GREAT PLACE TO WORK!

BIM Creators Audit 2019

1. Algemene informatie
Wat is BIM?

Oprichting BIM Creators

De oorspronkelijke definitie van BIM (Building Information
Modelling) luidt: ‘’BIM is een werkmethodiek waarbij men
ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een
bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt
opgeslagen, gebruikt, beheert en ondersteund door een
digitaal 3D-gebouwmodel. Alle partijen die bij het
bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie
en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook
continu beschikbaar en altijd actueel’’. BIM Creators is dé
specialist in BIM.

Wouter Balk, oprichter en mede-eigenaar van BIM Creators,
was in 2014 al overtuigd van het potentieel van BIM. In
december 2016 heeft Wouter er dan ook voor gekozen om
van ZZP’er over te stappen naar een BV. In maart 2017
kwam de eerste medewerker in dienst bij BIM Creators.
Wouter heeft bewust de keuze gemaakt om over te stappen
van ZZP’er naar BV, omdat hij merkte dat de informatie die
hij deelde met mensen op een project, na het project weer
weg was. Het doel; kennisdeling met mensen die bij elkaar
blijven, zodat je niet aan het begin van een project weer
opnieuw mensen moet gaan ‘’opleiden’’. De BIM Creators
Academy is dan ook een product vanuit dit gedachtengoed.
In mei 2018 is BIM Creators verder uitgebreid met twee
directieleden: Maartje Luksemburg en Michiel Balk. Binnen
de directie is Maartje verantwoordelijk voor het
operationele management, onder andere de marketing.
Michiel is verantwoordelijk voor de processen en financiële
zaken en Wouter richt zich op alles wat met techniek en
innovatie te maken heeft.

Wie zijn de BIM Creators?

Wie zijn de BIM Creators?

Wat doen de BIM Creators?
BIM Creators is een organisatie die werkt aan
de hand van de werkmethodiek BIM. Middels
deze werkmethodiek is er de mogelijkheid
voor een goede samenwerking tussen alle
partijen die betrokken zijn bij de bouw van
bijvoorbeeld een kantoorpand,
distributiecentrum of nieuw hotel. De
medewerkers van BIM Creators modelleren
installaties in deze gebouwen.
BIM Creators kan andere partijen
ondersteunen door het BIM team op locatie
te voorzien van BIM Expertise, medewerkers
op te leiden in deze BIM werkmethodiek, een
geheel project aan te nemen of middels de
BIM Creators Studio Virtual Reality of
Augmented Reality aan te bieden.
Samenwerken, persoonlijke begeleiding,
kennisdeling en transparantie staan bij BIM
Creators centraal. BIM Creators streeft dit
alles na onder het motto ‘’Strong By
Collaboration’’.

Missie en visie van BIM Creators?
Met BIM wisselt iedereen gemakkelijk alle gegevens uit binnen hetzelfde informatiemodel. Elke partij die betrokken is bij een project beschikt
dankzij BIM over exact dezelfde en actuele gegevens. Zo spreekt iedereen dezelfde taal, wordt het overzicht behouden en halveer je de
projectduur. BIM Creators kan je daarbij ondersteunen door het BIM team op locatie van BIM expertise te voorzien, door medewerkers op te
leiden naar junior BIM modelleur, modelleur en coördinator of door een BIM project aan te nemen. Samenwerken, persoonlijke begeleiding,
kennisdeling en transparantie staan bij ons voorop.
Omdat BIM Creators ervaart dat bouwen met BIM steeds belangrijker wordt, zien wij het als onze taak om de BIM wereld te voorzien van
goed en kwalitatief hoogwaardige BIM ambassadeurs. Dit realiseren wij door binnen onze organisatie uitsluitend te werken met
gekwalificeerde medewerkers en indien nodig (externe) mensen hier zelf toe op te leiden.

Kernkwaliteiten van een BIM Creator
Integriteit
Altijd eerlijk en respectvol
naar collega’s en
opdrachtgevers
Zeg wat je doet,
en doe wat je zegt
Je functie adequaat en
zorgvuldig uitoefenen

Korte lijnen
Haal – en brengplicht in
communicatie
Proactief communiceren
‘‘Nee’’ is ook een antwoord

Samenwerken
Het maken van een model
doe je samen

Leergierigheid
Werken met ambitieuze
opdrachtgevers en klanten

Kennis hebben is macht,
kennis delen is kracht!

Altijd streven naar een
hoger niveau

Het besef dat je elkaar nodig
hebt om iets te bereiken

Kennis verdiepen en ervaring
waarborgen

THE BIM CIRCLE

Mens en markt verder
willen helpen

What

De beste willen zijn

How

Impact hebben op de
markt
Erkenning krijgen en
gezien willen worden
Samenwerken en
samen zorgen

Why

verBIMmen
Mensen en bedrijven opleiden
Vraagstukken BIM oplossen
BIM visualiseren en animeren
BIM projecten

Kennisdeling
Aannemen van projecten
Expertise delen
Strategische partners
Innoveren en ontwikkelen
Voorop lopen
Goed werkgeverschap
Durf anders te zijn
Specialiseren
Streven naar kwaliteit

2. Werven en verwelkomen
Niet vinden maar binden!
Wat wij het meest van belang vinden is de drive en passie
voor het vak, kennisdeling en enthousiasme. Door onze
uitingen op social media hierop aan te passen merken we dat
sollicitanten vaak al in dit profiel passen. In onze krappe
arbeidsmarkt gaat het namelijk niet meer om vinden (want
vinden doe je de kandidaten wel met name op LinkedIn en in
ons eigen netwerk), maar om men aan je te verbinden. Daarin
vinden wij het belangrijk om in onze uitingen deze 4 thema’s
actief uit te dragen in de branche. Daarnaast organiseren wij
(gratis) kennissessies en zijn we vaak aanwezig op seminars,
community ’s en beurzen. We “hunten” dan ook zelf niet
actief, de sollicitanten komen nu vaak via de Socials binnen of
via via, dan weten ze al in wat voor bedrijfscultuur ze terecht
komen.

4 nieuwe BIM collega’s!

Recruitment doen we met zijn allen!
Wij geloven in (potentieel) talent, en dan kijken wij vooral
naar de persoonlijke eigenschappen. De rest kunnen wij
iemand leren als zij de eigenschapen bezitten die wij van een
BIM Creator verwachten. Dit zijn: écht willen samenwerken,
ontwikkelingsgericht zijn en open en eerlijk zijn. Hier letten wij
tijdens onze sollicitatiegesprekken dan ook voornamelijk op.
Door onze Talent Coördinator worden diverse Social Media
kanalen en beurzen in de gaten gehouden, waar wij op zoek
gaan naar (potentieel) talent. Ons selectieproces bestaat uit
een sollicitatiegesprek met de Talent Coördinator en een
directielid. Het tweede gesprek vindt plaats met een ander
directielid en uiteraard ook een technische collega. Tijdens
onze koffiemomenten wordt er altijd besproken met wie er
gesprekken plaatsvinden en zo krijgt iedereen de gelegenheid
vragen te stellen en eventuele ervaringen met een kandidaat
in het verleden te delen met de groep. Hierna wordt er
besloten of de kandidaat de juiste talenten heeft om een
echte BIM Creator te worden en binnen ons team past.
Weet je dat…
een koffiemoment twee keer in de week
plaatsvindt en er tijdens deze momenten
verschillende lopende zaken worden
gedeeld met de collega’s.

Daarnaast kijken we ook goed naar de diversiteit van het team, in
leeftijd, zij-instroom en geslacht. Met trots kunnen we dan ook zeggen
dat we per 1-11-2019 onze 1e technische vrouwelijke collega hebben
aangenomen.

Samen mikken wij op talent,
op geheel eigen wijze!

BIM Buddy’s
Hebben we een match van beide kanten? Dan kijken we of
iemand een opleiding aan de BIM Creators Academy moet
gaan volgen of al voldoende kennis en ervaring heeft om gelijk
te starten. Voordat de nieuwe medewerker start, ontvangt hij
of zij een inwerkprogramma waarin staat aangeven hoe de
eerste week eruitziet en hoe de begeleiding het komende half
jaar gaat lopen.

Wij doen dit vanuit ons buddy-programma waarin een huidige collega
gekoppeld worden aan nieuw medewerker. De nieuwe medewerker
wordt gecoacht om het beste uit zichzelf te halen, om uiteindelijk een
echte BIM Creators te worden. De buddy is het aanspreekpunt voor
een nieuwe medewerker in de eerste maanden. Er is een
gesprekscyclus in het inwerkprogramma opgenomen waar de nieuwe
medewerker en buddy geregeld officiële contactmomenten hebben om
de voortgang te bespreken. Tijdens de wekelijkse koffiemomenten stelt
de medewerker zich voor en kunnen er vragen gesteld worden. Naar
aanleiding van deze presentatie zie je vaak gebeuren dat er gedeelde
interesses zijn ontdekt en de nieuwe medewerker al gelijk leuke
gesprekken heeft. Daarnaast wordt de medewerker gelijk meegenomen
naar ons wekelijkse sportmoment, waarbij je elkaar gelijk van een
andere kant leert kennen. Maar daarover meer bij het onderdeel
zorgen!

Jouw eerste dag als BIM Creator

Welkomstpakket

Op jouw 1e werkdag zorgen wij dat je welkomstpakket klaar ligt, je map,
veiligheidshelm en koffiemok. Daarnaast halen we je op dag 1 gelijk uit
je comfortzone doordat je een presentatie gaat geven over wie je bent,
wat je ambities zijn en wat je graag samen met de andere collega’s wilt
bereiken. Dit is voor iedereen spannend maar het zorgt er vaak wel
voor dat het 1e ijs gebroken is en men wat haakjes bij elkaar vindt in
gezamenlijke interesses en ambities.

3. Inspireren
Strong by collaboration
Strong by collaboration, dat is ons motto. Samen zorgen we
voor het beste resultaat. Naast dat je een uitdagende baan
met doorgroeimogelijkheden bij ons hebt, kom je ook terecht
in onze BIM Creators familie. Die bestaat uit allemaal
verschillende type mensen, want een divers team vinden wij
leuk en belangrijk! Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat
de sfeer bij ons het werken zo leuk maakt en dat we een echte
familie cultuur hebben. In het MTO hebben onze collega’s BIM
Creators een 8.1 gegeven. Hier zijn wij (als organisatie) trots
op, en doen er ondanks de snelle groei die wij doormaken,
alles aan om dit fijne gevoel te waarborgen. Zo sporten wij
samen – lees meer hierover bij zorgen – waardoor je al je
collega’s van een andere kant leert kennen. We maken vaak
praatjes met elkaar en houden van zo nu en dan een
personeelsuitje (meer hierover bij vieren).

BIM Creators is trots
op de behaalde
resultaten in het MTO!

Durf anders te zijn!
De branche waarin wij werken kan nogal ouderwets zijn.
Doordat wij letterlijk een ander soort bedrijf zijn kunnen we
daardoor ook een ander soort sfeer creëren met één
gezamenlijk belang, het creëren van een geslaagd BIM project
voor onze opdrachtgever. De twee belangrijkste redenen
waarom kandidaten bij ons solliciteren zijn dat ze oprechte
aandacht voor de persoon missen en bij hun oude werkgever
niet echt konden BIMmen omdat nog niet de hele organisatie
deze werkmethodiek heeft omarmd. Deze twee thema’s zijn
juist erg belangrijk voor BIM Creators waardoor dit een
aantrekkelijke werking heeft op de groei van ons
personeelsbestand.

We kunnen wel zeggen
dat wij anders durven
te zijn, maar zijn we
dat ook…?!

Collega’s Annick en
Ronald zijn strategisch
aan het werk op de
rug van CFO Michiel

Strategie bepalen we met z’n allen
Eens per jaar wordt er een strategie-dag georganiseerd
waarbij er input gevraagd wordt van de medewerkers. Waar
vinden zij dat BIM Creators in kan groeien of verbeteren? En
wat zien zij op de korte en lange termijn voor zich voor BIM
Creators? Wij zijn hard gegroeid en dat betekent dat we
steeds meer naar de toekomst moeten kijken. De input die de
medewerkers leveren op deze strategie-dag wordt
meegenomen door de directie. Hier worden besluiten over
genomen en later wordt dit met de medewerkers
gecommuniceerd en is er plek voor brutaal eerlijke feedback.
Er wordt echt naar alle medewerkers geluisterd. Zij zijn de
kern van onze organisatie. Zonder hen geen BIM Creators! Wij
maken dus met zijn allen één strategie voor de komende jaren
zodat hier maximaal draagvlak voor is.

Brutaal eerlijk zijn én gewoon je baan houden?!
Wij streven naar het zijn en blijven van een
goede werkgever, waar medewerkers graag
naar toe komen en samen met ons mooie
doelen willen behalen. Ons motto ‘’Strong by
collaboration’’ leeft binnen de organisatie.
Daarnaast zijn wij brutaal eerlijk, dat wil zeggen
dat we iedereen vragen zijn of haar kritische
mening te geven. Zo kunnen we steeds een
stapje verder komen. Wij vinden het daarnaast
heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag
zijn. Iedereen is goed zoals hij of zij is. Respect
voor elkaar, dat is een belangrijke pijler binnen
onze BIM Creators familie.

Vincent en Maartje druk
in ‘’overleg’’ tijdens ons
wekelijkse sportmoment.
Vincent werkt nog
steeds bij BIM Creators!

4. Spreken
Wekelijks koffiemoment

Hiërarchie, nee bedankt!

Op onze office day’s
werken wij samen aan
verschillende projecten!

5. Luisteren
I AM Programma
Alle medewerkers volgen in de 1e periode dat ze bij ons in dienst zijn
het 10 weken durende I am programma (1 uur per week).
Onderwerpen zijn o.a.: werkdruk- en stressverlaging, assertiviteit,
kwaliteit staat boven kwantiteit, brutaal eerlijk zijn (feedback geven),
beloftes, wat is jouw reptielenbrein, voedingstips en prioriteiten
stellen. Waar met name het geven van brutaal eerlijke feedback een
belangrijk onderdeel is. De reden hiervoor is dat als je echt wilt
samenwerken met mensen, dat je op een goede manier feedback kan
geven en ontvangen.

Jouw mening telt!
De mening van de medewerkers vinden wij een van de belangrijkste
aspecten als het gaat om betrokkenheid binnen de organisatie. Door
te luisteren naar de wensen en behoeftes van de medewerkers willen
wij een zo prettig mogelijke werkplek voor elke medewerker creëren.
Wij luisteren naar de medewerkers door een strategie-dag te houden.
Hierbij vragen we input van de medewerkers over waar zij de
organisatie heen willen zien gaan, welke doelen zij belangrijk vinden,
of ze nog (brutaal eerlijke) meningen hebben over hoe het
momenteel gaat. Dit neemt de directie mee in overleg en wordt
gecommuniceerd met alle medewerkers. Daarnaast hebben wij een
medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden, en gaan dit elk jaar
op nieuw uitvoeren. Hieruit komen verbetervoorstellen vanuit het
team die mee worden genomen in strategische beslissingen. Zo zijn
wij momenteel bezig n.a.v. het MTO van afgelopen jaar met een juiste
vorm van belonen en het al dan niet uitbetalen van bijvoorbeeld
overuren. Tijdens het wekelijkse koffiemoment wordt het team
meegenomen in recruitment, projecten en huishoudelijke
mededelingen, dit moment geeft ook ruimte om bijvoorbeeld zelf iets
te delen of een (hulp) vraag te stellen aan de rest van de groep.

Het I AM programma werkt zijn vruchten af.
Aan de hand van de voedingstips heeft
Sharlene biologisch geteelde komkommers
meegenomen voor de collega’s!

Een echte BIM Creator
Altijd eerlijk, respectvol en integer naar opdrachtgevers en collega’s.
Hierin is nee ook een antwoord. Een echte BIM Creator is ook iemand
die graag samenwerkt. Het maken van een model is namelijk geen
individueel project maar iets waar veel mensen met onwijs veel
toewijding aan werken. Integriteit, korte lijnen, samenwerking en
leergierigheid zijn de belangrijkste kernkwaliteiten. Deze
eigenschappen zitten (in potentie) in elke BIM Creator, zoals je kunt
lezen zijn dit belangrijke waarden waarin naar elkaar luisteren
centraal staat.

Een veilig klimaat
Doordat wij een veilig klimaat creëren om elkaar brutaal eerlijke
feedback te geven, begrijpen wij maar al te goed dat dit gemakkelijker
gezegd is dan gedaan. Echt eerlijk zijn, daar moet vertrouwen voor
zijn. Dit is hetgeen wat we bij het 1e contact al centraal zetten door
onze afspraken na te komen. Ook geven we ruimte om gewoon
fouten te mogen maken en hierdoor een goede manier van feedback
geven en ontvangen te ontwikkelen. In het begin van je loopbaan als
BIM Creator heb je je buddy als technische coach, is 1 van de
directieleden altijd beschikbaar voor coaching op “het zachte vlak”,
zoals wij zeggen, goed werkgeverschap is een goede combinatie
tussen knuffelen en duidelijk zijn. Mocht je toch je verhaal kwijt
willen bij iemand die geen BIM Creator is, dan hebben we een
externe vertrouwenspersoon van ons HR adviesbureau Szamen.

Goed werkgeverschap
is ook knuffelen!

6. Bedanken
Netwerk delen?

Ik verdien het, dus ik krijg het!

We zitten in een branche waarin er tekorten aan personeel zijn
ontstaan. Om medewerkers te stimuleren nieuw personeel aan te
dragen geven wij bij het aanbrengen van een nieuwe medewerker
een bonus van €500,-. Ook bij het binnenhalen van projecten krijgen
zij hetzelfde bedrag.

Naast bonussen die medewerkers kunnen ontvangen, wordt er elk
jaar gekeken naar het functioneren en hierbij een passende
salarisverhoging aan toegekend middels een vaste HR cyclus;
ambitiegesprek begin van het jaar, voortgangsgesprek halverwege het
jaar en waarderingsgesprek einde van het jaar.

Bedanken? Niet meer dan normaal!
Bedanken is iets wat wij dagelijks doen en proberen te stimuleren door het juiste voorbeeld te geven:
- Zo hebben wij afgelopen jaar meegedaan aan complimenten dag om de medewerkers te bedanken voor hun inzet met een persoonlijke noot.
- Ook secretaresse dag vergeten wij niet, en wordt onze office assistent in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen.
- Bedanken van klanten, afgelopen zomer zijn we met een ijskar verkoeling gaan brengen bij enkele van onze opdrachtgevers.
- De medewerkers hebben zelf een award ge3Dprint toen oprichter Wouter Balk 1.5 jaar ondernemer was.
- We hebben dan ook een vitrinekast in onze kantine staan waar dit soort “rariteiten” worden getoond.

Uiteraard
vergeten wij
onze collega’s
met jubilea
ook niet!

Eens een BIM Creator, altijd een BIM Creator
We hebben hier nog niet veel ervaring mee, echter is hier niemand zomaar vertrokken zonder dat we daar even bij stilstaan! We kijken met de
hele groep terug en samen met de vertrekkende collega vooruit. We bedanken hem of haar met een passend cadeau en houden daarna ook
regelmatig contact. Wij geloven in ambassadeurschap in deze kleine branche dus het is echt van belang op een goede manier uit elkaar te
gaan en te leren waarom een medewerker weggaat.

Wouter is de eerste
collega die ons
verlaten heeft.
Voor Wouter
hebben wij een
afscheidsfilm
gemaakt!

7. Ontwikkelen
De 4 B(-IM)’s

Zij-instromers en opleidingsbedrijf

Middels het I am programma worden de softskills van alle BIM
Creators ontwikkeld en wordt er een goed fundament gebouwd om
een echte BIM Creator te zijn. In deze 10-weekse training komen de
4B’s aan bod. Body, Being, Business en Balance. Er worden doelen
gesteld en hier samen over gesproken. Elkaar motiveren, van elkaar
leren en vanuit jezelf een stap in de richting van jouw persoonlijke
doel te maken staat centraal. Tot nu toe met positieve effecten.
Medewerkers gaan meer sporten, zijn bewuster van gezond eten en
nemen de werk privébalans serieus en leren feedback te geven en te
ontvangen.

De installatietechniek is een branche waarin tekorten zijn ontstaan.
Wij maken de toekomstige techneuten warm voor dit mooie vak door
te spreken op scholen en beurzen. Mensen die niet exact de juiste
opleiding hebben om te kunnen BIMmen, zoals bijvoorbeeld een
monteur, kunnen wij middels onze eigen BIM Creators Academy
opleiden tot echte BIM professionals. Wij leiden graag mensen, zowel
intern als extern, op om kennis te maken met de BIM wereld. Van
onze collega’s zijn 10% zij-instromers. Dit is dan ook een bewuste
keuze omdat wij naast technische kennis ook kijken naar
competenties die een BIM professional moet bezitten. Technische
kennis leren we ze wel, competenties zitten in de persoon. Wij bieden
zij-instromers graag de kans om een zij stap te maken naar de BIM
branche waar wij allen zo trots op zijn!

Quotes zij-instromers

Zij-instromer
Ehsan!

‘BIM is de toekomst en ik wil daar graag onderdeel van zijn!’
‘BIM is voor mij de combi tussen mijn ervaring met 3D uit de machinebouw
en mijn ervaring als monteur in de techniek!’
‘BIM is voor mij ‘’tekenen voor gevorderden’’ en BIM Creators bood
mij de kans om vanuit 15 jaar defensie als burger aan de slag te gaan.’
‘BIM en techniek geven mij baanzekerheid in combinatie met iets doen wat ik echt leuk vind!’

Waar wil jij in uitblinken?
Ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. Daar worden wij blij van bij BIM Creators. Hoe meer een medewerker uit zichzelf haalt, hoe meer wij
uit de organisatie kunnen halen. Wij stellen daarom elke medewerker in de gelegenheid een cursus of training aan te dragen die van
toegevoegde waarde is voor het vakgebied. Hier wordt een afweging in gemaakt door de directie en na akkoord wordt de opleiding of cursus
bekostigd door BIM Creators. Daarnaast stimuleren en motiveren wij elke medewerker eens per jaar een beurs of kennissessie bij te wonen.
We maken jaarlijks hiervan een overzicht en zorgen ervoor dat er altijd een BIM Creator aanwezig is als ambassadeur. Kennis delen is kracht!
Naast standaard trainingen en opleidingen bieden we steeds meer “op maat” trainingen aan die zijn ontwikkeld vanuit de vraag van de
BIM Creators, denk hierbij aan:
• Time management
• Soft skill programma voor onze coördinatoren en regisseurs
• En uiteraard onze zelf ontwikkelende trainingen door de BIM Creators Academy

Talentmap
Elk jaar is een onderdeel van de strategie het maken van een
talentmap. Hierin bepalen we aan de hand van de ambities en
talenten van de medewerkers waar we als organisatie naartoe willen
en of iedereen nog op zijn plaats zit in deze map. Doordat we dit
jaarlijks in kaart brengen zien we welke ruimte er is voor doorgroei en
voor welke functies we nog collega’s moeten werven of collega’s te
laten doorontwikkelen.
Het aanbieden van verschillende
opleidingsmogelijkheden:
Typisch BIM Creators

Stilstaan bij ontwikkeling

Ambitiegesprek

Aan het begin van het nieuwe
jaar kijken we samen met de
collega vooruit. Waar wil je
heen, waarom wil je dat en
welke stappen zijn daarvoor
nodig?

Voortgangsgesprek

Halverwege het jaar wordt er
gekeken welke voortgang er al
is gemaakt. Wat is ervoor nodig
om jouw ambitie en die van
BIM Creators samen te
behalen?

Waarderingsgesprek

Aan het einde van het jaar
wordt er teruggekeken naar
afgelopen jaar. Heb je jouw
ambities waargemaakt? Hoe
hoog was je betrokkenheid? Er
wordt gevraagd om feedback
van je collega’s en waarderen
we jouw groei in een
salarisstap.

8. Zorgen
Thuis is de basis

Collega
Erwin op
vakantie met
zijn vrouw
en uiteraard
de kinderen!

Wij noemen thuis de basis. Dat wil zeggen dat de basis thuis ligt voor
fijn werken. Wij stimuleren alle medewerkers dan ook om deze balans
goed te waarborgen. Eerder beginnen, later beginnen, thuis werken
of een extra vrije dag? In overleg is vrijwel alles mogelijk. Wij
vertrouwen de medewerkers met de flexibiliteit die wij bieden betreft
de werkdagen en tijden. Een bezoekje aan de dokter of tandarts
kosten geen verlofuren.
Daarnaast willen wij met onze collega’s samen lachen en huilen.
Collega’s voelen zich op leuke en minder leuke momenten gesteund
door de hele BIM Familie.
‘’Tijdens het verliezen van mijn oma voelde ik mij echt gesteund door
de hele BIM Creators Familie!’’ Sharlene

‘’Op het moment dat ik vertelde dat mijn vrouw en ik zwanger zijn
van een tweeling, werd er binnen één dag een poll opgezet om te
raden wat het geslacht van de tweeling is én op welke dag zij geboren
zullen worden. Typisch BIM Creators!’’ Wouter

Mini BIM
Creator Julièn
gaat regelmatig
mee naar
kantoor om te
helpen. En ja,
dan krijgen de
collega’s hele
toffe
tekeningen!

Fit en vitaal
Een belangrijk onderdeel binnen onze organisatie
vinden wij de vitaliteit van onze medewerkers. Om
de medewerkers te motiveren en stimuleren bezig
te zijn met beweging sporten wij 1x per week
samen onder begeleiding van professionals. Dit
bevordert het samenwerken en we werken aan
onze vitaliteit. Naast dat het goed is voor de
vitaliteit, hebben wij het ook erg gezellig met
elkaar tijdens het sporten en leer je je collega’s
ook van een andere kant kennen. Het onderwerp
de dag na het sporten is ook vaak ‘’heb jij ook zo’n
spierpijn’’ en ‘’ dat was een pittige training hè?’’.
Naast het sporten gaan er geregeld medewerkers
in de pauze een blokje om. Dit proberen wij te
stimuleren door steeds het hele kantoor mee te
vragen.
Afgelopen jaar hebben een paar collega’s het
aangedurfd om mee te doen met de Water Edition
van de Strong Viking Run. Een hele pittige maar
leuke ervaring waarbij samenwerken centraal
stond, en laat dat nou net ons motto zijn! Ook
doen wij regelmatig mee met bedrijven
voetbaltoernooien in de regio.

Wanneer er in het
heetst van de strijd
poppetjes kapot
gaan van de
tafelvoetbaltafel,
dan printen wij
nieuwe poppetjes
met onze 3D
printers!

Kantoorhond en tafelvoetbal?

Assistent
Woeffice
Manager
Senna

Woeffice
Manager
Gwenneth

Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van een kantoorhond zorgt
voor stressreductie. En als wij de medewerkers kunnen verlichten
met iets wat zo gezellig is, dan doen wij dat graag! Wekelijks hebben
wij minimaal 1 dag in de week een kantoorhond. Ook wel onze
‘’Woeffice Managers’’ genoemd. Buiten dat het onwijs gezellig is,
merken we dat medewerkers zo nu en dan een balletje gooien,
snoepjes komen geven of even komen knuffelen. Daarnaast merken
we dat medewerkers het prettig vinden om even hun focus los te
laten van het werk door, naast onze kantoorhond, een potje te
tafelvoetallen. Deze vrijheid en flexibiliteit hebben zij en hier wordt
geregeld gebruik van gemaakt. Hierdoor zijn ze met hun hoofd even
ergens anders op gericht, en kunnen ze daarna weer met een frisse
blik verder.

Arbeidsvoorwaarden
Onder ‘’zorgen’’ valt bij ons ook het hebben van goede
arbeidsvoorwaarden. Ondanks dat we een jonge organisatie zijn vinden
we het belangrijk dat medewerkers goede arbeidsvoorwaarden
hebben. Ons arbeidsvoorwaardenpakket bestaat uit:
• Leaseauto
• Sporten en coaching (verder toegelicht in hoofdstuk
ontwikkeling)
• Telefoon en laptop
• Flexibele werktijden (een goed privéleven vinden wij heel
belangrijk)
• Thuiswerken is voor ons heel normaal
• Volgen van opleidingen en trainingen die aansluiten op de
wensen van de medewerkers
• Marktconform salaris
• Partnerpensioen

Flexibele
werktijden
nemen wij bij
BIM Creators
erg serieus.
Collega Erwin
kan tijdens zijn
werk bij de
brandweer
gewoon op zijn
laptop verder
werken!

Collega Vincent
kreeg een nieuwe
heup en dus ook
een fruitmand en
een toffe ballon!

Ziekte
Wij vinden het belangrijk dat als een medewerker
ziek thuis zit, hij of zij het gevoel bij de organisatie
niet verliest. Wij hebben dan ook geregeld contact
via WhatsApp zowel als telefonisch. Zit een
medewerker langer thuis dan verwacht dan krijgt hij
een kaartje, en als de medewerker eraan toe is, dan
komt de directie langs met een fruitmand en een
ballon om hem of haar op te vrolijken. Wij vinden de
betrokkenheid hierbij erg belangrijk en doen dan ook
ons uiterste best om de medewerker dit gevoel ook
te geven.

9. Vieren

Gefeliciteerd
ouwe sok!

Feest
De jarige Jop of Jet staat op en er ligt een
verjaardagkaart op de deurmat. Hij of zij gaat
naar het werk, komt binnen en mag plaatsnemen
op gezellig versierde werkplek en ontvangt een
kleinigheidje namens alle BIM Creators, dit jaar
zijn het: gekke sokken.

Zijn medewerkers geslaagd voor hun opleiding
dan wordt er een kaartje bezorgd en een heerlijke
fles prosecco overhandigd.

Wordt een collega papa of
mama? Dan heten wij de kleine
welkom in ons team als
MINI BIM Creator.

Jubilea
We zijn een jonge organisatie maar hebben al geregeld wat jubilea te
vieren! We bedanken de medewerker voor zijn of haar inzet bij 1 jaar,
2.5 jaar en 5 jaar in dienst. Wanneer de eerste medewerker 5 jaar in
dienst zit, moeten we verder gaan kijken… Zo geven wij medewerkers
bij 1 jaar een verrassingspakket, bij 2.5 jaar een dinerbon voor 2 en
bij 5 jaar in dienst een weekend weg voor 2 personen.

Teamuitje 2018
en
Teamuitje 2019

Thomas en
Vincent waren de
eerste twee BIM
Creators die al 2,5
jaar bij ons zijn!

Personeelsuitje
Personeelsuitjes zien wij als een onderdeel dat bijdraagt aan de
ontwikkeling van ons familiegevoel. Ook al zijn we nog zo’n jong
bedrijf, we hebben al meerdere leuke uitjes gehad.
Wouter en Maartje werden beide 40 jaar, dan is het tijd voor een
feestje! We hebben met het hele team tegen elkaar gebatteld in een
escaperoom en daarna lekker met zijn alles gegeten met een drankje
na.

Wist je dat…
Dit slechts een greep
uit een gevarieerd scala
aan teamuitjes dat wij
al gehad hebben!

Leuke gebeurtenissen combineren wij. Met de levering van 11 (!)
nieuwe auto’s hebben wij in samenwerking met de dealer alle auto’s
naar het Toyota museum gebracht en konden daar worden opgehaald
in een feestelijke setting. Daarbij was er een heerlijk buffet aanwezig
en kon iedereen crossen in prachtige 4W drive auto’s. Wie wilt dat
nou niet?

Feestdagen
Met de feestdagen zorgen we altijd voor een kleine attentie, denk
hierbij aan een paasei of chocolade letter. Tijdens het jaarlijkse
kerstfeest nodigen we ook altijd de partners uit om op die manier ook
hen een kijkje te laten nemen in de BIM Creators familie. Tijdens dit
feest staan nog 2 dingen centraal: Iedereen wordt persoonlijk
bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar met een persoonlijke
note en alle geschenken die we hebben gekregen van onze partners
worden verdeeld via de BIMbola. Daarnaast eten we gezellig samen
en hebben we een spelelement zodat 1 team de BIM Creators
Wisselbeker kan winnen. Afgelopen jaar was dat met een PUB Quiz.

Professor BIM in
de kerstfilm van
2018!

Kerstfeest 2019
De Sint is
langs geweest
om wat
lekkers langs
te brengen
voor de
collega’s!

Kerstfeest 2018
op HQ van
BIM Creators!

Kerst komt er weer aan dit jaar! Wat we gaan doen is nog een
verrassing maar 1 ding is zeker, we doen het met zijn allen, het heeft
een speels element en er zal weer gestreden worden voor de BIM
Creators Wisselbeker. Én we zijn nu al druk in voorbereiding voor
onze kerstfilm…
Hou onze Socials in de gaten voor onze (te) gekke kerstfilm en
registratie van ons kerst event!

10. Delen
Gelijke monniken, gelijke kappen
Wij hebben een open en transparant salarishuis en geloven sterk in het motto “gelijke monniken, gelijke kappen”. Beloning in geld is zeker van
belang maar daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat aandacht voor de persoon, stimuleren in ambitie en plezier een nog belangrijkere rol
spelen. Zoals je hebt kunnen lezen besteden we dan daar juist erg veel aandacht aan. Daarnaast hopen we eind volgend jaar de winst die we
maken met alle BIM Creators te kunnen delen. We zijn nog een startend bedrijf dus die winstdeling is een manier van delen voor de lange
termijn, op korte termijn is de winst die we hebben, dat we met z’n allen kunnen bouwen aan een organisatie in ontwikkeling.

Ouderdomspotje
Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben we een partnerpensioen. Een bewuste keuze om niet alleen de medewerkers maar ook je
thuishaven te belonen.
Thuis is en blijft nou eenmaal de basis!

BIM Creators: Maatschappelijke rol
Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijk rol en geven hier
invulling aan door het hebben van bijenkasten, schoonmakers die
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, delen van kennis onder de
jonge doelgroep (om ze warm te maken voor techniek) en het laten
opstellen van een duurzaamheidsbeleid.
Twee keer per week laten wij ons kantoorpand schoonmaken door IW4.
Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en omdat wij
hen inhuren maken zij weer kansen. Als ze klaar zijn met schoonmaken
drinken zij nog lekker een kopje koffie bij ons.

De bijenkasten staan op ons dak en hiermee zorgen wij ervoor dat het
bijentekort in Nederland minder wordt. Bijen zijn namelijk
verantwoordelijk voor onze groente, fruit, koffie, noten en chocola. En
wij hebben ook nog eens honing ‘’van eigen dak’’. Heerlijk!
Tim: ‘’Het is belangrijk dat natuur en techniek/bouw samen zouden
moeten gaan. BIM Creators heeft mij een kans gegeven dit zelf op te
zetten. Dit geeft mij een gevoel van trots en betrokkenheid.’’

Beelife bijenkast
op het dak van
BIM Creators
HQ!

Het techniektekort in
Nederland wordt steeds groter.
Wij delen graag onze kennis en
maken de jeugd en dus de
toekomstige techneuten graag
warm voor dit mooie vak. Dit
doen wij door middel van
spreken op scholen en het
staan op beurzen.
De BIM
Creators op een
techniek beurs
om de jeugd te
enthousiasmeren
voor BIM!

Vanaf afgelopen september is er een afstudeerstudent bedrijfskunde
gestart die onder andere verantwoordelijk is voor het
duurzaamheidsbeleid. Wij scheiden al ons afval, maar willen er graag
meer uit halen.
Annick: ‘’Het is een hele mooie kans, omdat het ‘’booming business’’ is
en het precies in mijn straatje past. Waardoor ik het ook op een
gepassioneerde manier kan overbrengen en implementeren. Zodat ik
me erin kan verdiepen, het een onderscheidende positionering geeft
voor BIM Creators en het is goed voor mens, dier en planneet.’’

Meer zien van BIM Creators?
Check snel de BIM Creators Socials óf
bekijk de ‘’BIM Creators Great
Place To Work’’ film!

