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De afgelopen twee jaar hebben honderden mensen uit de GWW-sector bijgedragen
aan de Leidraad Systems Engineering 3. Deze versie gaat in op uitdagingen in de sector, 
geeft antwoorden, verstevigt de brug tussen theorie en praktijk en toont de methodiek 
binnen de bestaande context in de GWW-wereld. Dit document presenteren we
feestelijk op dinsdag 19 november aanstaande in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Systems Engineering bevordert  integraal samenwerken in een complexe- en
dynamische omgeving. Het toepassen van SE helpt bij het beter voldoen aan de
klantvraag. Bij SE is de hele organisatie betrokken, daarom is deze uitnodiging
niet alleen bestemd voor SE-experts, maar juist ook voor projectmanagers en
(afdelings-) managers van organisaties die SE inzetten.

De presentatie van de nieuwe Leidraad
staat in het teken van samenhang,
uitwisseling en inspirerende ontmoetingen. 

Programma
13:00 uur Inloop en registratie 
13:30 uur Opening door de dagvoorzitter Jeroen Busscher
13:40 uur Keynote prof. Matthew S. Johnson PhD MSPM 
14:20 uur Talkshow: Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? 
15:00 uur Keynote prof. dr. Aukje Nauta
15:30 uur Ontmoet de gebruikers
16:10 uur Toelichting door ondertekenaars Leidraad 3
16:25 uur Uitreiking eerste exemplaar Leidraad 3
16:35 uur Tête à tête 
16:50 uur Wat hebben we vandaag bereikt?
17:00 uur Borrel

Aanmelden
U kunt zich voor het congres aanmelden door uiterlijk 8 november 2013 een reply te 
sturen met daarin opgenomen uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Wees er snel bij 
want het aantal plekken is beperkt. Registratie vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Bereikbaarheid
De Jaarbeurs Utrecht (Croeselaan 6) is goed bereikbaar via openbaar vervoer.
Ook beschikt de Jaarbeurs over voldoende parkeergelegenheid. Parkeren is
mogelijk bij P1 of P3. Het congres is bereikbaar via Jaarbeurs Entree Oost.
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