/
https://www.romutrechtregion.nl/sector/earth-valley/


Commitment en samenwerking

In dit publiek private programma committeren organisaties zich gezamen-
lijk aan het versnellen van de drie actielijnen in het programma. De provincie 
Utrecht financiert de initiatiekosten van het programma, verder wordt finan-
ciering ingebracht via verschillende bedrijven, o.a.: Daiwa House Modular 
Europe, Vialis, Stamhuis en DigiGO. Samenwerking tussen deze partijen leidt 
de komende jaren tot een ecosysteem van organisaties waarmee Utrecht Regi-
on nationaal (en internationaal) de positie inneemt als hotspot voor digitale, 
circulaire bouw.

Waarom partner worden van het programma? 

In de komende vier jaar wil  het programma partijen die actief zijn op het snijvlak 
digitalisering en circulariteit in de bouw helpen door: 

• Organisaties uit te nodigen om bij te dragen aan kansrijke innovatieprojecten 
die gaan over het optimaal circulair en slim renoveren en ontwikkelen van de 
gebouwde omgeving en kan DigiC jouw  innovatieproject helpen in de toeleiding 
naar financiering. 

• Afstemming te faciliteren tussen opdrachtgevers van bouwprojecten en bouw-
ondernemers. 

• Toegang tot kennisontwikkeling te faciliteren op drie actielijnen: fabrieksmatig 
bouwen, digitalisering van materialen en slimme bouwlogistiek. 

• Onderdeel te worden van een community en via matchmaking nieuwe verbin-
dingen te leggen, exposure te creëren en kennis en ervaringen te delen.

• Bewustwording over digitale randvoorwaarden voor de circulaire bouweconomie 
te creëren en (door) ontwikkelen van digitale vaardigheden te faciliteren.

• Toegang tot kapitaal mogelijk te maken vanuit de ROM (fondsen) voor eerste 
‘proof of concept’ of voor acceleratie geld. 

• Uitgenodigd te worden voor events (zoals de marktinnovatiedag) en events van 
founding partners. 

• Lobby voor en Community of Practice over (digitaliserings)standaarden in de 
markt (i.s.m. DigiGO) en de lobby te versterken voor de benodigde nieuwe wet- 
en regelgeving.

Geïnteresseerd om lid te worden van het DigiC programma? Laat dan hier je 
contactgegevens achter voor meer informatie, we nemen vervolgens graag 
contact met je op.

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen kunnen lid worden van het programma middels een jaarlijkse financiële bijdrage.

https://www.romutrechtregion.nl/earth-valley/digic/

