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Summer University op 11 september 2018

De bouwplaats in tijden van industrialisering
Geïndustrialiseerde bouwprocessen duikert meer en meer op in onze sector Maar hoe zet een

bouwbedrijf die beloften om in werkelijkheid Dat legt de Summer University uit op 11 september

DATUM Tl september 2018
PLAATS Square Brussels Meeting
Centre vlakbij Brussel Centraal in het
hart van Brussel

PROGRAMMA EN
INSCHRIJVING
www bou wacadem i e net

Dat industrialisering in opkomt is
op de bouwplaats heeft ook te maken
met die andere trend de digitalise
ring BIM prefabricatie lean robots
3D printers drones

deze tools

ondersteunen de evolutie van de bouw

sector naar een steeds geavanceerdere
industrialisering
Het typevoorbeeld daarvan is de

prefabricatie Deze maakt bouwplaat
sen minder afhankelijk van het weer en
van de technische vaardigheden van het
personeel Maar welke impact heeft ze
op de organisatie van de onderneming

Beheer

KOSTPRIJS

De Summer University gaat ook die
per ïn op de tools die het beheer van
bouwplaatsen verbeteren Op dat puilt
zijn digitale technologieën zeer nuttig
voor de meest uiteenlopende aspecten
De Summer University licht dit alles toe
aan de hand van praktijkvoorbeelden
Tijdens het laatste deel van de dag wor
den ten slotte verschillende oplossingen
gepresenteerd die op de markt zijn

Bij inschrijving vooraf is de deelname
gratis voor bedienden van PC 200
In de andere gevallen betalen
d eel nemers 140 exelu sief btw per

INFO

De Summer University wordt geonganiseerddoorde

Hoe verbetert ze de kwaliteit Wie het

ouwacadem ie van de Confederatie Bouw Brussel

antwoord op dergelijke vragen zoek
moet naar de eendaagse Summer Uni
versity komen

Vlaams Brabant en het WTCB in samenwerking met
Cevora en ADEB VBA de verenigingvan aannem
ersvan grote bouwwerken in deConfederatie

persoon

Annuleringen moeten minstens
vierdagen vooraf gemeld worden
anders wordt een forfait van

50

aangerekend
VOOR WIE

Dit evenement richt zich op
leidinggevenden van bouwbedrijven
zoals ingenieurs calculators
opmeters projectbeheerders
en zaakvoerders maar ook op
architecten studiebureaus

opd rachtgevers bij de overheid
enzovoort
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