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Dumebo DWS staat voor kwaliteit 
metalen gevel- en daksystemen

Congres Ketenstandaard 2018: 
de Roadmap voor Digitalisering

Samen met producentenvereniging MDG 
heeft Dumebo DWS van de Koninklijke 
Metaalunie de technische kwaliteitsrichtlijn 
op gebied van metalen en gevels en daken 
ontwikkeld. Hierin is vastgelegd op welke 
wijze een metalen gevel- respectievelijk 
dakconstructie samengesteld, ontworpen, 
uitgewerkt en uitgevoerd dient te worden 
om te kunnen voldoen aan het Bouwbe-
sluit en aan een verantwoord technisch en 
esthetisch niveau. De kwaliteitsrichtlijn is 
vrij beschikbaar via
website www.dumebo-dws.nl. 

De kwaliteitsrichtlijn is opgenomen in 
Stabu Bouwbreed en kan in een bestek 
worden meegenomen teneinde de kwaliteit 
en de uitvoering van metalen dak- en gevel-
systemen goed vast te leggen.

Kwaliteit gaat niet zonder kennis. Er wordt 
door Dumebo DWS in samenwerking met 
Nieman Kettlitz Gevel- en Dakadvies veel 
tijd gestoken in vakopleidingen gericht 
op de uitvoering. De opleidingen worden 
verzorgd door MetaalTech B.V.. In septem-
ber dit jaar gaat er weer een 2-jarige MBO-2 
vakopleiding Monteur Metalen Gevels en 
Daken van start bij ROC Midden Neder-
land in Nieuwegein in een BBL formule (1 
dag per week naar school en vier dagen per 
week werken). Aanvullende informatie en 
aanmeldingen via www.metaaltech.nl. Er 
is voldoende werk voor vakmensen die de 
handen uit de mouwen willen steken.

Foto: Skydive langs de A2 bij Vleuten, 
uitvoering door Cladding Partners
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Talkshows met Roelof Hemmen
Roelof Hemmen, bekend van het 
programma Hemmen op BNR Nieuws-
radio, ontvangt tijdens de lunch invloed-
rijke gasten als Doekle Terpstra (voorzitter 
UNETO-VNI), Henk Homberg (vicevoor-
zitter Bouwend Nederland) en Cassan-
dra Vugts (CEO SPARK Campus). In de 
ochtend maakt Hemmen met zijn gasten 
een deep dive in de bouw- en onderhouds-
sector en in de middag wordt de Roadmap 
voor Digitalisering in de installatietechniek 
uitgediept. Tussen de middag ontmoeten 
de sectoren elkaar. Bekijk hier een overzicht 
van alle gasten van de talkshows.

24 breakout sessies met klantcases
Op de informatiemarkt staan drie domes, 
waarin bedrijven hun praktische ervarin-
gen delen met concrete innovatieve, digitale 
toepassingen. Deze sessies worden u aange-
boden door 30 toonaangevende leveran-
ciers van softwaretoepassingen en diensten 
voor woningcorporaties, bouw-, onder-
houds- en installatiesector. Bekijk hier het 
complete overzicht van de breakout sessies.

Informatiemarkt met 
30 participanten
Op de informatiemarkt presenteren de 
participanten van dit congres zich met hun 
innovatieve toepassingen. Deze partici-
panten spelen een cruciale rol om de sector 
verder te helpen met digitaliseren. Zij 
zullen demonstreren hoe zij samen met de 
bezoekers de volgende stap kunnen zetten 
op Roadmap voor Digitalisering.

12 inspirerende kennissessies door 
toonaangevende partijen
•  Madaster: een publieke, online bibliotheek 

van materialen in de gebouwde omgeving, 
door Pablo van den Bosch, Madaster

•  Verduurzamen en onderhoud: de rol van 
digitalisering, door Jan Fock, CorpoNet

•  Façade Identification System, onmisbaar 
in een circulaire geveleconomie door 
Stingo Huurdeman, VMRG

•  Roadmap voor de SALES Standaard voor 
de bouw-, onderhouds- en installatiesec-
tor door Luuk d’Hooghe, Ketenstandaard

•  Integratie van 3D-printen in het bedrijfs-
proces door David Truyens, Cadac Group

•  Citadel: Een gezamenlijk dataplatform 
waarmee alle onderdelen van waterleidin-
gen op uniek niveau te volgen zijn door 
Bobby Ham, BrabantWater Vitalisatie

•  Bouwagenda en open standaards: “Wat is 
de roadmap?” door Jacqueline Meerkerk, 
BIM Loket

•  Betrouwbare productinformatie essenti-
eel voor doe-het-zelf en retail door Marco 
van der Lee, GS1 Nederland

•  Roadmap voor ETIM Classificatie in de 
bouw en installatietechniek door Arnold 
Kampstra, Ketenstandaard

•  Het gebruik van ETIM en ETIM MC 
vanuit het perspectief van internationale 
producenten door Michan Katerbarg, 
Wavin en Roy Leenders, ABB.

•  bGrid: praktische ervaring van proces en 
technologie om te komen tot een Smart 
Building Wouter Kok, bGrid

•  Digital Twin: eerst gecertificeerd BIM-
model opleveren, dan pas bouwen door 
Anne-Roos van der Elst, BAM Infra

Praktische informatie 
Het congres vindt plaats op donderdag 
7 juni 2018 bij het Hart van Holland in 
Nijkerk. Er zijn geen kosten verbonden 
aan dit congres. Bezoekers kunnen zich 
inschrijven voor alle sessies via de website: 
www.ketenstandaard.nl.
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