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Hoe de (water)bouw zich digitaal 
een weg baant door deze 
coronastorm



Programma

• Wie is Ralph van Roessel?

• Waarom is digitaal samenwerken juist nu belangrijk?

• Wat is er voor digitaal samenwerken noodzakelijk?

• Wat is er qua digitale samenwerking allemaal mogelijk?



Wie is Ralph?





Waarom is digitaal samenwerken juist 
nu belangrijk?



VOORAL NOG HEEL VEEL ONZEKER

Waarom is digitaal samenwerken juist nu belangrijk?



Waarom is (digitaal) samenwerken juist nu belangrijk?

Vul hier uw voettekst in



Waarom is (digitaal) samenwerken juist nu belangrijk?



Waarom is (digitaal) samenwerken juist nu belangrijk?

Vul hier uw voettekst in



Wat is er voor digitaal samenwerken 
noodzakelijk? 



Wat is er voor digitale samenwerking noodzakelijk?

Vul hier uw voettekst in

Voorbereiding 

Flexibiliteit

‘standaard’ IT systemen



Wat zijn de digitale mogelijheden?



Wat is er qua digitale samenwerking allemaal mogelijk?

Vul hier uw voettekst in

 Overleggen

 ‘Passieve’ participatie

 ‘actieve’ participatie



Overleggen (via Teams, skype, zoom,…)

• 2- 50 personen

• > 10 personen; strikte voorbereiding qua agenda en 

apart gespreksleider noodzakelijk

• > 20 personen; aparte moderator

• Vragen stellen via de chatfunctie 

• Vragen en opmerkingen in chatfunctie blijven 

beschikbaar voor latere opvolging

• Ook via mobiel mogelijk

• Teamoverleg

• PSU/PFU

• Voortgangsoverleg

• Product bespreking

• Sollicitaties



‘Passieve’ participatie (Teams + eventueel ondersteunende software)

• Informatieavond wijkinrichting

• Plantoelichting aan klant

• Cursus

• Plan presentatie voor een tender 

• Webinar digitaal samenwerken

• Risico sessie 

• Uitnodigen via mail

• Deelnemers nagenoeg onbeperkt

• Presenteren via sheets, filmpjes of 

eventueel ondersteunende apps)

• Vragen stellen mogelijk via 

chatfunctie (ondersteuning 

noodzakelijk)



‘Passieve’ participatie

Vul hier uw voettekst in



‘Actieve’ participatie (Teams + ondersteunende software + AR/VR) 

• Maximaal 20-50 deelnemers

• Echt samen werken en onderlinge 

interactie mogelijk (met ondersteuning)

• Met ondersteunende software en apps 

specifiek te maken voor bijna elke 

gewenste opgave

• Integrale ontwerpsessies 

• Risico dialoog

• Inspraakbijeenkomst

• Digitale besluitvorming

• Creatieve sessies en brainstorm

• Ontwerptoets door beheerders

• Marktconsultatie



‘Actieve’ participatie

Participatie fysiek



‘Actieve’ participatie

Vul hier uw voettekst in

Participatie digitaal



‘Actieve’ participatie



‘Actieve’ participatie

De meerwaarde van 3D ontwerpen en Virtual Reality Engineering



‘Actieve’ participatie




