
 
 

Bedrijfsprofiel 

The People Group levert kwalitatieve technische dienstverlening, innovatieve 

software en trainingen. Hoe? Door inzet van de beste technisch specialisten, de 

nieuwste software gecombineerd met de allerlaatste technologieën en de kennis 

hiervan te delen met scholen en het bedrijfsleven 

 

Binnen ThePeopleGroup werken we in verschillende werkgebieden; Bovengrondse 

Infra, Ondergrondse Infra, Bouw & Installatie, Industrie & Energie, Geo & Data en 

Integrale diensten. 

 

Onze medewerkers zijn het kloppend hart van onze organisatie. Techniek is onze 

core business, maar het zijn onze mensen die ontwerpen, ontwikkelen en de techniek implementeren. Dat doen ze vanuit onze 

kantoren in Nieuwkuijk en Almere of op locatie bij onze opdrachtgevers. 

 

The People Group | Bovengrondse Infra  

Binnen Bovengrondse Infra worden wij enthousiast van het ontwerpen en visualiseren van onze leefomgeving. Of het nu gaat om 

grote complexe infrastructurele projecten of om het aanpassen van een bestemmingplan, wij kunnen onze klanten ondersteunen 

met de juiste kennis en ervaring. 

 

Onze ontwerpers en modelleurs zien in elk project een uitdaging en worden 

enthousiast van de samenwerking binnen een multidisciplinair team. Met onze ruime 

kennis van 3D (weg)ontwerp, waaronder de beheersing van diverse ontwerpsoftware 

en deskundigheid omtrent richtlijnen, vullen wij voor verschillende overheden, 

aannemers en advies- en ingenieursbureaus uitdagende vraagstukken in. De vele 

fases binnen een infrastructureel project, van verkenning, MER, OTB, TB, tender, 

realisatie tot en met onderhoud zijn ons niet vreemd. Op software gebied stimuleren 

we proactief de ontwikkeling van OpenRoads Designer en hebben we ruime ervaring 

met MX Road, Civil 3D, Synchro 4D en visualisatie software. 

 
Stage Modelleren & Ontwerpen 

Omschrijving opdracht 

Als meewerk-stage bieden we de student(en) de kans om in aanraking te komen met de 

grote infra projecten in Nederland. Vanuit onze rol als ontwerper zijn we vaak een spin in 

het web op deze grote projecten en kunnen we de student(en) meenemen in en naar deze 

mooie projecten. Dit is de kans om kennis op te doen van diverse modelleer- en 

ontwerpsoftware en deze kennis ook direct in de praktijk toe te passen.  

Gewenst (eind)product  Tekeningen en 3D-model (BIM) 

Periode In overleg 

Stagevergoeding €350,-  per maand 

Sollicitatie Email met cv of telefonisch 

 

Gegevens organisatie 

Naam organisatie The People Group| Bovengrondse Infra B.V. 

Adres  Kantoor Almere 

 Transistorstraat 40, 1322 CG Almere  

 Kantoor Nieuwkuijk 

 Middelweg 2, 5253 CA Nieuwkuijk 

Website www.thepeoplegroup.nl  

Branche Civiele Techniek 

Bedrijfsgrootte  25 FTE 

Contact 

Naam   Bas de Bruin 

Functie  Recruitment Consultant 

Mobiel +31615951702 

Telefoonnummer +31852240000 

E-mail  bdebruin@thepeoplegroup.nl  

http://www.thepeoplegroup.nl/
mailto:bdebruin@thepeoplegroup.nl


 
 
 

Afstudeerprojecten 

Periode In overleg 

Stagevergoeding €400,- per maand 

Sollicitatie Email met cv of telefonisch 

 
Afstudeeronderzoek 3D, 4D en 5D Case studie 

Omschrijving opdracht 

De mogelijkheden voor projecten gaan tegenwoordig verder dan een 3D uitwerking en een 

losse planning. Met de nieuwste software is het mogelijk om deze te combineren en zo een 

4D (3D model met planning) of zelfs 5D (3D model met planning en kosten). Met behulp van 

een project (case) kan onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden en inzichten van 

deze nieuwe technieken. Het onderzoek zal zich richten op een verkenning naar 4D/5D 

software, de analyse over hoe ontwerpen dynamisch te koppelen zijn aan een planning 

(beide veranderingsgevoelig) en uiteindelijk een voorbeeld project (casestudie). Tot slot een 

aanbeveling over het gebruik van 4D/5D en kansen die dit biedt voor The People Group als 

business model. 

Gewenst (eind)product  Adviesrapport en Casestudie 

Afstudeeronderzoek BIM Digital Twin 

Omschrijving opdracht 

De term Digital Twin is de afgelopen periode in een rap tempo bekend geworden. Een 

digitail twin is  een representatief digitaal model van de huidige of nieuwe waarheid buiten. 

Diverse software ontwikkelaars zoals Bentley zijn druk bezig om dze nieuwe technologie te 

ontwikkelen aan. Deze techniek zorgt voor een  next level BIM mogelijkheid. Het onderzoek 

zal bestaan uit een inventarisatie van de technologische mogelijkheden voor een digital 

twin, de ontwikkelingen die nodig zijn voor een implementatie binnen onze afdeling en een 

voorbeeld project (casestudie) uitvoeren tot een digital twin.  

Gewenst (eind)product  Adviesrapport en Digital Twin Model 

Afstudeeronderzoek Onderzoek Ontwerpsoftware 

Omschrijving opdracht 

Op dit moment zijn er in Nederland een tweetal ontwerpsoftwarepakketten gangbaar voor 

het ontwerp van (autosnel)wegen. Dit onderzoek dient een verkenning te zijn naar 

mogelijke concurrenten daarvan en uiteindelijk een aanbeveling aan The People Group voor 

welk ontwerppakket het beste gebruikt kan worden voor de werkzaamheden die wij 

verrichten. Dit onderzoek zal bestaan uit een analyse van onze werkzaamheden en 

projecten, onderzoek naar de verschillende ontwerpsoftware, een verdieping en vergelijking 

en testcase van mogelijk geschikte ontwerpsoftware.  

Gewenst (eind)product  Adviesrapport en testcases 

Afstudeeronderzoek Tracéstudie Noord-Zuid verbinding 

Omschrijving opdracht 

Tracé studie naar een geschikte locatie voor een extra Noord-Zuid verbinding in het 

snelwegennetwerk gelegen in het zuiden en kruist met  de rivieren (Maas, Waal en 

eventueel Lek). Dit onderzoek zal bestaan uit een netwerk analyse, locatie onderzoek, 

ontwerpstudie en de uitwerking en visualisering daarvan.   

Gewenst (eind)product  Ontwerpstudie en 3D-model 

Afstudeeronderzoek N302 

Omschrijving opdracht 

Het opzetten van een variantenstudie naar de best mogelijke oplossingen voor een 

aansluiting van de N302 met het onderliggende wegennet en de benodigde kruising 

daarmee. Daarnaast dient ook een nieuwe fietsverbinding opgenomen te worden in de 

oplossing. De meest geschikte variant dient uiteindelijke uit te worden gewerkt in een 

volledig Multi disciplinair 3D model met behulp van ontwerpsoftware.  

Gewenst (eind)product  Ontwerpstudie en 3D-model 

 


