
  

BIM Digital Twin The People Group 

Wie zijn wij?  
Heusden Young Talent is hét innovatie platform van de gemeente Heusden, waarbij we in 
een groot multidisciplinair team samenwerken. Het team bestaat uit zowel studenten als 
directeuren, eigenaren en professionals van aangesloten Heusdense bedrijven. Deze 
bedrijven en organisaties zijn lokale familiebedrijven tot multinationals, bankwezen en de 
gemeente Heusden zelf!   
Deze opdracht zal uitgevoerd worden bij The People Group, een van de aangesloten 
bedrijven bij Heusden Young Talent. Dit is een ontwerpbedrijf dat ontwerpt op allerlei 
gebieden. Zo ontwerpen ze wegen, gebouwen en riolering door heel Nederland.  
 
Wat is de opdracht?  
Bij deze opdracht ga je inventariseren wat de technologische mogelijkheden voor een 
Digital Twin zijn. Het maken van ontwerpen gebeurt momenteel met verschillende 
softwarepakketten maar dit is vaak lastig om met de klant te delen. Wanneer er een 3D 
model wordt gemaakt wordt dit vaak platgeslagen en als PDF met de klant gedeeld. Met 
de nieuwste technologie: Digital Twin, kun je een 3D ontwerp op internet zetten zodat dit 
voor iedereen toegankelijk is. Je kan dit vervolgens ook koppelen met dataontwerpen.  
 
Jij gaat onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een Digital Twin. Wat kan het 
opleveren voor The People Group? Je gaat bijvoorbeeld kijken naar de kosten en de 
kwaliteit.  
Deze stageopdracht biedt de mogelijkheid om het te vormen naar jouw eigen wensen. 
Dit kan zowel met een technische draai; hierbij kijk je naar de processtappen, hoe ga je 
iets inrichten? Of eerder bedrijfskundig; welke afdeling heeft het meeste baat bij de 
Digital Twin?  
 
Uiteindelijk geef je advies over de software en kom je met een implementatieplan. Je kan 
ook een adviesrapport opleveren over de eventuele winst.  
 
Naast het werken aan deze specifieke opdracht word je deelgenoot van het Heusden 
Young Talent team en krijg je de kans om binnen te kijken bij alle deelnemende 
organisaties, je netwerk te vergroten en om mee te bouwen aan deze groeiende 
organisatie voor en door studenten.  
 
Wat vragen we van jou?  
In de komende stageperiode van februari 2022 tot juni 2022 zoeken wij enthousiaste 
derdejaarsstudenten of afstudeerders die het gedachtegoed van HYT door willen 
ontwikkelen en deel willen uitmaken van het Heusden Young Talent Team. Jij volgt de 
opleiding Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek of een andere relevante opleiding 
op HBO- niveau. Jij bent onderzoekend, werkt resultaatgericht, zelfstandig en 
communicatief vaardig. 
 



Daarnaast vind je persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Je gaat professioneel om met 
je werk en de verantwoordelijkheden die je krijgt. Goed ben je in het genereren van 
ideeën, nog beter ben je in het realiseren van deze. 
 
Wat bieden we jou?  

• Werken in een jonge, snelgroeiende en dynamische omgeving; 
• Informele en open cultuur;   
• Een leuke stagevergoeding;   
• Uitdagende projecten met de nieuwste technologieën;   
• Flexibiliteit;   
• Een interdisciplinair team van zowel studenten als ondernemers! 

Ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan of heb je vragen? Neem contact met ons op 
via:   
Esmee Frieser en Nikki de Groot 
info@heusdenyoungtalen.nl  

 
 

 

 

 

 


