Thema: digiVaardig
Sessie A1: De praktijk van het werken aan een hoger DigiLevel
Robbert Evers,
BIM4ALL

Richard te Vaarwerk,
Van Campen Bouwgroep

Hoe heeft Van Campen zich doorontwikkeld als organisatie in de verdere digitalisering? Welke
uitdagingen kwamen zij tegen en wat zijn de valkuilen voor beginnende organisaties?

Sessie A3: Digitalisering gaat meer over mensen dan over technologie

Inge Vermunt,
HD impact

Chert Hento,
HD Impact

Sessie A2: 'ARISE: personal learning pathways towards higher BIM-maturity stages'

Jaap Kolk,
Building Changes
Hoe zorg je ervoor dat je de juiste opleiding krijgt én dat je skills gewaardeerd
worden? Of, vanuit opleidersperspectief, hoe zorg je ervoor dat je de juiste
opleiding maakt en dat deze op waarde geschat wordt? Twee uitdagingen, één
antwoord.

Sessie A4: Is iedereen klaar voor BIM?
Baukje Rekker,
SPT-Noord

Marjo
Roosenstein,
SPT-Noord

Margreet
Pasman,
FNV

Ontdek het geheim van de vijf bouwstenen voor succesvolle implementaties in de praktijk, en
maak van iedere digitaliseringstransitie een succes. Je leert op een pragmatische manier hoe
je dat doet.

Is iedereen wel klaar voor BIM? In hoeverre wordt BIM nu gebruikt? Zijn we allemaal wel voldoende
voorbereid? Hoor ervaringen uit de praktijk en ga in gesprek met de gespreksleiders en aanwezigen.

Sessie A5: Digitaal met de mens centraal: onze transformational readiness indicator in
de praktijk toegepast

Sessie A6: Digitalisering is mensenwerk

Jitske Blom,
WIJ-Techniek

Nathalie Brunnekreeft,
Arkance Systems
Welke factoren voorspellen het succes van een digitale transformatie? Onze indicator
brengt verschillende ‘transformational readiness’ levels in kaart. Met waardevolle
informatie om te sturen én monitoren! We vertellen je graag hoe dit er in de praktijk uitziet.

Theo Ockhuijsen,
Innovatie-Express

Wat betekent digitalisering voor de monteurs die slimme apparaten
installeren en die steeds minder ‘sleutelen’ en steeds meer ‘uitlezen’?

Sessie A8: Digitalisering van Europese MKB's in de bouw

Sessie A7: De toekomst van werk

Elena Chochanova,
TNO

Arjan Walinga,
Bouwend Nederland
Arjan Walinga neemt je mee in de stand van industrialisatie en digitalisering in het ontwerp-,
bouw- en onderhoudsproces van de bedrijven in de bouwsector en kijkt vooruit wat de gevolgen
hiervan zullen zijn voor de toekomst van de werknemers in de bouw, de opleidingen en welke
nieuwe producten en diensten hierdoor ontstaan.

Uitleg over media services voor MKB-bedrijven om digitalisering van deze groep te stimuleren.
Deze diensten worden ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie door Ecorys, TNO,
IMP³ROVE, en Europa Media Group.

Kijk voor meer informatie op: www.digigodday.nl

