Word vriend...
... van BIM Loket ILS initiatieven
In Nederland zit er veel energie in bedrijven en professionals die betrokken zijn bij de verschillende ILS
initiatieven. Dit heeft een positief eﬀect op de adoptie en gebruik van standaarden en richtlijnen
rondom BIM. Niet alleen worden bestaande standaarden en richtlijnen actief verbeterd, maar er
ontstaan ook nieuwe initiatieven die invulling geven aan vraagstukken en problemen uit de projecten.
Veelal vinden deze initiatieven plaats door het gezamenlijk leveren van
in-kind (niet betaalde) uren vanuit veel verschillende bedrijven. Daarbij
fungeert het BIM Loket met operationele ondersteuning en ﬁnanciering als facilitator van deze groeiende beweging.
Realiseer je wel dat we slechts aan het begin staan van de adoptie van
BIM in de gehele keten en dat voornamelijk early adopters nu betrokken zijn. Er ligt dus nog een hele uitdaging en kans om de early majority nu aan te haken, activeren en gidsen in het goed inzetten van BIM
in de projecten. En daar is meer voor nodig!
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De ﬁnanciering van de initiatieven kwam tot dusver uit een algemene pot voor het beheer van standaarden. Daardoor zijn de mogelijkheden ook gelimiteerd. Als BIM Loket en als beheerorganisaties van deze
ILS initiatieven geloven we dat er meer behaald kan worden als we meer middelen tot onze beschikking
hebben. Naast ambitie, laten we hiermee als sector ook zien welk belang we hechten aan de verschillende ILS initiatieven, wat een goede signaalfunctie is om additionele ﬁnanciering voor initiatieven
mogelijk te maken. Dus 1+1=3!
Vandaar deze (sympathie) actie: Word vriend!
Hiermee creëren we nieuwe mogelijkheden waar we allen de vruchten van gaan plukken.
Wat vragen we dan: een bijdrage van €250 per jaar. Door dit te doen:
Ondersteun je alle ILS ontwikkelingen die bij het BIM Loket zijn ondergebracht
Help je om samen de ‘ILS initiatieven’ op de kaart te zetten als een breed gedragen beweging
Help je om samen het beheer en de ontwikkeling van bestaande ILS initiatieven te versterken
Versterk je onze positie richting potentiële ﬁnanciers van de ILS Conﬁgurator
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Bevestig je jouw eigen actieve en enthousiaste rol in BIMmend Nederland
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