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Programma

• 15.00 – 15.10 u Welkom en toelichting programma BRAINR 

(Willemijn Visscher - BNL)

• 15.10 – 15.30 u Programma digitalisering en ontwikkelingen landelijk 

(Dennis Mollet – BNL)

• 15.30 – 16.30 u Kennismaken en ervaringen uitwisselen

• 16.30 – 17.00 u Route bepalen voor volgende bijeenkomsten en afronden



Wat is een contactgroep?

• Een contactgroep is een actief netwerk van BNL-leden met de gedeelde ambitie elkaar 

verder te willen helpen.

• X aantal keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats met de laatste ontwikkelingen en 

eventueel een centraal thema. Rond dit thema vinden presentaties, discussies en 

workshops plaats. Een rondleiding kan ook deel uitmaken van het programma. 

Bijeenkomsten kunnen ook goed plaatsvinden op locatie bij één van de lidbedrijven.

• Leren, verbinden en netwerken staat centraal, het contact is laagdrempelig.

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van 

Bouwend Nederland. In regio Noord kennen we ook nog de contactgroep 

Personeel & Financiën en de contactgroep Veiligheid.



Waarom?

• Bewustzijn i.r.t. andere vraagstukken

• Digitalisering als middel

• Efficiëntie / robotisering / industrialisatie

Doel

Het doel van BrainR is om bedrijven en organisaties in de bouw en infrasector te ondersteunen bij digitalisering, 

en richt zich specifiek op het MKB. BrainR staat voor regionale innovaties, uitwisseling van kennis en ervaring, en 

samenwerking met als hoger doel een betere gebouwde omgeving.

Proces in stappen

• Via vraagarticulatie ophalen wat er leeft bij het MKB en dit vertalen naar concreet aanbod;

• Gerichte kennisontwikkeling en leerervaringen door learning by doing in innovatieprojecten;

• Via de lijn van kennisdeling en netwerk bestaande en nieuwe kennis bij ondernemers brengen;

• Met faciliteiten en diensten ondersteunende activiteiten bieden.





M&C: 
- M&C plan 
- Website
- Digitaal -platform voor intern 
en extern netwerk

BEREIK EVENEMENTEN

BTIC on tour 5 MKB

NL Digitaal conferentie 5 MKB

Gesprekstafels 40 MKB

Cybersecurity 20 MKB

BRAINR Experience 30 MKB

Biosintrum Events 100 MKB

Promotiedagen 10 MKB

Totaal bereikt MKB 210 MKB
Events: 
- Zelf georganiseerd: Cyber security / 
BRAINR Experience / Partnerbijeenkomst BAM
- Deelname aan externe events, o.a. Biobased bij Biosintrum, 
NL digitaal conferentie, BTIC on tour, Renovatieversneller, 
Promotiedagen.

Vraagarticulatie/MKB/faciliteiten: 
- 5x regionale gesprekstafels MKB
- Ontwikkelde robot workflow
- Assessment MKB over industrialisatie i.s.m. 
Smart Industry Hub & Bowinn
- Focusgroepen MKB
- MKB aanbod: digitaliseringsscan, advies enassessments

Innovatieprojecten:
Gestart en doorlopend: 
- Biobased materialen en de rol van digitalisering
- Talking Buildings
- Werken met BIM  
- Bewonersparticipatie via Woning Informatie Model   

Integraal scholingsaanbod:
- Strategiesessies gegeven door BuildinG
- Scholingsproduct HanzePro ontwikkelt
- Samenwerking en bestuurlijk  
commitment ingericht en afgegeven

- Marketing & Communicatie / promotie

Kennisontwikkeling: 
- Aangeboord Internationaal netwerk,
- Deelname Biënnale 
- Structuur kennisbank 
- Sessies voor congres oktober 2022 over toekomst van het onderwijs 
(hbo-wo)
- Koppeling onderwijs digitaliseringsthema’s en MKB 
- Digitaliserings visie/whitepaper



Wat bieden we aan?

- Onafhankelijk adviesgesprek, hulp bij digitalisering i.s.m. DPI

- Smart Industry Hub Assessment voor toeleveranciers en productiebedrijven

- Doorlopende leerlijn BIM vanuit het Alfa-college en de HanzeHogeschool, op 

operationeel / tactisch en strategisch niveau

- BIM en virtueel bouwen (e-learning) via Bouwend Nederland

- Contactgroep digitalisering 14 juli in het Forum Groningen

- Medio okt, lancering Digiscan en platform

https://smartindustry.nl/diensten/assessments/smart-industry-assessment
https://www.hanzepro.nl/alle-opleidingen/techniek-opleidingen/bouwkunde-en-civiele-techniek/integraal-samenwerken-met-bim/
https://www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-academy/bedrijfsvoering-vaardigheden/bim-en-virtueel-bouwen-e-learning
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/27060/aftrap-contactgroep-digitalisering-zien-we-jou-op-14-juli


Platform BRAINR



Met welk doel
neem jij vandaag
deel?



Meer info? Neem contact op! 

w.visscher@bouwendnederland.nl / 

0615506349

Dank voor jullie komst!

mailto:w.visscher@bouwendnederland.nl

