
ACTUALITEITENCOLLEGE
Virtual Reality: je kunt er niet
meer omheen

Bart Kok | Studio Manager VR 
Virtual Dutch Men 
Virtual Reality toepassen in 
vastgoed(ontwikkeling): niet de 
vraag of, maar wanneer!

Sprekers

Locatie
De Citadel
Walstraat 17, Rijssen

2016.3

Tijd Onderwerp Spreker

15.45 uur Inloop met koffie en thee

16.00 uur Start programma Dagvoorzitter

De wereld van Virtual Reality Bart Kok

INSITER: Self-Commissioning Gaby Abdalla

17.30 uur Borrel en napraten

Programma

Deelname voor relaties van DWA, De Citadel - Hét Ondernemersnetwerk en The 

Virtual Dutch Men is kosteloos. Niet-relaties van deze organisaties betalen € 75,- 

(exclusief btw). U kunt zich aanmelden bij Joanne ter Harmsel (joanne.harmsel@

dwa.nl). Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Joanne ter Harmsel, 

telefoonnummer 088 - 163 55 40. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een 

bevestiging ( en, indien van toepassing, de factuur voor deelname).

15 september 2016
16.00 - 18.00 uur

Virtualiteit wordt onmisbaar 
in de toekomst van 
communiceren en werken.

Langs een bouwplaats lopen en op je telefoon in 3D zien wat er straks komt 

te staan. Door een Augmented Reality-bril kijken naar een machine en stap 

voor stap, één op één geprojecteerd op de machine, een demonstratie van het 

onderhoud krijgen. Of je vergadert aan tafel met een aantal collega’s, ziet al hun 

handelingen en ervaart hun lichaamstaal, maar zit in werkelijkheid honderden 

kilometers uit elkaar. Toekomstmuziek? Nee hoor, dit is er allemaal al een 

tijdje. The Virtual Dutch Men in Wierden zijn ervan overtuigd: Virtualiteit wordt 

onmisbaar in de toekomst van communiceren en werken.

The Virtual Dutch Men, 

onderdeel van Archivision, 

ontwikkelen applicaties 

voor Virtual Reality (VR). 

Hiermee lopen ze niet alleen 

in Nederland in de voorhoede. Ook buitenlandse opdrachtgevers weten de weg 

naar Wierden steeds vaker te vinden. Bart Kok, studiomanager VR van The Virtual 

Dutch Men, neemt u mee in de wereld van de Virtual Reality.

DWA is een innovatief adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, energie 

en technische installatie. DWA anticipeert op de ontwikkelingen op het 

gebied van digitaal bouwen en ontwikkelt ICT en BIM gerelateerde tools en 

processen. Door VR-, simulatie- en monitoringstools in te zetten tilt DWA haar 

dienstverlening naar een hoger niveau en creëert hiermee meerwaarde voor haar 

opdrachtgevers.

Gaby Abdalla | DWA
Virtual Reality is business as 
usual onder andere in de auto- en 
scheepvaartindustrie; de bouw is 
aan zet! 


