
13:00 Ontvangst

13:30 Welkom, opening Aydemir Çetin & 
Jan Roodzand

13:40 Introductie BIM

Robbert schetst ons waar BIM voor staat, de ideeën erachter en hoe BIM 
wordt ingezet. Robbert is als BIM adviseur onder andere actief geweest bij 
de Rijksgebouwendienst en Heijmans. Hij geeft een algemene overview van 
mogelijkheden en ook hoe BIM vanuit The People Group wordt ingezet.

Robbert Ploegmakers
Innovatiemanager bouw en 
installatietechniek
The People Group

14:20 BIM en bouwwerkdossier

Een digitaal bouwwerkdossier is een set samenhangende informatie-objecten 
betreffende een bouwwerk. Zo’n dossier is van belang voor het realiseren van 
een digitale infrastructuur voor de bouw- en installatiesector, inclusief de over-
heid. Het is noodzakelijk zo’n dossier op BIM te baseren. Hein neemt ons mee 
in het nut van deze noodzaak.

Hein Corstens
Corstens
informatiearchitectuur

15:00 Pauze

15:15 Slim datagebruik in het projectproces MJPG

Movares laat aan de hand van project MJPG zien hoe BIM en GIS 
gecombineerd met eigen tooling is ingezet om aan de gewenste producten 
voor de opdrachtgever te komen en integraliteit te borgen.

Jorrit Rodermond 
BIM adviseur Movares
&
Jan Faber
Consultant Movares

15:50 Zonder BIM geen GIS, zonder GIS geen BIM

Edward gaat ons uitleggen wat we onder “geo-refereren” van een bouwmodel 
moeten verstaan. Dat doet hij aan de hand van veel aansprekende 3D gebouw-
modellen in hun ruimtelijke omgeving. Uiteraard komt daarin zijn werkveld bin-
nen de gemeente Den Haag en wat BIM daarbinnen al betekent aan de orde.

Edward de Wit
sr. beleidsmedewerker 
gemeente Den Haag

16:25 Heijmans: BIM in de aannemers praktijk

In vervolg op een eerdere Kenniskring in april 2015 waar Heijmans onze 
gastheer was en haar BIM plannen heeft toegelicht, gaat Sjoerd ons in deze 
Kenniskring vertellen hoe BIM vandaag een belangrijke rol binnen Heijmans 
speelt. Waar liggen de relaties van GIS en Geo-data. Dat zal hij doen aan de 
hand van een tweetal praktijk cases van de aannemer.

Sjoerd Mangnus
BIM manager Heijmans  

17:00 Napraat en borrel allen 

Locatie:

Movares 
Daalseplein 100
3511 SX  Utrecht

ruimteschepper

Deze Kenniskring zal ons een goed beeld geven wat BIM is en hoe er meerwaarde ontstaat als we er in slagen BIM en GIS op een goede 
manier te combineren. De combinatie van interactieve inhoudelijke presentaties en verhalen vanuit de praktijk creëert een boeiende 
start van de Kenniskringbijeenkomsten in het nieuwe jaar.  Aan bod komen de visies en ervaringen vanuit de bouw-, advies- en 
gemeentelijke gebruikerswereld.

We zijn te gast bij Movares. Het voormalige Holland Railconsult komt voort uit de rijke traditie van de Nederlandse spoorwegontwer-
pers die sinds 1839 beeldbepalende ontwerpen hebben gerealiseerd. Nu is Movares hét adviesbureau dat slimme adviezen en ontwer-
pen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit.

kenniskring
BIM & GIS: 
een combi met meerwaarde! 

17 januari
Movares Utrecht

Agenda & 
Uitnodiging


