
13:00 Ontvangst, socializing 
Schiphol 

Hoofdgebouw 

13:30 Welkom & Agenda Jan Roodzand 
Nico Wasserman 

Schiphol asset informatie uitdagingen 

Stefan zal vanuit zijn rol als asset informatie manager 
een inleidende schets van de uitdaging waar de 
luchthaven voor staat geven. 

Stefan van der 

Weide  

Manager Asset 

Information 

Visie op GIS binnen asset informatiemanagement 

Nico gaat ons aangeven hoe GIS geïntegreerd met 

Onderhouds- en Document  Managementsystemen wordt 

ingezet. Welke keuzes zijn gemaakt en waar de focus zich 

momenteel op richt.   

Nico  Wasserman 

Manager geo 

informatie 

Gebruik Schiphol GIS en relatie met BIM 

Alex en Yannick geven een concreet inzicht in hoe de 

luchthaven GIS inzit via de Schiphol GIS applicaties.  

Daarin komen de vele facetten van het beheren van een 

luchthaven met de gebouwen, terreinen  en alle installaties 

aan de orde. Vanuit een schets hoe bouw informatie werd 

behandeld, laten ze zien wat  er met het steeds verdere 

benutten van het Bouw Informatie Model (BIM)  is 

veranderd 

 

Alex Worp  & 

Yannick Vos 

 

GIS/BIM experts 

15.30 Korte Pauze 

16:00 Smart Airport: Kansen benutten: 

Schiphol kijkt nadrukkelijk hoe de investering in een goede 
(geo) informatie positie kan worden ingezet om een steeds 
slimmere en betere luchthaven te worden. Vanuit dat 
traject worden op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau ideeën gedeeld door Gijs en Peter. 

Daarbij krijgen we de highlight te zien van een recente 
workshop die in dit kader is georganiseerd om deze 
kansen  breed  te bespreken.  Via demo’s wordt één en 
ander erg concreet (en aansprekend!) 

 

Gijs Emsbroek 

Business Inform. 

Manager AM 

 

Peter Kanbier 

ICT Architect 

 

17:00-17:15 

 

 

Afsluiting, napraten met een hapje en drankje  
 

Einde 18.00 

Kenniskring bijeenkomst 

Schiphol: “Smart Airport” 
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