






MET MET 

weg met het PvE 





Goed NIEUWS! 



Begrip voor  
ander aanbestedingsproces 

• Huidig aanbesteden remt innovatie 
 

• Politiek krijgt begrip voor onze wensen 
 



•  Hogere m2 prijs  

 

•  Lagere prijs/fte 





MARKTONTWIKKELING 

ONTWIKKELING 

• Verkorting levenscycli organisaties 
• Exponentiele groei 
• Flexibiliteit 
• Job-hoppers 

Na met de CEO, de CFO, nu ook met HRM aan tafel  



HET GEBOUW 

WORDT EEN 

COMPUTER MET 

EEN DAK. 



WILL DATA & TECH  

DISRUPT REAL ESTATE? 

FUTURE 

Het hele business model voor vastgoed wordt gedicteerd door technologie:     
            duur per m2 = goedkoop per werknemer  





from Biotope 
to Ecosystem 

Kadans aspires to build an Ecosystem  
by connecting Biotopes 

Ecosyste
m 
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Uitwisselbaarheid laboratoria en kantoren en soms technohal met labs en 
kantoren; 
- Hoe optimaliseer ik de primaire en vervolginvestering  

Groei, krimp en andere behoeftes van huurders; 2-5 verbouwingen in 10 jaar 
tijd geen uitzondering  

Behoefte aan meer services en support, ook meer Meet & Greet faciliteiten, 
meer interactie met andere bedrijven en de kennisinstelling op de campus 
(Ecosysteem!) 

Huurder overtuigen dat duurzaamheidsinvestering leidt tot hogere huur, maar 
significant lagere kosten voor service en nuts (lagere kosten op termijn en 
milieuwinst niet altijd zichtbaar); hoe ver gaan we met smart building? 
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Flexibiliteit 

Kleine start up bedrijven + grotere primaire huurder + Venture Capital 



Problemen met GBS, bijv. 
- Na 5-10 jaar geen onderdelen en ondersteuning meer beschikbaar 
- Systemen niet uitwisselbaar 
- Geen uniforme software 
- Monopolie gedrag leverancier(s) 
 

16 

Flexibiliteit 





Connectivity Data Analytics Things 



Reliability of data: the bad Data Breakup 



Analytics = value! 

Prescriptive 
Analytics 

V
al

u
e 

Difficulty 

Descriptive 
Analytics 

What  
Happened? Diagnostic 

Analytics 

Why did it  
Happen? Predictive 

Analytics 

What will  
Happen? 

How can we  
  make it Happen? 





Commissioning: 
het proces van ervoor zorgen dat alle systemen en componenten van een gebouw 
of een installatie  correct (volgens specificaties)  worden geïnstalleerd, gebruikt en 
onderhouden 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commissioning (1):  

 Ontwerpproces en oplevering van installaties 

 Wat is er nodig bij verschillende types contracten (van 
traditioneel tot DBFMO) 

 ISSO 100 reeks: ISSO 107 komt begin 2017 aan! 

Vaststellen hoe je krijgt wat gespecificeerd was en dat het 
naar behoren werkt. 

Het vaststellen van verantwoordelijkheden (ook intern!)  

Het vaststellen van hoe je moet specificeren  

 

 



Verbinding BIM-GBS naar FM processen 



Uitdagingen voor de komende jaren 

 
• Opleidingen W, E, BK, FM: Informatie Technologie 

• Integratie van Informatie Technologie in ontwerp (Big & Smart data, hoe om te gaan met data) 

• Integratie diagnosesysteem in regelkringen tijdens ontwerp 

• Standaardisatie, BIM, open protocols 

• Testen en verbeteren diagnose systemen 

 
• Intelligentie in componenten (embedded), maar ook in systemen? 

• Technologie dienstbaar maken aan gebruikers (FM) 

• Gebouweigenaren: wat hebben ze aan gebouwautomatisering? 

 







Mapiq 

• Platform voor slimme 
gebouwen 

• Gebouwd voor 
sensordata 

• Eén look-and-feel voor 
eindgebruiker 

• Data-analytics en BI 

 

 



AV Control 

Back-end 
systems 

PEOPLE 

Mapiq 
front-end 

AD /IDM 

Occupancy/Light/Location 

Mapiq  
Web Service 

Room booking 

Facility services 

AV Control 

Auth. and author. 

Climate control &  
energy data 

BMS 

FMIS 

And:  Parking, 
Smart 
Chairs,… 

Sensors 

Lockers 

WiFi 

My Locker, availability 
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Dominante informatie 
 

4 

2 

5 

7 6 

3 

1 

Scenario 1 
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Scenario 2 



BVP in de keten 
 

Klant 
Hoofd 

aannemer 

Sub 

contractor 

projectbegrip projectbegrip 
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Verwachtingen ten aanzien van BVP 

Waarom koos het waterschap in dit project voor BVP? 

1.BVP selecteert de best beschikbare expertise in de markt 

2.BVP zorgt ervoor dat inschrijvers hun beste team aanbieden 

3.BVP richt zich op inschrijvers die aantoonbaar in staat zijn hoge prestaties te 
bieden 

4.BVP maakt maximaal gebruik van expertise bij de geselecteerde contractpartij 

5.BVP vergroot de kans op een goed presterend project 

6.BVP zorgt voor kosten-efficiëntie bij alle partijen 

7.BVP sluit 100% aan op het inkoopbeleid van waterschap Brabantse Delta 



 Ervaringen met BVP in de aanbestedingsfase 

  

Fase 1 

Inschrijving 

Fase 2 

Beoordeling 

Fase 3 

Concretisering / 
Pre-planning 

Fase 4 

Uitvoering 

OG: 

-Uitvraag / NvI 

-Training inschrijvers 

 

Inschrijvers: 

-Best Team Approach 

-Inschrijving 

Gunningscriteria: 
-Prestatieonderbouwing 
-Risicodossier 
-Kansendossier 
-Interviews 
-Prijs 

Notitie VPI 
 
Projectplan  
beoogd ON: 
-Scope (in/out) 
-Planning 
-Risicodossier 
-Prestatiemetingen 

ON: 
Wekelijkse Rapportage 
Prestatiemetingen 
Kwaliteitscontrole 
 
OG: 
Risicobeheersing zeker stellen 



 
Tips voor de vastgoedbranche 
 
Mobiliseer de eigen keten, in alle geledingen 

 

Profiteer van de voorsprong van andere branches, en analyseer de 
verschillen met de eigen branche. 

Bijvoorbeeld: in de infra zijn RWS en ProRail bepalende partijen, bij de ruim 30 
waterschappen is al méér versnippering, laat staan in de vastgoedbranche. 

Anticipeer daarop: bundel de krachten. 

 

Doe ervaring op en deel die, voorkom versnippering. 
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Nooit meer op zwart 

Waarom Best Value ? 
 
 

• Theoretisch had alles moeten werken….. 

• Complexe 24/7 en adhoc organisatie 

• Afhankelijkheid meerdere factoren: o.a. Mediapark, UPS, 
toeleverancier stroom, huurders 

• Interne (en extern ingehuurde) kennis is nooit voldoende 

• Maximale ruimte voor de leverancier 

• Te complex om je vingers te branden aan een PvE 

• Wens voor maximale kwaliteit binnen budget 

PvE geen goed idee 



Inschrijver 1 

Inschrijver 2 

Inschrijver 3 

Hoog 

Laag 

Hoog 

Laag 

Inschrijver 3 

 

Inschrijver 4 

“Het minimale 

kwaliteitsniveau 

dat ik wens” 

“De 

maximale 

prestatie die 

 ik ga 

leveren” 

Inschrijver 4 

Inschrijver 1 

Inschrijver 2 

Anders aanbesteden 
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Haat - Liefde 

Vastgoed(-ontwikkeling); focus rendement op korte termijn, niet op 
exploitatie! 

versus  

Technologie; focus (optimalisatie) technologische oplossingen, niet op 
rendement! 

 

 

Introductie conferentie: 

“Technologie haalt vastgoedmarkt uit slop en verhoogt rendement” 



Impact ICT op Gezondheidszorg 

• Transitie zorglandschap; van 2e naar 1e lijn, naar 
thuiszorg, naar …. 

• Big data = Big information (E-Health/EPD) 

• Innovatie is Big business (pleisters, apps, 
((glucose-)meters): betaalbaarheid, kwaliteit  



Disruptie! (= ’n kans!) 

• Ecosysteem: publiek-private domeinen (PPS), focus op 
lange termijn samenwerking; 

• Shift: cultuur, gedrag, vertrouwen, verdienmodellen, 
risicoverdeling;  

• Zorg loopt achter bij innovatie (zoektocht naar zekerheden, privacy, 

eigendom data?, kennis, veiligheid, betrouwbaarheid):  analyse big data 
verbeteren diagnose & behandelen 
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Challenge: Optimization 

Challenge: Availability & ease of use Challenge: Privacy & flexibility 



Optimization 

Availability 

Flexibility  

Ease of use & privay 

Sensors, dashboards, wireless charging, IoT and what else?  

GOALS 

MEANS 
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Infrastructuur verbeteren 



Risico 

analyse 

Klimaatinstallaties 

Beheersmaatregelen lekkages: 

 Cavia’s 

 dagelijkse controles 

 preventief & correctief onderhoud 

 doorschakelingen 

 reserve onderdelen 

 systeemkennis 

 servicecontracten 



Samengevat 

 De gebruiker en het gebouw gedragen zich anders dan voorzien 

 Uitbreiding van de informatieverstrekking via geautomatiseerde systemen 

 Deskundigheid: service technici uit installatiewereld versus handyman 

Controles tijdens ontwerpfase en tests na oplevering zijn geen garantie voor 
het optimaal functioneren van systemen 

Gebruik na oplevering: Ervaringen 
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Verborgen leegstand 
  waar ? wanneer ? 
 
      ANALYTICS 
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the era of radical change… 
Fueled by technological innovation 

 

15-11-2016 57 



but the road to innovation  
is a bumpy one… 

barriers to implementation 

 

15-11-2016 58 
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 The rise in fit-out replacement costs due to higher churn and shorter cyclical trends 

will, in the long run, prove unsustainable and will push retailers and landlords into 

new ways of dealing with this increasing pace of change 





Hoe creëer je 
(meer)waarde met 

huisvesting? 

Huisvesting in elke fase van de 
levenscyclus  
pro-actief afstemmen op de 
hartslag van organisatie en mens 
m.b.v. GPS-navigatie. 



Verband leggen tussen 
huisvesting en 

bedrijfsproces van 
waardecreatie. 

Wil je als organisatie het optimum 
uit de huisvesting halen of uit het 
potentieel van de medewerkers? 



General Performance Survey 
navigatie maakt 

‘Functioneringsgesprek’ over 
werkomgeving mogelijk, GPS-navigatie tussen vraag en 

aanbod prestaties. 





Rijksmonument 
Renovatie 



Met respect voor het monument,  
maar een installatie toekomst gericht. 

Lokaal nieuwe stijl^ en Centrale Installatie Gang> 



Resumé 
• De school heeft een grootschalige renovatie ondergaan, in 4 fasen van 

een half college jaar; 

• Drie fasen zijn in gebruik, en gedurende een half jaar is +/- 5000m2 na 
asbest sanering gerenoveerd en weer in gebruik genomen; 

• De nieuwe installatie voldoet aan Frisse scholen klasse B, klimaat klachten 
zijn verleden tijd; 

• De gevel is verbeterd; de Rochussenstraat ligt aan een van de drukste 
verkeersaders van Rotterdam en voldoet geheel aan de eisen.  

 





Metofoor voor IoT 

• Beheersing van vuur 

 

 
We kunnen niet verzinnen wat we met technologie kunnen 



Veeleisende gebruikers 

• Betrekken en inzetten gebruiker 

 

 

 

 

    effectief en efficiënt  

 

 

 

 

• Koppelen kennisgebieden 

 

 



Juiste partners - realisatie 

• Traditioneel 

 

 

 

 

– Bouwer 

– Installateur 

– System integrator 

 

 



Juiste partners - realisatie 

• Overweeg 

 

 

 

 

– System integrator 

– Installateur 

– Bouwer 

 

 





Technology push  
versus  

experience demand 



Wat is nodig?  
data prijs geven  

 



Probleem vastgoedwereld: 
vertrouwen 

 credibility x reliability x intimacy 

                   self intrest Trust = 



Loek Langezaal VGME / Piet van Veelen, branche Gebouw Automatisering  



Complexere vraag  
voor minder budget 

 
technologie is het antwoord  

 



Met technologie is transitie  
eerder bereikbaar  

 



Niet meer specificeren dan                 
1 x A4  

 
weg met het PvE 



Loek Langezaal VGME / Piet van Veelen, branche Gebouw Automatisering  



Innovatie vraagt  
passie = bereidheid tot afzien 

en  
in je talent zitten  

 
 



 
Respectvol conflictmodel is nodig 

 
 
 
 
 

rooie apen  vs schapen met een emmer op hun kop  





De brancheorganisatie: 
Duurzame waarde door kennis in de keten 

Piet van Veelen,  
branche Gebouw Automatisering  









A Smart Building that Enables Every Smart Application 

Wouter Kok, Deerns 

Maarten van der Boon / Piet van Veelen / Rianne van Lieshout  






