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* Van papier naar realisatie naar praktijk *



Aanleiding DSGO is gezamenlijk ambitie van 

versnelling in digitalisering gebouwde omgeving

28 maart 2017:
Bouwagenda

11 april 2019:
Bekrachtiging 
DigiDealGO door 37 
partijen

4 februari 2020:
Start Bouw 
Digitaliserings Raad

1 mei 2020:
Start ontwikkeling 
DSGO

1 oktober 2020:
Eerste versie plan 
van Aanpak DSGO 
gereed

2017 2018 2019 2020

DigiDealGO is ondertekend door:

2021

November 2021:
Financiering DSGO 
gereed

13 mei 2021:
Actieplan DSGO 
t.b.v. financiering 
gereed
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Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving is belangrijke 

randvoorwaarde voor realisatie digitaliseringsambities
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Doelstelling DSGO programma

Het ontwerpen, realiseren en in beheer (doen) nemen van het DSGO, waarmee 

ketenpartners zoals assetmanager, opdrachtgever, architect, ontwerper, aannemer, 

toeleverancier, vervoerder en gebouw- & infrabeheerder eenvoudig op een veilige, 

betrouwbare en toegankelijke manier gericht data aan elkaar beschikbaar kunnen stellen.

Van Papier naar Realisatie naar Praktijk
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DSGO programma baten

1. Realisatie van de eerste versie van het afsprakenstelsel DSGO medio 2023

• Hiervoor wordt in 2021 – 2023 in 4 programma plateau’s van 6 maanden gewerkt

• In het programma zijn 4 projecten en 2 actielijnen gedefinieerd

2. Adoptie en in gebruik name van het DSGO afsprakenstelsel

• Binnen het programma wordt regie gevoerd op de feitelijke adoptie en in gebruik 
name van het afsprakenstelsel door partners in de ontwerp-, bouw- en 
technieksector

3. Data uitwisseling voor Bouw- en Installatielogistiek processen verbeteren

• Gerichte aandacht op het verbeteren van data uitwisseling tussen 
ketenpartners met als doel het aantal logistieke bewegingen te reduceren.
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Opdracht DSGO programmateam

Ontwerp en implementeer het DSGO in samenwerking met de achterban van de BDR. Organiseer 

hiervoor ook tijdig een beheerorganisatie.

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’.

Organiseer co-financiering vanuit de sector, in de vorm van in-kind bijdragen door personen 

en/of bedrijven.

Organiseer en stimuleer het daadwerkelijk gebruik van het DSGO.
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Programmamanagement principes DSGO

1. Ambities uit de Bouwagenda faciliteren door veilig en federatief data delen mogelijk te maken.

2. DSGO wordt (zo veel mogelijk) ontwikkeld op basis van bestaande afspraken in de sector en 
(open) informatie uitwisselingsformaten. Dit kunnen bestaande standaarden, processen, 
toepassingen, tools of platformen zijn.

3. De ketens en daarbij behorende processen voor B&U en GWW/Infra zullen apart worden 
beschouwd. 

4. Think People – Process – Technology.

5. 80/20 regel, uitzonderingen worden in een later stadium uitgewerkt.

6. Creëer context voor DSGO in brede zin in de keten en focus tegelijkertijd op Bouw- en Installatie 
logistiek t.b.v. emissie reductie.

7. DSGO is een Service Introductie, dit vereist het invullen van de Service Propositie, Promotie, 
Plaats/Distributie, Personeel en Partners (5P’s) om tot een succesvolle introductie te komen.

8. Benoemen van best practices in de sector en deze samen met het Digiteam uitdragen.
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Conferentie    Plateau I
6/2022

Conferentie     Plateau III
6/2023

Conferentie     Plateau IV
11/2023

Landschap en 2 ketens Uitwerken 2 ketensKetenlandschap

Ontwerp & implementatie 
afsprakenstelsel

Regie op adoptie 
projecten

Stakeholder management
en Communicatie

Rapportage op programma doelen 
en -baten

Plateau planning portfolio

Bouw- en Installatie
Logistiek

Blueprint beheerorganisatie

Ontwerpen & realiseren 
afsprakenstelsel I

Ontwerpen & realiseren 
afsprakenstelsel III

Ontwerpen & realiseren 
afsprakenstelsel II

Ontwerpen & realiseren 
Afsprakenstelsel IV

Voorbereidingen 4 projecten4 projecten 4 projecten

Inventarisatie kansen
Tweede fieldlab

inrichten
Eerste fieldlab 

inrichten
Derde fieldlab

inrichten

Werving resources &
Communicatiekalender

Eerste resultaten en 
zicht op vervolg

Betrokkenheid 
sector, urgentie

Consolidatie en 
vervolg

Ontwerp organisatie ContracteringSelectie
Inrichting en 
overdracht

Conferentie    Plateau II
11/2022
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Toelichting plateauplanning
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Vier programma plateaus van circa 6 maanden. Ieder project werkt aan eigen 
activiteiten/deliverables tot het einde van het plateau, integrale sturing op programma niveau

Een maand voor einde van ieder plateau wordt een werkconferentie voor de sector 
georganiseerd om ’kennis te delen’ en ‘ervaringen/commentaar op te halen’

Aan het einde van het plateau wordt een detailplan voor het volgende plateau opgesteld


