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5DE EDITIE

GRATIS OPLEIDINGSDAG

18/01/2021

VOOR BOUWARBEIDERS

T2-CAMPUS THOR PARK, GENK

PUUR Prof, naast opleidingsdagen
ook het netwerkmoment voor de bouwprofessional.

WINTEROPLEIDINGEN, DEMO’S, WORKSHOPS & NETWERKING

Meer informatie:
WWW.PUURPROF.BE

€900 €350
> Voorzien: ronde tafel + 2 krukken
> Vermelding logo op puurprof.be 
 + mailings 

> Standenbouw metalen 
 constructie met zwarte wanddoeken
> Voorzien: 2 krukken + tafel
> Vermelding logo op puurprof.be 
 + mailings
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CAMPUS SYNTRA LIMBURG, PELT T2-CAMPUS THOR PARK, GENK

2 LOCATIES!
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DIDEX & ARGUS VISION 
combineren hun specifieke niches om een to-
taalpakket aan toepassingen voor de bouw te 
kunnen aanleveren.

DIDEX
focus op thermale en multispectrale sensoren 
met bijbehorende dataverwerking.

ARGUS VISION
focus op complexe vluchtuitvoering en LIDAR 
sensoren met dataverwerking.

Het project C3PO, 3D betonprinten in co-creatie met 
ondernemingen en het vervolgtraject KIEM,  zijn pro-
jecten om de innovatie in onze bouwwereld aan te 
zwengelen. We hebben een huis in beton geprint en 
willen hiermee onze bouwwereld triggeren om deze 
technologie op te pikken en startup’s te starten.

De  volgende twee jaar gaan we zoeken naar inte-
ressante printopdrachten om nog meer innovatieve 
kennis hierover te verspreiden.

Kamp C is ook bezig met het bouwen van een nieuw 
circulair kantoorgebouw op haar site. Dit project 
behelst echter meer dan enkel het bouwen van 
een circulair gebouw. Zowel het voortraject (zetten 
van ambities) als de aanbesteding en de volledige 
uitvoering wordt circulair opgevat.

Welke voordelen, maar ook welke problemen stel-
len zich met BIM?

Stap mee in de digitalisering via een model dat alle 
informatie bevat over een project en doorgedreven 
coördinatie en inzicht in het gebouw mogelijk maakt.
 
Denk jij “BIM is niets voor mij?” Het idee bestaat 
namelijk dat het te duur en te ingewikkeld is en en-
kel voor grote bouwbedrijven.Nochtans hebben een 
aantal bouw-kmo’s de stap wel al gezet.
 
Kom ook mee aan boord aan en ondervind welke 
voordelen, maar ook welke problemen zich stellen 
met BIM. Maar vooral: wat moet er nog gebeuren 
om de digitale samenwerking in de bouw breed te 
laten doorbreken.

Drones in de bouw 
door Yves Lantin

3D Betonprinten 
& Circulair Bouwen 

door Marijke Aerts

BIM
ook toepasbaar voor 

de kleinere bouw-kmo

BOUW
@PUURPROF

PRAAT

€350
> Voorzien: ronde tafel + 2 krukken
> Vermelding logo op puurprof.be 
 + mailings + logo op uitnodiging   
 Bouwpraat@Puurprof 

NIEUW!
VOOR ZAAKVOERDERS 

EN WERKGEVERS!

meter
2x2

STANDPLAATS 
TECHSQUARE

AVOND

VAN 19U - 23U

PROGRAMMA
19u ontvangst
19u30 Toelichting Constructiv
19u45 Drones in de Bouw
20u15 3D betonprinten en Circulair Bouwen
20u45 Bim in de Prakijk
21u30 Netwerkmoment

Wist je dat bedrijfsinterne 
opleidingen u geld 
kunnen opleveren ? 
toelichting door Constructiv


