
Dinsdag 9 april 

12:10 - 12:50 Bepaal jouw circulaire koers @Talents stage

Door Anke Verhagen en Jim Teunizen – Alba Concepts

Jim Teunizen van Alba Concepts en Anke Verhagen van Rabobank Real Estate Finance geven hun visie over hoe je van het brede

begrip circulariteit naar een uitvoerbaar strategisch plan kan komen om circulariteit in jouw bedrijf in de praktijk te brengen.

16:10 - 16:30 Circulair Bouwen: The do's and don'ts @Talents stage

Door Geert Dirkse

Wat moet je doen als je circulair gaat bouwen en wat kan je beter laten. Geert Dirkse van Rabobank geeft advies gebaseerd op zijn

ervaringen uit de praktijk.

Woensdag 10 april 

13:00 - 13:20 Blockchain technologie in de bouwindustrie @Digitalisering stage

Door Jo Bronckers - FIBREE

Blockchain is een nieuwe veelbelovende technologie, ook voor de bouwindustrie. Blockchain alleen zal niet voor disruptie zorgen,

maar de combinatie met de beschikbaarheid van steeds meer en steeds betere kwaliteit data, geeft deze technologie groeiend

potentieel om bestaande business modellen drastisch te vernieuwen. Ze wordt echter nog maar door weinigen in de bouwwereld

goed begrepen. Aan de andere kant zijn processen in de bouwwereld geen dagelijkse kost voor blockchain- en IT-experts. Met als

gevolg dat er nog relatief weinig wordt geëxperimenteerd en er nog de nodige uitdagingen voor daadwerkelijke brede adoptie

voor ons liggen. Tijdens de presentatie zal hierop worden ingegaan door Jo Bronckers van FIBREE, de organisatie die zich specifiek

focust op het wereldwijd delen van expertise en best practices op het gebied van blockchain en vastgoed. Deze wereldwijde

expertise en zijn eigen expertise zal Jo gebruiken in zijn presentatie. Daarbij zal natuurlijk ook uitgebreid worden ingegaan op de

specifieke toepassingsmogelijkheden in de bouwwereld, onder andere op het gebied van projectmanagement en betalingen,

aanbestedingen en supply chain management en BIM en asset management.

Rabobank

Inhoudelijk programma

Rabobank



Inhoudelijk programma Rabobank
13:25 - 13:45 Building for the Future, hoe kijkt Rabo naar de Bouwsector? @Digitalisering stage

Door Leontien de Waal

Hoe kijkt de Rabobank naar de uitdagingen in gebouwde omgeving, hoe ziet zij de rol van de bouwsector veranderen? Welke

trends en ontwikkelingen zijn dominant? Waar heb je als ondernemer baat bij het opzetten of doorontwikkelen van je business

plan? Hoe beoordeelt een financier jouw businessplan? Hoe kom ik tot opschaling van een idee/aanpak? Hoe kan de bank daarbij

helpen? 

14:45 - 15:05 Blockchain technologie in de bouwindustrie @Digitalisering stage

Door Jo Bronckers - FIBREE

Blockchain is een nieuwe veelbelovende technologie, ook voor de bouwindustrie. Blockchain alleen zal niet voor disruptie zorgen,

maar de combinatie met de beschikbaarheid van steeds meer en steeds betere kwaliteit data, geeft deze technologie groeiend

potentieel om bestaande business modellen drastisch te vernieuwen. Ze wordt echter nog maar door weinigen in de bouwwereld

goed begrepen. Aan de andere kant zijn processen in de bouwwereld geen dagelijkse kost voor blockchain- en IT-experts. Met als

gevolg dat er nog relatief weinig wordt geëxperimenteerd en er nog de nodige uitdagingen voor daadwerkelijke brede adoptie

voor ons liggen. Tijdens de presentatie zal hierop worden ingegaan door Jo Bronckers van FIBREE, de organisatie die zich specifiek

focust op het wereldwijd delen van expertise en best practices op het gebied van blockchain en vastgoed. Deze wereldwijde

expertise en zijn eigen expertise zal Jo gebruiken in zijn presentatie. Daarbij zal natuurlijk ook uitgebreid worden ingegaan op de

specifieke toepassingsmogelijkheden in de bouwwereld, onder andere op het gebied van projectmanagement en betalingen,

aanbestedingen en supply chain management en BIM en asset management.

Donderdag 11 april

13:25 - 13:45 Building for the Future, hoe kijkt Rabo naar de Bouwsector? @Digitalisering stage

Door Leontien de Waal

Hoe kijkt de Rabobank naar de uitdagingen in gebouwde omgeving, hoe ziet zij de rol van de bouwsector veranderen? Welke

trends en ontwikkelingen zijn dominant? Waar heb je als ondernemer baat bij het opzetten of doorontwikkelen van je business

plan? Hoe beoordeelt een financier jouw businessplan? Hoe kom ik tot opschaling van een idee/aanpak? Hoe kan de bank daarbij

helpen?

15:15 - 15:35 Hoe innoveer ik succesvol in de Bouw @Transformatie stage

Door Maarten Korz 

Hoe gaat jouw organisatie om met innovatie? Hoe kom je van idee naar concept en van concept naar uitvoering? Hoe zorg je ervoor

dat de uitvoering ook leidt tot tevreden klanten, omzetgroei en een beter rendement. Hoe kan de bouwsector slimmer gebruik

maken van digitale disruptie en technologie om zich sneller en beter te kunnen aanpassen. Wat kan ze daarbij leren van andere

sectoren? 
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