WHITEPAPER

Do’s en don’ts:
hoe je een gebouw
succesvol slimmer
maakt

Door gebouwen slimmer te maken haal je er meer uit. Met
flexibele en schaalbare integraties voorspel je behoeften
van gebruikers en speel je altijd adequaat in op hun
verwachtingen. Een slim gebouw is daarnaast meestal
ook een duurzaam gebouw dat klaar is voor de toekomst.
Maar bij het realiseren van een smart building kom je
voor heel wat uitdagingen te staan. In dit whitepaper lees
je meer over de valkuilen die je tegen kunt komen en hoe
je die omzeilt.

WAT IS EEN SMART BUILDING?
Er bestaan meer en minder uitgebreide definities van een smart
building, maar wat eigenlijk altijd terugkomt is dat het een gebouw
is waarin techniek wordt gebruikt om het verblijf van mensen die
er werken zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast is het
optimaal laten presteren van in het gebouw aanwezige installaties
een belangrijke doelstelling. Integratie van systemen en workflow
management draagt daaraan bij.
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WAT ZIJN AANSPREKENDE
VOORBEELDEN VAN SMART BUILDINGS?
Een van de eerste smart buildings in de wereld was de 52 etages tellende

Het is ook heel goed mogelijk om een bestaand gebouw slim te maken.

Capital Tower in Singapore. Dit kantorengebouw werd in 2000 voltooid en

Een goed voorbeeld komt uit eigen land: kantoorgebouw Delftse Poort in

geldt nog altijd als schoolvoorbeeld van efficiënt omgaan met energie en

Rotterdam. Daar zijn installaties vervangen, gemoderniseerd en digitaal

water. Condens van de luchtverversingsunit wordt bijvoorbeeld opgevangen

verbonden. Apparatuur voor klimaatbeheersing en luchtverversing wordt

voor hergebruik. Bewegingssensoren in de lift, lobby en toilet zorgen

steeds gemonitord, voor meer inzicht in de energiehuishouding. Dat helpt

ervoor dat in deze ruimtes alleen licht brandt als er iemand aanwezig is.

om storingen te voorkomen en klimaat per ruimte te optimaliseren. Door

Verder draagt techniek bij aan de gebruikservaring: sensoren houden vrije

ook cameratoezicht, toegangscontrole en de brandmeldinstallatie samen

parkeerplaatsen in de gaten en leiden automobilisten hiernaartoe. Zodra

te brengen, is monitoring op afstand mogelijk. Dit kan voorkomen dat er

bezoekers in de lift stappen, gaat er een scherm aan met daarop het nieuws

sleutelhouders of hulpdiensten worden aangestuurd terwijl dat niet nodig

en aandelenkoersen. Eenmaal binnen bewaken sensoren de luchtkwaliteit.

is, bijvoorbeeld omdat een melding niet urgent genoeg is dan wel vals is. 2

1
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ZITTEN SMART BUILDINGS
IN DE LIFT?
Hoewel de covidcrisis een negatieve impact heeft
op de economie, ziet het er toch naar uit dat
investeringen in smart buildings de komende
jaren toch toenemen. Voorspellingen lopen uiteen
van 10,5 tot 34 procent per jaar. 3 4

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE
REDENEN OM TE INVESTEREN IN
SMART BUILDINGS?
	Kosten besparen (vooral op energie, onder
meer met het oog op de eis van de Europese
Unie dat gebouwen in 2050 energieneutraal
moeten zijn). 5
	Comfort, welzijn en gezondheid van
gebruikers verhogen.
Inzichten halen uit data.
	Betere verkoop- of verhuurbaarheid van het
vastgoed.
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HOE HELPT EEN SMART BUILDING OM DEZE
DOELEN TE BEHALEN?
Alle met het internet verbonden apparaten (waaronder IoT, of internet of

draaien, hoe de conditie van onderdelen is. Dat maakt het mogelijk om

things) helpen om ruimte in een kantoorgebouw optimaal te gebruiken.

de omslag van proactief naar preventief (voorspellend) onderhoud te

Een beheerder kan een bezoeker direct vertellen waar ruimte vrij is.

maken.

Als sensors zien dat een ruimte niet wordt gebruikt, gaat het licht
automatisch uit en de verwarming een graadje lager.

Gartner noemt voorspellend onderhoud van een lift een makkelijk te
behalen besparing.6 Volgens dit onderzoeksbureau zijn de meeste

Sensoren kunnen als gezegd de luchtkwaliteit in de gaten houden. Ook

organisaties nog maar net begonnen met investeren in IoT, waardoor ze

kunnen ze allerlei gegevens bijhouden over installaties: hoeveel uren ze

nog volop kansen hebben om dit soort ‘laaghangend fruit’ te plukken.

WAT ZIJN DE TOPFACTOREN DIE DE KANS OP
SUCCESVOL VERSLIMMEN VERGROTEN?
1. Kiezen voor een samenhangende aanpak.
Er zijn heel veel slimme oplossingen beschikbaar op de markt. Hoewel ze
op zichzelf vaak goed werken, ontstaat hierdoor ook een complexe situatie.
Het kan lastig zijn om al die systemen te overzien. Om prestaties bij te
houden, zijn vaak veel handelingen nodig. Installaties vol sensoren genereren
bergen data. Door apparaten onderling te verbinden, wordt het mogelijk al
die gegevens op een plek samen te brengen en te analyseren. Dit levert een
compleet inzicht op in hoe het gebouw echt wordt gebruikt. En dat biedt
weer kansen om processen efficiënter in te richten, installaties beter te laten
presteren en dienstverlening aan gebruikers te verbeteren.
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2. Overstappen naar de cloud
Een Cloud platform gebruiken is de manier om data samen te brengen en overzicht te krijgen. Een
groot voordeel is dat deze oplossing is af te nemen als dienst. Een investering in een product is niet
nodig. Op een dashboard krijg je alle informatie op een visuele manier gepresenteerd.
Het schaalbare karakter van de cloud is een ander voordeel. Er is nooit gebrek aan opslagruimte, wat wel
zo handig is als een gebouw continu nieuwe data genereert. Daarnaast is er ook altijd genoeg rekenkracht.
Ook dat is handig, bijvoorbeeld als je bij het slimmer maken gebruik wilt maken van digital twins.
In gebouwen zijn steeds meer verschillende databronnen beschikbaar, maar dit zijn vaak geïsoleerde
systemen of databronnen die niet met elkaar samenwerken. Een Digital Twin platform combineert
bronnen van diverse leveranciers en presenteert informatie op een visueel aantrekkelijke manier.
Zo vormt een platform de basis om nieuwe services ontwikkelen, die gebruik maken van de
beschikbare data. Niet alleen om de prestaties van het gebouw te optimaliseren maar vooral ook om
de eindgebruiker van het gebouw beter te bedienen.

3. Een expert inschakelen.
Het koppelen van systemen en het geschikt maken van data voor analyse is specialistenwerk. Dit
geldt met namen voor het met elkaar laten praten van oplossingen van verschillende leveranciers.
Een ervaren partner neemt dit werk uit handen en legt de juiste IT-basis. Dat zorgt er niet alleen voor
dat het concept resultaat oplevert, maar ook dat het makkelijk uit te rollen is naar ander vastgoed. 7
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VOOR WELKE VALKUILEN MOET JE UITKIJKEN?
1. Een topdown-benadering.8

3. Korte termijn denken

Vaak is de techniek leidend terwijl die ondersteunend moet zijn

Een slim gebouw is nooit

aan wensen van gebruikers. Als zij een oplossing niet omarmen

af. Er zijn altijd weer

(bijvoorbeeld omdat ze niet het gevoel hebben dat het een reëel

nieuwe ontwikkelingen om

probleem oplost) doet dat de investering teniet.

op in te spelen, en nieuwe,
slimme oplossingen die de
moeite waard zijn om te

2. Vendor lock-in.

implementeren. Daarnaast

In een smart building is alles met alles verbonden. Met systemen

is het efficiënter om

van één leverancier is dat vaak wat makkelijker te realiseren omdat

steeds bij te stellen

producten op elkaar zijn afgestemd. Hoewel dit vaak goed werkt, is

dan eens in de pakweg

het gevaar dat deze partij prijsverhogingen doorvoert of tornt aan de

twintig jaar een enorme

kwaliteit van dienstverlening.

update door te voeren. In

In een gebouw zit een veelheid aan systemen die vaak niet met elkaar zijn

de huidige tijd is het ook

te combineren en dus een negatief effect hebbenop de output van de data.

een groot cyber risico als

Overstappen naar een andere leverancier is wel mogelijk maar vaak alleen

je niet meegaat met de

als vooraf afspraken zijn gemaakt over een exit-strategie. Los daarvan is

nieuwste technieken om

het een ingrijpende operatie om bij een overstap alles te vernieuwen.

dreigingen af te slaan.
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HOE HELPT MPL?
MPL is een system integrator die bijvoorbeeld uiteenlopende subsystemen als
een gebouwbeheerssystemen van fabrikant X, parkeersysteem van merk Y en de
brandbeveiliging van fabrikant Z samenbrengt. Data komt op een plek samen en wordt
daar geschikt gemaakt voor real-time analyses en rapportages. Dat opent de weg voor
verbetering van processen en dienstverlening.
MPL gebruikt hiervoor een platform as a Service , (Digital Twin) omdat dat de
mogelijkheid biedt om verschillende soorten technische installaties merkonafhankelijk
aan elkaar te koppelen. Daardoor kan een vastgoedbeheerder of -eigenaar altijd de beste
oplossing kiezen (best of breed). Doordat MPL de markt kent, kan het als geen ander
adviseren over wat voor eindgebruikers werkt.

Het platform is af te nemen als dienst vanuit de cloud. Voordeel daarvan is onder meer
dat securitymaatregelen altijd up-to-date zijn. Verder worden achter de schermen allerlei
beheerstaken overgenomen (zoals het maken van back-ups en het doorvoeren van updates),
waardoor continuïteit is gegarandeerd. Uitval door een defecte server, harddisk of andere onverwachte
verstoring behoort tot het verleden.
MPL kan de dienstverlening uitbreiden, door via het platform camera’s en sensoren in een gebouw te koppelen aan de
eigen alarmcentrale en kan er dus op elke gewenst moment worden doorgeschakeld . Medewerkers kijken op afstand mee,
ontvangen signalen en beoordelen deze. Bij een verdachte situatie mogen ze de politie aansturen.
Dat het platform als gezegd de ruimte biedt om steeds nieuwe oplossingen toe te voegen, maakt het toekomstbestendig.
Gebruikers kunnen voortdurend innoveren, wat past bij het groeiend besef in de vastgoedwereld dat een smart building nooit af is.
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CONCLUSIE

1 https://s33644.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/06/Intelligent-Building-Top-5-SmartBuildings-ebook.pdf

Een smart building helpt vastgoedeigenaren en -beheerders om
een optimale ervaring te bieden vanaf het moment van arriveren.

2 https://vastgoedjournaal.nl/news/33896/vernieuwbouw-delftse-poort-wolkenkrabber-gaat-decloud-in#:~:text=Met%20Internet%20of%20Things%20voor,en%20%C3%A9%C3%A9n%20van%20
de%20modernste.
3 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-building-market-1169.
html#:~:text=According%20to%20MarketsandMarkets%2C%20the%20global,14.2%25%20
during%20the% 20forecast%20period

Koppeling van systemen helpt om data gedreven te werken en

4 https://quocirca.com/content/smart-buildings-and-iot-supporting-a-safe-return-to-the-office/

gebruikers van kantoorruimte door inzet van slimme technologie

diverse doelstellingen te behalen, zoals energie besparen, storingen
voorkomen en veiligheid vergroten. Een merkonafhankelijk platform
(as a service) maakt het eenvoudig om verbindingen te leggen,
overzicht te houden en steeds nieuwe oplossingen toe te voegen.

5 https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2020/08/26/smart-building-wat-hoe-enwaarom
6 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-29-gartner-survey-reveals-47percent-of-organizations-will-increase-investments-in-iot-despite-the-impact-of-covid-197 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/09/03/four-common-pitfalls-to-avoidin-smart-building-deployment/?sh=1cba7bc73a09
8 https://www.hqo.com/resources/blog/what-not-to-do-with-smart-building-technology-how-toavoid-modern-workplace-mishaps/

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS
OP OF KIJK OP MPL.NL/SMARTBUILDING

www.mpl.nl
Parmentierstraat 2

T 088 202 0730

3772 MS Barneveld

E info@mpl.nl

