BNI terugblik 2010

Algemeen
- bestuursleden hadden een duidelijk omschreven takenpakket wat zelfstandig en voortvarend
handelen ten goede kwam
- BNI-bureau is verder geprofessionaliseerd: behalve een goede secretarieel en pr
medewerker ook sinds november een nieuwe bureaucoördinator
- bestuur en bureau: duidelijke structuur in organisatie en uitvoering
- bestaande afspraken en contracten zijn opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast of
opgezegd
- BNI-huisstijl en -website zijn vanaf medio 2010 geleidelijk aan geïmplementeerd.
- het sponsorbeleid is onderzocht en voortvarend vernieuwd
- op 1 januari 2011 is de herziene Wet op de Architectentitel (WAT) van kracht geworden; een
substantieel aantal BNI-leden is hier bij betrokken geweest
- bij- en nascholing wordt een van de speerpunten van de BNI
- de voorbereidingen zijn getroffen voor een statutenwijziging van de BNI n.a.v. de WAT
- ledenaantal minder stabiel dan in het verleden; was altijd rond de 400, eind 2010 net onder
de 400
- de druk in de sector is niet veranderd en lijkt inmiddels opgevoerd te worden door de
belangstelling van bijv. architecten bij opgaven als hergebruik en renovatie
Projecten
- de BNI-prijs voor net afgestudeerde interieurarchitecten mag zich in een steeds grotere
belangstelling geplaatst zien. De afgelopen 3 jaar is het aantal bezoekers fors toegenomen.
- de voorbereidingen voor het internationale World Interiors Event in 2013, door de BNI
geïnitieerd en gedragen, zijn in volle gang. Fondsenwerving en sponsoring beginnen verder
op gang te komen. De tijdsbelasting voor de BNI is minimaal en de activiteiten en financiële
verplichtingen van het World Interiors Event zijn begin 2010 ondergebracht in een aparte
stichting.
Regio’s en commissies
- het aantal regio's is teruggebracht van vijf naar drie. Regio Zuid was altijd al een actieve.
Regio midden is voorzien van een nieuwe coördinator en is bezig aan een come back. Regio
noord behoeft meer aandacht met een vacature voor regiocoördinator.
- de commissie beurzen heeft veel inspanning geleverd en met succes.
Samenwerkingsverbanden
- naast overleg met BNA, BNSP en NVTL is regelmatig overleg geweest met de BNO, NAi en
Premsela
- constructieve relatie met ECIA (European Council of Interior Architects): met name op het
gebied van onderwijs en kennisuitwisseling is het nodige geïnitieerd en opgevolgd.
Bijvoorbeeld de gelijkschakeling van het opleidingsniveau in Europa voor interieurarchitecten
en het blijvend monitoren van Europese wetgeving welke van toepassing is of zou kunnen
worden voor de uitoefening van de beroepspraktijk van interieurarchitecten
- de BNI zegde begin 2010 haar lidmaatschap van de IFI (International Federation of Interior
Architects) op daar zij zich niet langer kon verenigen met het nieuwe beleid van de IFI en de
uitvoering daarvan.
- met het onderwijs werden de contacten onderhouden en kennis uitgewisseld m.b.t. tot
onder andere de masteropleidingen. Bij de accreditatie van deze opleidingen door het
Vlaams Nederlands Accreditatie Instituut / OCW was de BNI ook vertegenwoordigd.
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de academies en hogescholen, welke opleiden tot interieurarchitect, werden bezocht door
BNI-bestuursleden en deskundige leden t.b.v. de nominaties voor de BNI-prijs.
de BNI was en is vertegenwoordigd in de stichting BEJAS welke de feitelijke implementatie
van de straks verplichte beroepservaringsperiode tot taak heeft.
deelname aan het vierjarig programma DutchDFA (2009 t/m 2012) heeft o.m. als doel de
leden van de BNI te stimuleren en te ondersteunen in het internationaal ondernemen of
internationaal werkzaam te zijn. Dit houdt ook in dat de internationale blik gericht wordt op
NL als land met uitstekende interieurarchitecten.
Met het inmiddels verworven inzicht in de gebruikmaking van aanvullende financiële
mogelijkheden door het ministerie EL I / Agentschap.nl kan verder gewerkt worden aan de
invulling en uitvoering van het programma zonder dat dit een onevenredige belasting voor
het BNI-bureau zal zijn.
Federatie Dutch Creative Industries (mede geïnitieerd door de BNI): kleinschalige
samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen de deelnemende organisaties (BNI, BNO,
BNA, Modint, PIBN, DGA, FotografenFederatie, VEA)
Syntens heeft voor alle aangesloten leden van de Federatie Dutch Creative Industries een
inventarisatie gemaakt t.a.v. ieders sterktes en zwaktes en de gezamenlijke potentie.
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