
SMART BUILDING.
HOE OPTIMALISEER JE EEN GEBOUW MET DATA? EEN VEILIGE EN GEZONDE 
WERKPLEK START MET SLIM GEBOUWBEHEER.
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Inleiding: Wat is Smart Building?

Smart Building, het is een term die je vaak hoort. Maar wat is zo’n Smart Building 
nu precies? En waarom zou je met slim gebouwbeheer van start gaan? Het zijn 
logische vragen die wij vaak horen van onze klanten. 

Een Smart Building is een gebouw waarin innovatieve technieken zijn 
geïmplementeerd waardoor je inzicht krijgt in hoe dat gebouw functioneert 
voor de gebruikers. Gebouwen worden steeds slimmer en efficiënter dankzij 
het plaatsen van sensoren. Deze sensoren verzamelen allerlei data die je inzicht 
geven in je gebouw. Zoals bijvoorbeeld CO2 waardes, luchtvochtigheid of 
temperatuur.
 
Deze data wordt in een dashboard gevisualiseerd in overzichtelijke grafieken. 
Hierdoor krijg je in één oogopslag inzicht in jouw gebouw én kun je 
betekenisvolle conclusies trekken over werkplekbezetting of energiebesparing. 
Het gebouw wordt zo geoptimaliseerd met behulp van data. 

Deze whitepaper legt het concept Smart Building stap voor stap uit. Het gaat 
in op de verschillende toepassingen en voordelen van slim gebouwbeheer. 
Daarnaast wordt de veiligheid en de infrastructuur van Smart Building behandeld. 
Ook vind je een uitgebreid stappenplan met alle zaken waar je rekening mee 
moet houden als je hebt besloten dat je gaat starten met slim gebouwbeheer.
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Gebouwen worden dus steeds slimmer en efficiënter door 
sensoren. Maar waarom zou je zo’n slim gebouw nodig hebben? 
Daar zijn verschillende antwoorden op. De reden om met Smart 
Building te starten is niet voor iedereen hetzelfde omdat er veel 
toepassingen mogelijk zijn. We nemen de meest voorkomende 
doelstellingen met je door.

Doelstelling 1: de 1,5 meter samenleving hanteren

Een doelstelling die heel relevant is, is de mogelijkheid om op 
afstand dingen of mensen te monitoren. Zeker nu. De 1,5 meter 
samenleving is het nieuwe normaal geworden. Organisaties wor-
stelen met het handhaven van de 1,5 meter afstand tussen ge-
bruikers van een gebouw, zoals werknemers of klanten. Sensoren 
kunnen hier eenvoudig bij helpen.

Door een sensor in een ruimte te plaatsen, wordt bijvoorbeeld de 
drukte op die plek in kaart gebracht.  Zo zie je eenvoudig of het 
niet te druk wordt en of de 1,5 meter afstandsregel goed nage-
leefd kan worden. Sensoren kunnen ook ingezet worden om te 
controleren of zitplekken die niet gebruikt mogen worden om de 
1,5 meter afstand te waarborgen, niet tóch worden gebruikt. Gaat 
iemand desondanks op zo’n geblokkeerde plek zitten, dan komt er 
een alarm binnen bij de beheerder. Die kan de persoon naar een 
niet geblokkeerde plek begeleiden. 

Doelstelling 2: de ideale werkplek creëren

De afgelopen jaren zijn er wat veranderingen geweest in de tradi-
tionele werkplek. Was het voorheen gebruikelijk om 5 dagen per 
week op dezelfde werkplek te zitten, zijn nu flexwerkplekken popu-
lair. Door de toename van ZZP’ers en parttime medewerkers op de 
arbeidsmarkt, worden kantoorpanden nu flexibeler ingericht.

Met deze toename van flexwerkplekken, is het belangrijk dat er een 
actueel overzicht is van bezette en beschikbare werkplekken. Met 
een werkplekbezettingssensor worden werkplekken eenvoudig in 
kaart gebracht. De sensor wordt onder een bureau gemonteerd. 
Het geeft een signaal als er iemand aan het bureau plaatsneemt; 
het bureau wordt dan als “bezet” geregistreerd. Als de werknemer 
het bureau weer verlaat, stuurt de sensor opnieuw een signaal. Zo 
wordt het bureau weer als beschikbaar gemeld. Sensoren kunnen 
ook inzicht geven in drukke of juist rustige werkplekken. Of warme 
en koele ruimtes. Allemaal om werknemers en gebruikers te voor-
zien van een comfortabele werkplek. 

Bovendien is veiligheid een belangrijk aspect. Een kleine deursen-
sor geeft een alarm als een deur open of dicht gaat. Zo ontstaat er 
inzicht in hoe vaak een ruimte wordt gebruikt. Of juist dat iemand 
een ruimte is ingegaan die niet zomaar betreden mag worden. 
Deze deursensoren worden vaak opgehangen in WC-groepen en 
serverruimtes.

Waarom heb ik een Smart Building nodig?2. 



Smart Building kan ook goed worden ingezet voor intern beheer 
van een gebouw. Data van de sensoren kan worden gefilterd op 
locatie, verdieping of zelfs ruimte. Zo zien gebouwbeheerders 
percentages van werkplekbezetting. Ook hoeveel mensen er in 
een bepaalde periode in de ruimte zijn geweest, wordt inzichtelijk. 
Door bijvoorbeeld CO2 waardes in vergaderzalen te meten, weet 
de schoonmaker ’s avonds precies welke boardrooms er overdag 
bezet waren. En welke ruimtes niet schoon gemaakt hoeven te 
worden omdat ze niet gebruikt zijn. 

Ook parkeergelegenheden kunnen eenvoudig slimmer gemaakt 
worden. Een draadloze parkeersensor detecteert en meldt de 
bezetting van de parkeerplaatsen. Dat maakt een actief beheer 
van de parkeerplaatsen mogelijk, zoals het zoeken, navigeren 
en reserveren van (E-charging) parkeerplaatsen. Daarnaast zijn 
deze parkeersensoren te gebruiken voor het handhaven van 
een parkeerbeleid. De data van de parkeersensor geeft inzicht 
in het overschrijden van de toegestane parkeerduur of als voer-
tuigen parkeren in gebieden met een parkeerverbod, zoals bij 
een brandweerkazerne. 

Veel bedrijven zijn door de coronacrisis de meerwaarde in gaan 
zien van thuiswerken. De verwachting is dat veel organisaties 
niet teruggaan naar de kantoorbezetting van voor de gezond-
heidscrisis. Een optimale werkplekbezetting kan dan ook als 
kostenbesparend gezien worden. Een werkplek kost gemiddeld 
€ 7.000,- per jaar. Doordat er nu minder werkplekken nodig zijn, 
kan een kantoorruimte efficiënter ingedeeld worden. Dit kan dus 
een flinke kostenbesparing opleveren.

Doelstelling 3: werkcomfort door een goed binnenkli-
maat

Vorig jaar hadden nog maar weinig mensen van aerosolen ge-
hoord. Inmiddels zijn we met de neus op de feiten gedrukt dat 
virusdeeltjes zich makkelijk kunnen verspreiden door een ruimte. 
Een goede ventilatie is dus cruciaal voor een gezond werkkli-
maat. 

Gezonde lucht wordt steeds meer gezien als een must have op 
de werkplek. De hoeveelheid CO2 in een ruimte geeft een in-
dicatie van hoe (on)gezond de lucht is. Het CO2-gehalte wordt 
gemeten in PPM, Parts per Million. In de buitenlucht ligt de PPM 
rond de 400, maar in groepsruimtes zonder ventilatiesysteem 
loopt dit al snel op naar 2.000 PPM. Een te hoge concentratie 
in de lucht is ongezond. Je voelt je vermoeid en je concentratie 
wordt laag. Vanuit de overheid zijn er daarom richtlijnen over 
het binnenklimaat van gebouwen. Zo mag volgens de ARBO 
(Nederland) en Welzijn op het Werk (België) het CO2-gehalte in 
een ruimte niet boven de 1200 PPM uitkomen. Voor nieuwbouw 
geldt in groepsruimtes zelfs dat de PPM niet boven de 900 mag 
uitkomen. 

Het lichaam past zich aan aan ongezonde lucht en is dus een 
slechte indicator van het CO2-gehalte in een ruimte. Een CO2 
sensor meet de luchtverversing en de werkelijke PPM waarde in 
een ruimte. De sensoren helpen zo om de luchtkwaliteit beter in 
kaart te brengen. En te verbeteren. Bereikt de PPM waarde in een 
ruimte de bovengrens, dan wordt er een alarmering verstuurd.
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Deze waarschuwing kan naar de gebouwbeheerder gaan zodat 
die actie kan ondernemen. Maar de alarmering kan zelfs volle-
dig geautomatiseerd een apparaat laten activeren, zoals aircon-
ditioning of een ventilator.

CO2 is niet de enige indicatie voor een goede luchtkwaliteit. Er 
zijn ook sensoren die fijnstof, temperatuur, licht en luchtvochtig-
heid kunnen meten en zo bijdragen aan een betere 
luchtkwaliteit.

De data van de sensoren kan ook worden gebruikt voor het 
bijsturen van de klimaatinstallatie. Data output wordt gebruikt 
als input voor verbeteringen van processen. 
Een zogenaamde feedback loop. Door sensoren wordt het 
verschil duidelijk tussen wat een gebruiker ervaart en hoe de 
klimaatinstallatie is ingeregeld. Zo kan de klimaat-installatie 
ingesteld zijn op 21°C, maar wordt dit misschien door de ge-
bruikers als te warm ervaren in de werkomgeving. 

Doelstelling 4: energiebesparing door klimaat neu-
trale werkplekken 

Door het analyseren van o.a. temperatuur en CO2 data worden 
systemen efficiënter gebruikt dan voorheen. Airconditionings 
worden nauwer afgestemd en gaan pas aan als de temperatuur 

boven een grenswaarde komt. Zonneschermen worden autom-
atisch geactiveerd als een ruimte te licht wordt. Hierdoor loopt 
de temperatuur minder snel op in het gebouw. Door een ge-
bouw dus te optimaliseren op basis van klimaatdata, bespaar je 
kosten en energie. 

Voor een gebouwbeheerder kan deze data ook waardevol zijn. 
Die krijgt zo inzicht in het verbruik van zijn huurders. Zo kun-
nen zij toewerken naar het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. 
Huurders die meer energie verbruiken, betalen een hogere 
huur dan zuinige huurders.

Doelstelling 5: altijd real-time locaties inzien

Ook indoor lokalisatie van apparaten is mogelijk met Smart 
Building sensoren. Zo weet je altijd in welke kamer of op welke 
etage apparatuur staat die je nodig hebt. Het handmatig op-
sporen van materieel zoals trolleys, rolstoelen of ziekenhuisbed-
den is verleden tijd. Met één druk op de knop zie je op een 
plattegrond waar de gezochte apparaten in het gebouw staan. 
Dit verbetert niet alleen de beschikbaarheid van het materiaal 
maar vermindert ook de wachttijd en downtime.
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De sensoren moeten worden aangesloten op een netwerk zodat zij 
hun data kunnen verzenden naar de dashboard omgeving. Zonder 
data input is een analyse niet mogelijk. Verschillende netwerk-
technologieën kunnen worden ingezet voor Smart Building. 

3.1 Bedraad of draadloos netwerk 

Wil je een draadloos netwerk of toch een netwerk met bedrading? Dit 
is de eerste keus die je moet maken over het netwerk.

Een draadloos netwerk vergt weinig operationele inspanningen. Er 
hoeven geen (extra) kabels aangelegd te worden en het netwerk 
is standalone. Het maakt dus geen gebruik van een bestaande 
netwerk-infrastructuur. Zo voorkom je de kans op interferenties met 
andere bedrijfssystemen. Omdat een draadloos netwerk snel aan te 
leggen is, is het ook ideaal om te gebruiken voor een tijdelijke PoC 
(Proof of Concept). Een draadloos netwerk kan je dus onbezorgd uit-
rollen in een gebouw.

Een netwerk met bedrading is daarentegen moeilijker te realiser-
en. Het aanleggen van zo’n netwerk vergt veel operationele inspan-
ningen. Kabels moeten gelegd worden en het netwerk moet goed 
samenwerken met de bestaande netwerken. Het is erg tijdrovend en 
kostbaar om nieuwe kabels aan te leggen. Daarnaast is het soms niet 
eens mogelijk of toegestaan om extra bekabeling in een gebouw aan 
te brengen. 

Het realiseren van een bedraad netwerk naast de huidige netwerk-in-
frastructuur heeft dus veel impact en is in sommige gevallen niet mo-
gelijk. Bedrade netwerken worden in deze whitepaper niet verder 
behandeld.

3.1.1 Draadloos netwerk speciaal ontwikkeld voor IoT toe-
passingen
Inmiddels zijn er vier verschillende draadloze netwerken die specifiek 
voor Internet of Things (IoT) toepassingen ontwikkeld zijn. Met zo’n 
speciaal netwerk kun je een ruimte, gebouw of zelfs een hele stad met 
IoT bedienen. De specifieke IoT-netwerken zijn: LoRa, Sigfox, NB-IoT 
en LTE-M. Alle andere draadloze technieken zoals bijvoorbeeld Wifi, 
Bluetooth, NFC zijn niet specifiek voor IoT ontwikkeld. Deze netwerk-
en worden daarom niet geadviseerd voor Smart Building toepassin-
gen. 

De draadloze IoT-netwerken hebben allemaal hun eigen specifieke 
kenmerken. De keuze van het juiste netwerk is afhankelijk van veel 
factoren, waaronder het aantal sensoren dat je wilt gaan gebruiken. In 
het overzicht op de volgende pagina zie je de verschillen tussen een 
LoRa, Sigfox, NB-IoT en LTE-M.

De netwerktechnologie achter een slim gebouw3. 



Criteria LoRa Sigfox NB-IoT LTE-M

Dekking & bereik

● ● ● ● ●

Zeer hoog bereik & ex-
cellente indoor dekking.

● ● ●

Goed, minder goede in-
door penetratie.

● ● ●

Goed & redelijke indoor 
penetratie.

● ● ●

Goed & redelijke indoor 
penetratie. Is een subset 
van 4G.

Energieverbruik ● ● ● ● ● ● ● ●

Datahoeveelheid
●

Laag

●

Laag

● ●

Gemiddeld

● ● ● ●

Hoog

Verbindings-
frequentie

Gelimiteerd

Max. 12 berichten p/uur, 
max. 51 bytes

Gelimiteerd

Max. 6 berichten p/uur, 
max. 12 bytes

Online

Streaming tot 250 kb/Ls

Online

Streaming tot 1 MB/s

Levensduur batterij
● ● ● ● ●

> 5 jaar

● ● ● ● ●

> 5 jaar

● ● ●

< 5 jaar

● ●

Frequent laden

Veiligheid ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Private mogelijk? ✔ ✖ ✖ ✖
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3.2 LoRa
Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) is gebaseerd op LP-
WAN technologie. Op een LoRa netwerk kunnen grote hoeveel-
heden LoRa sensoren aangesloten worden. LoRa maakt gebruik 
van een vrije radiofrequentie (net zoals bijvoorbeeld Wifi en Blue-
tooth) en kan daardoor door iedereen ingezet worden.

LoRaWAN kenmerkt zich vanwege vier belangrijke eigenschap-
pen:
• Long Range: één LoRa zendmast kan tussen de 3 en 15 km 

verzenden en ontvangen – dit betekent relatief lage kosten 
voor infrastructuur;

• Low Power: het batterijgebruik is extreem laag, zodat zonder 
voeding gewerkt kan worden – dit betekent een makkelijke 
installatie en een zelfvoorzienend netwerk;

• Low Data: er kunnen kleine pakketjes verstuurd worden; 
• Low Cost: door bovenstaande drie eigenschappen zijn 

IoT-projecten vaak goedkoper met LoRaWAN technologie. 
LoRa technologie is er in twee vormen: Publiek LoRa en Private 
LoRa.

3.3 Sigfox

Sigfox is vergelijkbaar met LoRa. Op het Sigfox-netwerk kunnen 
grote hoeveelheden Sigfox-sensoren aangesloten worden. Sig-
fox maakt gebruik van een gereguleerde en publiek beschikbare 
frequentie. 
Sigfox kenmerkt zich vanwege vier belangrijke eigenschappen: 
• Low Power: het stroomverbruik is extreem laag, zodat niet        

met bedrade voeding maar met batterij gewerkt kan worden.      

Ease of installation, self supporting;
• Low Data: er kunnen kleine pakketjes verstuurd worden;
• Dekking: Sigfox claimt dat er door hen wereldwijd netwerken 

worden uitgerold. Een update van recente dekkingsresultaten 
vind je op sigfox.com. Als er op een locatie niet voldoende 
dekking is, dan kunnen er Sigfox-repeaters of Sigfox 

      mini-basestations geplaatst worden; 
• Roaming: met Sigfox is het mogelijk te roamen tussen de ver-

schillende Sigfox-netwerken. Daarmee is het netwerk uitermate 
geschikt voor track & trace. Om connectiviteit te realiseren met 
een Sigfox-apparaat neem je een abonnement op het Sig-
fox-netwerk van de publieke provider. Vervolgens maakt een 
API-koppeling verbinding met jouw eigen IoT-platform. Het is 
niet mogelijk om private Sigfox-netwerken te realiseren, zoals 
bij LoRa wel mogelijk is. 

3.4 NB-IoT

NB-IoT is een subcategorie van LTE (4G) en functioneert over een 
gereguleerde radiofrequentie. Het wordt door diverse mobiele 
operators in de wereld uitgerold. In Nederland zijn Vodafone en 
T-Mobile voorloper. In België is dit Proximus. Roaming tussen de 
verschillende netwerken is mogelijk en breidt maandelijks uit. 
Check voor de status de desbetreffende operator.  

Het netwerk is ook minder geschikt voor bewegende objecten. 
Bovendien verbruikt het netwerk meer energie dan Sigfox en Lo-
RaWAN netwerken. Een voordeel van NB-IoT is dat het gebruik-
maakt van het IP-protocol. Een koppeling maken naar een eigen 
IoT-platform kan daardoor eenvoudiger zijn.

3. 



3.5 LTE-M

LTE-M is eveneens een subcategorie van LTE (4G) in een gelicen-
seerd radiospectrum. Het grootste verschil met regulier LTE is de 
lagere snelheid (max 1Mb/s). Naast data-ondersteuning, inclusief 
versturen van SMS-berichten, is ook spraakondersteuning 
mogelijk dankzij de VoLTE (Voice over LTE)-techniek. 

LTE-M is een energiezuinigere techniek dan regulier LTE. Er staan 
nog vele nieuwe eigenschappen op de roadmap, zoals bijvoor-
beeld roaming. In Nederland is KPN voortrekker en zij beschikken 
over een landelijk dekkend LTE-M netwerk. Naast NB-IoT maakt 
ook LTE-M gebruik van het IP-protocol.

Het is onze verwachting dat door de publieke providers LTE-M en 
NB-IoT in de toekomst volledig opgenomen worden in 5G.

3.6 Private versus Publieke netwerken

Bovenstaande draadloze IoT-netwerken worden door publieke 
operators geactiveerd. Hierdoor betaal je altijd connectiviteitskos-
ten per sensor aan de desbetreffende operator. Het kan daarom 
ook een keuze zijn om een eigen Private IoT-netwerk in te richten. 
Met name voor Smart Building toepassingen waar vaak veel sen-
soren in een gebouw worden gehangen, is dit financieel aantrek-
kelijk. 

Een Private IoT-netwerk heeft voordelen ten opzichte van een pub-
liek IoT netwerk. Hiernaast vind je een overzicht van die voordelen.

Voordelen Private netwerk
Beveiliging Het netwerk is 100% afgeschermd en je 

bepaalt zelf wie toegang heeft tot jouw 
netwerk.

Management Eenvoudig zelf jouw netwerk beheren en 
monitoren.

Flexibiliteit Netwerkdekking volledig ingericht op jouw 
wensen en actuele situatie. Netwerk makke-
lijk uit te breiden als organisatie groeit.

Prijs Je kunt onbeperkt sensoren aansluiten 
op een Private netwerk. Bij een publiek 
netwerk betaal je een bedrag per sensor 
aan de publieke provider. Bij het gebruik 
van veel sensoren, kun je dus flink besparen 
met een Private netwerk.

3. 



Zonder sensoren geen Smart Building. En met sensoren 
is the sky the limit. De sensoren meten waardes en sturen 
deze data naar het dashboard waarin gebruikers deze data 
kunnen analyseren. Er is een grote variatie aan sensoren. 
De meest gebruikte sensoren in Smart Building projecten 
meten de volgende zaken:

• Temperatuur
• Licht
• Luchtvochtigheid
• Bewegingen
• CO2

• Geluid
• Aanwezigheid
• Fijnstof
• i/o sensoren (aan/uit)
• Parkeersensoren

Alles over sensoren4. 



We hebben al gezien dat sensoren een groot onderdeel zijn 
van de totale infrastructuur van een Smart Building. Deze 
sensoren versturen hun datapakketten naar de gateway. 
Gateways zijn er voor zowel indoor als outdoor. Deze gate-
way stuurt de versleutelde data via een beveiligde 
verbinding naar een Device Management server. Daar-
vandaan wordt de data ontsloten in een applicatie-platform. 

Dat klinkt ingewikkeld, maar het uiteindelijke resultaat is dat 
je gevisualiseerde data in een overzichtelijk dashboard kunt 
zien. En daar allerlei acties aan kunt toekennen.  De data in 
dit platform kan ook eenvoudig verrijkt worden met externe 
data van een andere bron of database. Doordat je in één 
platform verzamelde data ziet van verschillende bronnen en 
deze kunt vergelijken, kun je goed onderbouwde conclusies 
maken over gebouwbeheer. 

Infrastructuur Smart Building bij Private netwerk5. 



Veiligheid is een cruciaal aspect van een IoT-project. Je wilt 
natuurlijk niet dat onbevoegden bij jouw gegevens kunnen 
komen. Alle specifieke LPWAN IoT-netwerken hebben veilig-
heid hoog in het vaandel staan. 

Een voordeel van een Private IoT-netwerk is dat je het netwerk 
in eigen beheer hebt. Het is daarom 100% afgesloten voor 
onbevoegden.Naast dat je het Private IoT-netwerk in eigen 
beheer hebt, kun je er ook voor kiezen om zelfs de data
lokaal op te slaan, eerst op de gateway en daarna op een 
eigen server. De data wordt zo niet verstuurd naar een 
externe hosting partij. 

De netwerktechnologieën en de sensoren hebben een hoog 
beveiligingsniveau dat toepassingen volledig AVG proof te 
maken is. Daarnaast kun je zelf kiezen hoe lang verzamelde 
data wordt opgeslagen. Hierdoor kun je de dataverzameling 
ook aanpassen aan jouw AVG beleid.

Veiligheid en privacy6. 



Nee, het is niet duur om je gebouw slim te maken. Private 
IoT-netwerkdekking in je gebouw kun je al regelen voor een all-
in maandbedrag vergelijkbaar met een mobiel abon-
nement. Daarna hoef je alleen nog maar sensoren aan te 
schaffen, waarvoor je geen maandelijkse abonnementskosten 
betaalt. De verzamelde data moet naar een IoT-platform worden 
gestuurd zodat de data geanalyseerd kan worden. Ook hiervoor 
betaal je vaak een vast maandelijks bedrag, afhankelijk van jouw 
wensen.

Bij een publiek IoT-netwerk werkt het anders. Je betaalt een 
abonnementsprijs per sensor, vaak rond € 1,- per sensor. De 
sensoren zelf dien je aan te schaffen en ook hier dient de data 
ontsloten te worden in het IoT platform. Hiervoor betaal je een 
vast maandelijks bedrag, afhankelijk van je wensen.

Als je dus weet hoeveel sensoren je ongeveer gaat aansluiten, 
dan is de rekensom snel te maken. In de praktijk blijkt dat bij zo’n 
20 sensoren of meer je al sneller goedkoper uit bent met een 
Private IoT netwerk dan met een publiek netwerk.

Moneytalk: is het duur om je gebouw slim te maken?7. 



Misschien ben je wat overweldigd door alle informatie en ter-
men in de vorige hoofdstukken. Sensoren, gateways, IoT-plat-
form, LPWAN…Het klinkt allemaal ingewikkelder dan het is. 
Daarom hebben we een overzichtelijk stappenplan gemaakt. 
Het helpt je gemakkelijk op weg naar jouw Smart Building.

Er zijn drie hoofdvragen die je moet beantwoorden, namelijk:

Hoe analyseer je de data 
in één opslag?

Wat heb je nodig?Wat wil je bereiken?

Ik wil Smart Building: hoe pak ik het nu aan? 8. 



Het nieuwe normaal Werkplekbezetting

Aanwezigheid

Luchtvochtigheid

Geluid

Licht

Werkplekbezetting

Energiebesparing

CO2

Klimaatbeheersing

BewegingTemperatuur

8.1 Wat wil je meten?

8.1.1 Doelstelling
Smart Building omvat veel verschillende toepassingen. Voor de kans 
van slagen is het belangrijk dat je de doelstelling voor jouw organi-
satie inzichtelijk hebt. Vóórdat je aan het project begint. Deze duide-
lijke visie helpt je de toegevoegde waarde van Smart Building in te 
zien voor jouw business case.  Leg vast welke doelen je wilt bereiken 
met slim gebouwbeheer. Doelen die eindgebruikers vaak hebben, 
zijn bijvoorbeeld: 

8.1.2 Benodigde informatie
Als je de doelstelling hebt bepaald, moet je inzicht krijgen in welke 
data je nodig hebt. Welke data is onmisbaar om jouw doelstelling 
te bereiken? Voor werkplekbezetting wil je misschien graag weten 
hoeveel werkplekken je nu hebt. Of hoe lang deze per dag beschik-
baar zijn. Voor energiebesparing is het interessant om te weten wie 
binnen jouw gebouw het meeste energie verbruikt. Zo kun je toe-
werken naar ‘de vervuiler betaalt’. De meest gebruikte data die in 
kaart gebracht wordt, is: 
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8.2 Wat heb je nodig?

8.2.1 Het netwerk
Voordat je ook maar iets kunt ondernemen voor slim gebouwbeheer, 
heb je een netwerkverbinding nodig. Er zijn vier draadloze netwerken 
speciaal ontwikkeld voor IoT-toepassingen. Deze netwerken hebben 
verschillende kenmerken. Kijk dus goed naar welk netwerk geschikt is 
voor jouw doelstelling en aantal benodigde sensoren. 

Daarnaast moet je ook een afweging maken of je kiest voor een publiek 
netwerk of een Private netwerk. Een netwerk kun je zelf uitrollen. Maar je 
kunt ook de expertise inroepen van een gespecialiseerde partner met 
kennis van jouw branche.

8.2.2 Huidige systemen
Bekijk welke systemen en sensoren je nu gebruikt. Misschien gebruik je 
al een temperatuursensor of houd je de luchtvochtigheid dagelijks bij. 
Data van huidige systemen kan je helpen om je doelstelling te bereiken. 
Zo ben je al één stap dichter bij het slim beheren van jouw gebouw.

8.2.3 Samenwerking afdelingen
Bij Smart Building projecten zijn verschillende werkvelden bij betrokken. 
Je moet dus weten welke afdelingen met elkaar verbonden moeten 
worden voor het beste resultaat. Een IT-afdeling ligt voor de hand. Maar 
de facilitaire dienst of HR-afdeling kunnen ook gegevens hebben voor 
goede data-analyse.

8.2.4 De sensoren
Zodra het netwerk is uitgerold in het gebouw, kun je er de sensoren 
op aansluiten. Bij de vorige stap heb je bepaald welke data onmisbaar 
is om jouw Smart Building doelstelling te verwezenlijken. Nu is het tijd 
om de sensoren te kiezen die de gewenste data kunnen verzamelen. 
Sommige sensoren meten maar één specifieke waarde, maar er zijn ook 
sensoren die meerdere waardes meten. 
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8.3 Hoe kan ik de data in één oogopslag analyseren? 

De data kan je eenvoudig analyseren in de dashboarding tool van 
jouw IoT-platform. De data komt hier via een API binnen en wordt in 
het dashboard gevisualiseerd met grafieken, tabellen en tijdlijnen. 

Optioneel kun je met een IoT platform ook software ruling uitvoe-
ren. Gebruikers kunnen zelf grenswaardes instellen voor data, tijden 
invoeren waarop alarmeringen binnen moeten komen, hoe vaak data 
door de sensoren wordt verstuurd en aan wie de data verstuurd moet 
worden. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat als de temperatuur op 
een etage boven de 23 °C komt, er een alarmering wordt verstuurd 
aan de facilitair manager en de airconditioning automatisch aan gaat. 
Of dat als een WC-deur 25 keer is geopend, er een alarmering wordt 
verstuurd naar de schoonmaakdienst om de WC schoon te maken.

Sensoren kunnen ook gegroepeerd worden. Dit is vooral handig voor 
Smart Building omdat je zo sensoren per etage of ruimte kan groe-
peren in het overzicht.

De dashboard tool checkt of de data die binnenkomt niet foutief is. 
Stel: de temperatuur in een ruimte is 18 °C. Na 10 minuten komt er 
een nieuwe waarde van de sensor binnen en die geeft aan dat het nu 
120 °C is. Dit is onmogelijk. Deze waarde wordt dan door de dash-
board tool als foutief gemarkeerd. De datawaardes worden zo dus 
gevalideerd. 

Een dashboarding tool kan ook een API koppeling maken met een 
externe database. Zo wordt de verzamelde data nog meer verrijkt en 
kun je nog betekenisvollere conclusies maken.
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Smart City - Vliegvelden9.1 



Private LoRa als integraal onderdeel van digitalisering 
vliegvelden

Door volledige in- en outdoor dekking kan op het gehele terrein van 
vliegvelden veilig gebruik worden gemaakt van IoT-toepassingen met 
slimme sensoren. Deze data kan worden ingezet voor diverse doeleinden: 
van Smart Building tot crowd control en van asset management tot track & 
trace. Zo loopt bijvoorbeeld, Schiphol, voorop in digitalisering en slimme 
toepassingen op de luchthaven, en kunnen zij processen voor reizigers en 
partners verbeteren. 

Data toepassingen leidt tot beter inzicht in operationele proces
• Real-time feedback klanttevredenheidsonderzoek na het toiletbezoek 

met gele, groene en rode knoppen; 
• Testen met sensoren op vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s), waarbij de sen-

soren real-time informatie kunnen verschaffen over de beschikbaarheid 
van materieel op de VOP’s; 

• Het monitoren van de bagageband voor predictive maintenance.

Deze facility management en tracking toepassingen moeten leiden tot 
minder vertragingen, verbeteringen in het proces en, vooral, een fantas-
tische ervaring voor alle bezoekers. Het netwerk ondersteunt het Smart 
Digital Airport Program (DAP).

Toepassingen Smart Airport9. 1



Technologie draagt bij aan gezondheid,
welzijn en productiviteit op werkvloer

9.2 



Smart Building: oplossing voor covid-19 uitdagingen
Mondmaskers, desinfecterende gel en handschoenen zijn ondertussen ingeburgerd. 
Om de werkvloer helemaal weerbaar te maken is er meer nodig, voor nu en in de toe-
komst. Technologie speelt hier een belangrijke factor in. The Beacon wil een voortrek-
ker in deze materie zijn met hun New Work project. 
Het gebouw wordt opengesteld als proeftuin om nieuwe technologieën te testen. 
Deze technologieën moeten een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid, het 
welzijn en de productiviteit op de werkvloer. 

Efficiënter en effectiever werken
In dit project wordt onder andere een indoor private LoRa netwerk gebruikt door 
organisaties die IoT-toepassingen willen inzetten. De data van de aangesloten sen-
soren helpt het gebouwbeheer van The Beacon te optimaliseren. Zo worden onder 
meer het aantal mensen in een ruimte geteld, CO2 waardes gemeten en het open- 
en dichtgaan van bepaalde deuren geregistreerd.

De technologie wordt getest op gebruikersacceptatie. Het New Work project geeft 
antwoord op o.a. de volgende vragen:
• Hoe gaan mensen om met deze technologie op kantoor?;
• Hoe kan de efficiëntie en het gebruik van deze technologie worden verhoogd?;
• Wat moeten we doen om er voor te zorgen dat de technologie een significante 

impact kan hebben?
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Werkklimaat monitoren
Dankzij een private LoRa netwerk is het mogelijk om in een gebouw 
het werkklimaat te optimaliseren. Sensoren (bv. in plantenpotten) 
meten temperatuur, licht, beweging, CO2, energie, bezettingsgraad, 
luchtvochtigheid. De gecombineerde data biedt inzicht en grip. 

Toepassingen Smart Office9.3

Bezettingsgraad per werkplek monitoren
In dit voorbeeld is een indoor private LoRa netwerk gebruikt 
om met sensoren de bezettingsgraad op een werkplek te 
monitoren. Ook is het mogelijk om aanvullend het werkklimaat 
te monitoren of de onderhoudsstaat van houten kozijnen. 
Dankzij de data optimaliseer je bestaande gebouwen. Eindge-
bruikers zijn bijvoorbeeld vastgoed-eigenaren, woningcorpo-
raties en system integrators (ministeries, hotels, scholen).
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WIL JE OOK STARTEN MET EEN SMART BUILDING PROJECT?

            
Adresgegevens

Aston Martinlaan 2
3261NB Oud-Beijerland

Openbaar vervoer nóg aantrekkelijk-
er
Door meer inzicht in de verkeersstromen en 
klimatologische omstandigheden op de 
metrostations. Daarom is een Proof of Concept 
gestart op een van de drukste dagen van het 
jaar: De dag van de Rotterdam 
Marathon. Aan beide ingangen van het drukste 
metrostation van Nederland wordt de drukte en 
de lucht & kwaliteit gemeten. Een PAX-counter 
telt elke twee minuten het aantal unieke 
smartphones van de reizigers in zijn omgeving. 
Ook het CO2-gehalte, detemperatuur en het 
geluidsniveau van dat moment zijn bekend. 

Data verrijken voor optimale klimaat-
beheersing
De draadloos verzamelde data wordt verrijkt 
met andere data zoals de reeds beschikbare 
data van de toegangspoortjes. Zij hebben daar-
door inzicht in de verkeersstromen en welke 
invloed dit heeft op de luchtkwaliteit. Zo kun-
nen drukte, verkeersstromen en 
klimaatbeheersing optimaal op elkaar af-
gestemd worden.

N E E M  V R I J B L I J V E N D  C O N TAC T M E T O N S  O P !

088-633 1000

info@nemesys.nl

Toepassing Smart Subway9.4


