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Ontvangst 
Een goede start van je dag waarbij wij je voorzien je van een warm welkom op het Kennisplein met de expertise van onze partners en 
natuurlijk enkele lekkere hapjes en drankjes. 

8.30
A/B
zaal

    

10.00
14 
zaal

Trends en ontwikkelingen 
• Terugblik 2021
• Kansen en uitdagingen 
• Innovaties van morgen

 
• Future Insight
• Erik Nieuwenburg - (Director Digital Transformation van BPD) 
• Erik van Ommeren - (Director Portfolio & Innovation van Levi 9) 

11.00
14 
zaal
    

Talkshow 
Tafelgasten delen hun visie op stellingen binnen de thema’s:
• De rol van data in stads-en gebiedsontwikkeling” 
• De potentie van digitaliseren en automatiseren” 
• De balans tussen projecten en de leefomgeving”

Tafelgasten
• Rick Klooster - CTO van Future Insight
• Erik Nieuwenburg - Director Digital Transformation van BPD
• Christian Veldhuis - Adviseur van de gemeente Rotterdam
• William Cornuijt - Hoofd omgevingsmangement van Heijmans
• Jaan Saar - Head of Digital Construction at Estland
• Joep Grispen - Director IT-services bij Nelen & Schuurmans

12.00

A/B 
zaal

Lunch - Kennisplein

13.15 Strategische sessies en gebruikersworkshops

14.00 Workshop Data gedreven samenwerken
Wij hebben een aantal leuke oefeningen uitgezet om jullie kennis te laten maken met de meerwaarde van digitaal samenwerken. 
En laten julie graag ervaren hoe digitalisatie positief bij kan dragen aan de ontwikkeling van onze leefomgeving.

14.45

A/B 
zaal

Pauze - Kennisplein

15.00 Kennissesies

16.00
14>  A/B 
zaal
    

Prijsuitreiking en uitreking Cheque Just Diggit  (zaal 14) 
Hapjes en drankjes - Kennisplein (zaal A/B)

21 
zaal

11 
zaal

8 
zaal

1 
zaal
    

3D als katalysator voor innovatie
Digital Twinning; shared vision, different 
strategies
 Sprekers:
• Christian Veldhuis, gemeente 
Rotterdam
• Michiel Oomen, gemeente Eindhoven 

Omschrijving
Christian Veldhuis van de gemeente 
Rotterdam en Michiel Oomen van de 
gemeente Eindhoven nemen je mee 
in ieders reis naar een 3D Digital Twin, 
waarbij kaders en regels centraal staan.

Datagedreven omgevingsmanagement
Een andere kijk op samenwerking

Sprekers:
• Wouter de Noo, Heijmans
• Rosanne Rijnen, Heijmans
• Dennis van den bos, gem. Overbetuwe
 
Omschrijving
Wat is nou de toegevoegde waarde van  
datagedreven omgevingsmanagement? 
Wouter de Noo en Rosanne Rijnen, van  
Heijmans delen hun visie over het belang 
van  samenwerking binnen projecten.

Gebruikers workshop - Clearly
Tips, Tricks and updates voor Clearly

Spreker:
• Rick Makking, Future Insight 
 

Omschrijving
Wil je meer weten over de nieuwe func-
tionaliteiten in Clearly? In deze workshop 
gaan we in op de GIS Basiskaart, grondver-
werving, omgeving en stakeholder-
analyses, emails vanuit Clearly en  
intergraties met externe software- 
oplossingen.

Gebruikers workshop - 3D Digital Twin
Tips, Tricks and updates voor Digital Twins

Spreker:
• Ed de Later, Future Insight
 

Omschrijving
Leer tijdens deze workshop Nederland 
in 3D in een vogelvlucht kennen. Je leert 
bijvoorbeeld BIM modellen in te lezen, 
metingen uit te voeren en in 3D te tekenen.

21 
zaal

11 
zaal

8 
zaal

1 
zaal
    

Vertraging minimaliseren in civiele projecten
Transparantie & data gedreven werken

Spreker:
• Ellen de Waard, Strukton Civiel

Omschrijving
Ellen deelt verassende inzichten op het betrekken van 
de burger en het managen van de omgeving. Daarnaast 
vertelt ze hoe Strukton binnen projecten innovatieve  
software inzet om de efficiency te verhogen en faalkosten 
te verlagen.

Er gaat niets boven Groningen, maar wel daaronder!
Visie op data en de ondergrond

Spreker:
• Leontien Spoelstra, gemeente Groningen
• Gerd de Wolde, gemeente Groningen

Omschrijving
Gerd en Leontien vertellen je hoe dat de 3D Digital Twin 
van de gemeente Groningen tot stand is gekomen en hoe 
dat zij dit inzetten met een sterke focus op het inzicht in 
de ondergrond.

BIM-based building permits – the killer app for BIM!
BIM & Digitization

Spreker:
• Jaan Saar, Estland
• Christopher Raitviir, Estland 

Omschrijving
Let op: dit is een Engelstalige sessie. 
Estland is een van de eerste ter wereld die landelijk 
een, op BIM gebaseerd e-construction platform
heeft uitgerold. De aangeleverde BIM modellen 
worden op diverse eisen geautomatiseerd gecon-
troleerd door de ingebouwde vergunningenchecker. 
Een innovatie die enorm veel tijdswinst oplevert en 
het proces betrouwbaarder en transparanter maakt.

1 
zaal
    

11 
zaal

21 
zaal


