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TOPICS 

Sessie 6: Augmented & virtual reality
De virtuele wereld nadert met rasse schreden.  

Je kent wellicht de app om een IKEA-kast virtueel in 

je huiskamer te plaatsen. En onze jongeren gamen 

in de meest futuristische, virtuele omgevingen.

Steeds meer toepassingen lonken nu ook naar 

de bouwsector. We richten ons appartement 

in nog voor het gebouwd is en we kiezen de 

ramen en deuren in een virtuele omgeving. 

Voldoende boeiende onderwerpen om virtual & 

augmented reality op de agenda te plaatsen.

Sessie 7: De digitale bouwwerf 
Digitaal is het nieuwe normaal en het is aan 

de bouwsector om deze transitie te omarmen. 

Communicatie tussen de verschillende actoren is 

cruciaal tijdens het bouwproces. Digitalisering kan 

net het verschil maken om de communicatie en 

administratie op bouwwerven te stroomlijnen. 

Tijdens deze sessie kom je te weten hoe optimaal je 

bouwwerven te beheren, hoe de vordering van werken op de 

voet te volgen, hoe vlotter samenwerken met je team enz. 

En vooral, hoe je op die manier meer winst kan genereren.

Inschrijven?
dominique.vandenhove@vcb.be 
M 0475 85 05 71  of  T 02 545 58 87
brics-vlaanderen.be

PRAKTISCH 

Introductiesessie + 6 inhoudelijke sessies 
17.30 u - 18.00 u   Ontvangst met broodjes

18.00 u- 20:00 u  Interactieve sessie met 

gastspreker(s) 

20.00 u - 21.30 u Netwerkmoment

Locaties
De locatie zal bepaald worden in functie 

van het onderwerp en de gastspreker. 

Data
De 7 sessies vinden plaats op dinsdagavond 

van 17.30 u – 21.30 u op volgende data: 

9 april - 7 mei - 4 juni - 2 juli - 3 september 

8 oktober - 5 november

De volgorde van de sessies wordt later 

bepaald.

Deelnameprijs
Leden € 450 (alternerende deelname 

van meerdere personen binnen je bedrijf)               

/ € 650 (indien 2 personen binnen je 

onderneming het totale traject volgen)

Niet-leden € 1.050 (alternerende deelname 

van meerdere personen binnen je bedrijf) 

/ € 1.750 (indien 2 personen binnen je 

onderneming het totale traject volgen)



TOPICS

Sessie 1: Introductiesessie
Tijdens deze startsessie maak je kennis met je  

collega-deelnemers. Samen peil je naar specifieke 

interesses rond digitalisering om vervolgens de 

onderwerpen van de volgende sessies in detail op punt 

te zetten. Wij streven naar een programma dat zo goed 

mogelijk je verwachtingen invult. 

Sessie 2: BIM. Ook voor kmo’s!
BIM of Building Information Model. Vaak horen we dat 

dit enkel voer is voor grote projecten en bijgevolg louter 

bestemd voor grote aannemers en studiebureaus. Uit 

de praktijk blijkt dit allerminst. Ook kmo’s hebben baat 

bij de implementatie van BIM en halen er meerwaarde 

uit. Maar hoe begin je eraan? Welke investeringen gaan 

hiermee gepaard en hoe kan je die snel terugverdienen?

Sessie 3: 3D-printing 
3D-printing, een hype of realiteit? Vandaag zien we 

vliegtuigonderdelen en heupimplantaten op industriële 

schaal uit de 3D-printer rollen. Maar ook hamburgers en 

zelfs volledige huizen. Vormt 3D-printing een bedreiging 

voor de klassieke bouwsector? Zo’n vaart zal het niet lopen. 

Integendeel, we bieden je graag inzichten in de kansen 

voor de bouwsector dankzij deze innovatieve technologie. 

Sessie 4:  Drones
“Mee mijne vlieger en zijne steert…” Walter De 

Buck bezong de voordelen van vliegeren al begin 

jaren 70. Vandaag sturen we drones de lucht in. 

Aanvankelijk vooral voor militaire doeleinden maar 

intussen zijn de toepassingen voor drones legio. 

Momenteel bewaken we in de bouw werven met drones 

of voeren ze inspecties uit op bestaande gebouwen. 

Ook rusten we ze uit met camera’s om in een mum van 

tijd de 3D-coördinaten te identificeren van miljoenen 

punten op een terrein. Dat helpt volumes te bepalen 

of de diepte van een uitgraving of put te meten.   

Kortom, tal van variaties die deskundigen snel en 

eenvoudig bij je aan de man of aan de vrouw brengen. 

Sessie 5: 3D -laserscannen en scan to BIM 
3D-laserscanners genereren miljoenen punten en kunnen 

afwijkingen kleiner dan een centimeter op een afstand van 

100 meter detecteren. Maar wat kan dat bijbrengen aan je 

bedrijfsactiviteiten? Hoe kan je deze informatie bruikbaar  

maken? Kan je volumes bepalen of de vlakheid 

van een vloer verifiëren? Of kan je een 

puntenwolk omzetten naar een BIM-model? 

Gedurende 7 sessies 
zoek je samen met de 
andere deelnemers 
je weg in de huidige 
digitale wereld en haar 
laatste trends.

CONCEPT

Ben je zaakvoerder of medewerker van een kmo 

in de bouw en wil je meer weten over nieuwe 

technologieën en toepassingen voor je bedrijf? Het 

Brics innovatietraject maakt je snel wegwijs in de brede 

waaier aan mogelijkheden. Gedurende 7 sessies zoek 

je samen met een 15-tal andere deelnemers je weg in 

de huidige digitale wereld en haar laatste trends. 

Je kan tijdens de verschillende sessies rekenen op de 

deskundige toelichtingen en praktische adviezen van 

experten uit de sector. Ook moedigen zij je aan met de 

andere deelnemers je eigen uitdagingen onder de loep 

te nemen, werkbare antwoorden te vinden op je vragen 

en in debat te gaan. Dankzij doorgedreven interactie 

leer je van de experts en van de andere deelnemers. 


