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In alle projecten komt de vraag voorbij: “Welke projectpartner moet wanneer welke informatie leveren om andere 
projectpartners in staat te stellen hun werk goed te doen?”. Om dit contractueel in een project vast te leggen 
wordt een ILS opgesteld. In de afgelopen jaren heeft de ILS meer en meer aandacht gekregen, zeker in projecten 
waarin BIM een belangrijke rol speelt. Hierdoor zijn ook inmiddels meerdere ILS richtlijnen ontstaan. Inmiddels is 
er voldoende ervaring opgedaan om te kunnen constateren dat:
 
 De huidige ILS richtlijnen zijn niet simpel om project specifiek   
 te maken en kost veel tijd in het opstellen.
 Er is nu een overlap tussen verschillende ILS richtlijnen en bij   
 elk project moet je daar opnieuw naar kijken.
 Verschillende formats maken het lastig om een uniforme,   
 project specifieke ILS te maken.
 
Doel
De ILS Configurator beoogt deze problemen op te lossen door een tool te 
maken die het supereenvoudig maakt om een eenduidige en project 
specifieke ILS te maken die direct bruikbaar is voor elke partij die informa-
tie moet aanleveren.

Voordelen
De inzet van de ILS Configurator levert veel voordelen op, zoals:
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 Efficiëntie: Initiele tijdsbesparing van meer dan 50% in het opstellen van de ILS en vervolgens een   
 enorme tijdswinst in het naleven van de ILS. Op een gemiddeld project betekent dat een besparing van   
 meer dan €5.000,-.
 Risicobeheersing: Door een veel explicietere afstemming over wie welke informatie op welk moment   
 moet aanleveren, zijn risico’s wat betreft informatie levering en de afhankelijkheden daarbij beter te   
 managen. Geen gezeur dus meer. 
 ILS richtlijnen juist toegepast: Door de ILS Configurator worden de ILS richtlijnen toegepast zoals ze   
 bedoeld zijn en dus worden de verschillen tussen projecten kleiner waardoor de gehele keten zich beter  
 kan organiseren.  
 Leren door gebruik: Door te werken op basis van deze tool kunnen we daadwerkelijk leren van gebruik,  
 waardoor de richtlijnen en standaarden beter gaan passen op de projectuitdagingen die er zijn. 

Dit alles willen we voor elkaar krijgen in een non-concurrentiele setting, waarbij we met zoveel mogelijk 
stakeholders deze tool gefinancierd krijgen. Vandaar: Word partner! 
Er is vanuit veel verschillende partijen al enthousiast gereageerd op dit initiatief, zoals opdrachtgevers (vb. 
woningcorporaties, universiteiten), architecten, constructeurs, installateurs en aannemers.

Om dit initiatief van de grond te krijgen hebben we een opzet neergezet, waarbij een eerste ontwikkelronde 
wordt gedaan op basis van eenmalige ontwikkel bijdrage waarna de ILS Configurator volgens een contributiemo-
del zal gaan worden ingericht. De contributie is alleen nodig om kostendekkend te zijn. Om de ontwikkel bijdrage  
vorm te geven is gekozen 2 soorten partnerships:

Kickstart partner
Meepraten ontwikkeling tool

Eerder toegang (beta versies)

Geen mogelijke toekomstige entreefee 
wanneer tool volledig operationeel is
Bijdrage naar grootte/ draagkracht

€1.000,-   |  €4.000,-  |   €10.000,-  |  €............ |

Solution partner
Meepraten ontwikkeling tool

Perfecte aansluiting met eigen tools

Voor de gebruiker extra meerwaarde 
creëren 
Bijdrage 

€2.000,- 
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