
Handige informatie (deel 2)

23 september 2019

Honeywell, Schiphol - oost



• Bespreken resultaten
- wat weten we
- hoe werkt het
- hoe verder

• Resultaten vandaag en 
wellicht uitwerking in 
jubileumeditie ‘In Control 
2019’

Doel vandaag



14.00 Aftrap
14.10  Aan de slag (1e ronde)
15.00 Pauze
15.20 Aan de slag (2e ronde)
16.10 Terugkoppeling en vervolg
16.45 Afsluiting

Programma

@BouwstenenvS



Aan de slag – 1e ronde

@BouwstenenvS

Informatie:

• Naar een standaard informatiemodel (Joris van Berkel, 
gemeente Arnhem en Ingrid de Moel, Bouwstenen)

Passende voorzieningen:

• Synergie tussen vastgoed en beleid via big data (Ineke 
Lenssen, Republiq en Eric Harms)

Professioneler:

• Inkopen van een vastgoedmanagementsysteem (Bas van 
Tartwijk, gemeente Den Haag en Menno Engel, bbn)

Slimmer en beter:

• Demo slimme gebouwtechnologie (Arwin Guijt & Farshad
Hossein Zadeh, Honeywell en Ewoud de Groot, Bouwstenen)



Aan de slag – 2e ronde

@BouwstenenvS

Informatie:
• Basis op orde en informatie-behoefte (Joris van Berkel, 

gemeente Arnhem en Ewoud de Groot, Bouwstenen)
Passende voorzieningen:
• Maatschappelijke voorzieningen in een digitaal 

verbonden samenleving (Ingrid de Moel, Bouwstenen)
Duurzamer:
• Operationaliseren begrippen als gezondheid, 

duurzaamheid en circulariteit tot bruikbare grootheden 
(Patrick Zeilemaker, Anderz Vastgoedmanagement)

Slimmer en beter:
• Digital twin; sturingsinformatie op basis van 3D (Henk 

Hoogland, gemeente Almere)
• Demo slimme gebouwtechnologie (Arwin Guijt & 

Farshad Hossein Zadeh, Honeywell en Eric Harms)



Resultaten en hoe verder 

@BouwstenenvS

Informatie:
• Naar een standaard informatiemodel (Joris, Ingrid)
• Basis op orde en infobehoefte (Joris, Ewoud)  
Passende voorzieningen:
• Digitale samenleving (Ingrid)
• Synergie vastgoed en beleid (Ineke, Eric)
Professioneler:
• Inkopen systeem (Bas, Menno)
Duurzamer:
• Gezond, duurzaam, circulair (Patrick)
• Slimmer en beter: Digital twin (Henk)
• Slimme gebouwtechnologie (Arwin, Farshad en Eric)



Conclusie: een mooi slotwoord
Bedankt

Wel thuis en graag tot ziens

Meld je vast aan voor de 
Jaarbijeenkomst op 28 november 
2019 en neem je bestuurder mee.

www.bouwstenen.nl/jaarbijeenkomst   

@BouwstenenvS
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