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Digitale samenwerking in de bouw is een kwestie
van cultuur. Van lef! Voor de noodzakelijke
versnelling en vernieuwing van de sector is een
impuls nodig op het gebied van digitalisering en
informatisering. Technisch is heel veel mogelijk,
maar het vergt een cultuurverandering om
de mogelijkheden ook te adopteren. Er moet
een beweging op gang komen. Het vraagt om
draagvlak binnen de sector en in organisaties.
Om visie bij partijen, zowel op de werkvloer als
op bestuurlijk niveau. En om het benutten van de
energie binnen de sector om zaken die je bij de
ontwikkeling en implementatie tegenkomt, op te
lossen. Om het creëren van urgentie.

DigiDare Award
Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is het
idee achter de DigiDare Award. Wij zijn op zoek
naar personen of organisaties die een bijdrage
hebben geleverd aan een nieuwe cultuur van
digitale samenwerking binnen de bouw. Met
de DigiDare Award bieden we een podium aan
goede voorbeelden voor deze cultuuromslag. We
doen een beroep op de koplopers om hun inzet/
successen zichtbaar te maken. Laat zien hoe jij
het hebt aangepakt, en wat het effect was. En laat
anderen er hun voordeel mee doen. Zet de toon
voor de nieuwe cultuur!
De DigiDare Award is een initiatief van BIM Loket,
ondersteund door DigiDealGO en Duurzaam
Gebouwd. De prijs wordt uitgereikt tijdens de BIM
Loket D-Day Online op 2 oktober 2020.

Ding mee naar de DigiDare Award
en inspireer de sector
met jouw visie en ideeën!

Wie kan er meedoen?
Deelname aan de DigiDare
Award staat open voor personen,
collectieven of organisaties
binnen de bouw en vastgoed, infra
en ruimtelijke omgeving (geo).
Senior of young professional,
opdrachtgever of opdrachtnemer,
architect, ingenieur, bouwer of
softwareontwikkelaar: iedereen
die zijn of haar steentje bijdraagt
aan een cultuur van digitale
samenwerking, kan meedingen.
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Hoe doe je mee?
Stuur ons een gefilmde pitch van maximaal 2 minuten. Alle technieken,
beelden, formats, etc. zijn daarbij toegestaan. Je mag je inzending ondersteunen met
maximaal 1 A4-tekst waarin je jouw pitch toelicht of verder onderbouwt.
Ga naar www.digidareaward.nl/aanmelden en stuur daar vóór 14 september 2020,
12:00 uur je pitch (filmpje en toelichting) in.
De pitch geeft een indruk van een recente/actuele bijdrage die jij/jullie hebt
geleverd aan de nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de brede bouwsector.
Daarbij kan het gaan om een project, een innovatieve samenwerking of bijvoorbeeld
om nieuw beleid binnen je organisatie. Alles mag, zolang het een relatie heeft met
digitalisering in de bouw, vastgoed, infra en/of ruimtelijke omgeving.
Centraal in de pitch staat de bijdrage die jouw initiatief levert aan de nieuwe
cultuur van samenwerken in de bouw. Toon of vertel iets over jouw aanpak en
de impact ervan. Welke hobbels heb je moeten nemen? Hoe heb je anderen
meegekregen? Wat kunnen anderen hiervan leren?
Elk ingezonden filmpje dat voldoet aan de bovenomschreven scope en vormeisen
wordt gepubliceerd via de mediakanalen (website, social media en nieuwsbrieven)
van BIM Loket en mediapartner Duurzaam Gebouwd, met een gezamenlijk bereik
van ruim 35.000 professionals in de brede bouwsector.
Uit alle ingezonden pitches selecteert de jury drie finalisten. Tijdens de BIM Loket
D-Day online op 2 oktober wijst het publiek de winnende pitch aan. Houd er dus
rekening mee dat je pitch finalewaardig is…
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Opzet
Voorronde
Pitch je inzending in een filmpje van
maximaal 2 minuten. De jury selecteert
de drie beste inzendingen. Deze gaan
door naar de finale op 2 oktober.

De wedstrijd bestaat uit twee rondes:
de voorronde en de finale.

Finale
De finale vindt plaats tijdens
de BIM Loket D-Day Online,
op vrijdag 2 oktober 2020.
Dit jaar is de D-Day geheel online.
De drie geselecteerde pitches worden
tijdens de BIM Loket D-Day op 2 oktober
aan het online publiek getoond. Het publiek
wijst vervolgens de winnaar aan.

Zie www.digidareaward.nl/digidare2019 voor de inzendingen van vorig jaar.
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Jurering

Prijzen

Om mee te dingen, moet je inzending aan twee
randvoorwaarden voldoen:
| Concrete relatie met digitalisering in de bouw en
vastgoed, infra en/of ruimtelijke omgeving.
| Betreft een bijdrage aan de nieuwe cultuur van
digitale samenwerking.

Elke geldige inzending wordt beloond met
publicatie via de mediakanalen van het BIM
Loket en Duurzaam Gebouwd.

Selectie van de drie finalisten gebeurt door een
deskundige jury, bestaande uit Jacqueline Meerkerk (BIM
Loket; voorzitter), Martijn Carlier (BIM Loket; secretaris),
Richard Tieskens (DigiDealGO), Alfons van Marrewijk (TU
Delft), Marcel Sukel (Provincie Noord-Holland), Jolande
Baudet (Heijmans) en Niels van Ommen (Duurzaam
Gebouwd). De jury kiest uit de ingezonden pitches drie
finalisten.
Bij de beoordeling hanteert de jury de volgende criteria:

Impact

bijvoorbeeld binnen je
organisatie of in de sector

Voorbeeldfunctie

bijvoorbeeld voor collega’s
of professionals elders

Originaliteit

bijvoorbeeld vernieuwend
karakter

De winnaar krijgt natuurlijk de meeste eer en
exposure:
| De DigiDare Award 2020
(trofee inclusief oorkonde)
| Het beeldmerk ‘Winnaar DigiDare Award
2020’ (naar eigen inzicht te gebruiken)
| Een interview in Duurzaam Gebouwd
Magazine en op www.duurzaamgebouwd.nl
| Toegang voor twee personen tot
het exclusieve Green Tie Gala op
28 oktober 2020 in Amsterdam
| Spreektijd op het Duurzaam Gebouwd
Congres in april 2021
De verliezend finalisten ontvangen een
oorkonde en het beeldmerk ‘Finalist DigiDare
Award 2020’ (naar eigen inzicht te gebruiken).
Alle finalisten krijgen de gelegenheid om
een presentatie te verzorgen van 30 minuten
tijdens de BIM Loket D-Day online op 2 oktober
2020.
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Belangrijke data

14

september
2020
12:00 uur

Deadline inzenden pitch

21

september
2020

Uitslag selectie
(oordeel jury)

(filmpje van 2 minuten)

Tip

je inzending
Hoe eerder wij
ook al
ontvangen (mag
ka
va ntie!)
vóór de zomer
sure we deze
hoe meer expo
via onze
kunnen geven
mediakanalen!
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2

oktober
2020

Finale BIM Loket D-Day
(publiek kiest winnende pitch)

april
2021
Presentatie winnaar op
Duurzaam Gebouwd
Congres

BIM Loket

De DigiDare Award is een
initatief van BIM Loket

Het BIM Loket is een samenwerkingsverband van,
voor en door de sector rond informatisering in de
bouw. De bouwsector maakt een ontwikkeling door
naar integrale samenwerking en uitwisseling van
digitale informatie tijdens het volledige bouwproces.
Het BIM Loket bevordert deze ontwikkeling in de rol
van katalysator en enabler voor de digitale transitie,
en door het bieden van een neutraal samenwerkings
platform. Ook ontwikkelt en beheert het BIM Loket een
palet van open BIM-standaarden, die het uitwisselen
van digitale informatie technisch mogelijk maken.
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Partners

DigiDealGO

Mediapartner: Duurzaam Gebouwd

De DigiDeal voor de Gebouwde
Omgeving (DigiDealGO) is een samen
werkingsprogramma voor digitale
versnelling in de bouw. DigiDealGO
werkt aan uitwisseling, eigenaarschap
en organisatie van data en informatie in
de bouw. De DigiDealGO geeft richting,
biedt houvast en werkt aan versnelling
van de digitalisering van de gebouwde
omgeving. Met zogenoemde DigiDealGO
versnellingsprojecten worden de doelen
en werksporen van het Nationaal
Digitaliseringsprogramma Gebouwde
Omgeving nader ingevuld.

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke
integrale kennisplatform voor beslissers
binnen de bouw- en vastgoedsector
op het gebied van duurzaamheid.
Duurzaam Gebouwd biedt beslissers
uit de bouw de mogelijkheid om toe
te treden tot het integrale netwerk,
bestaande uit meer dan 300 beslissers
uit de complete bouwkolom. Daarnaast
biedt het platform uitstekende
mogelijkheden om duurzame
initiatieven, projecten, producten of
diensten te introduceren en profileren.

Jaarlijks organiseert het BIM Loket een spraakmakende dag
voor koplopers en beslissers rond digitalisering/informatisering
in de bouw: de BIM Loket D-Day. Het motto voor de dag is
“Digitaal | Data | Delen | Durven | Doen!”. Tijdens de BIM Loket
D-Day vindt de finale van de DigiDare Award plaats.
Dit jaar vindt de BIM Loket D-Day geheel online plaats,
op 2 oktober 2020. De winnaar van de DigiDare Award 2020
wordt live aangewezen door het publiek.
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