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Profitable Space

Moderne technologie biedt enorme mogelijkheden tot rendementsverbetering en business development.

In de gebouwde omgeving blijft daarvan nog veel onbenut, terwijl juist NU, in een tijd van laagconjunctuur, er grote behoefte 
bestaat de prijs/prestatieverhouding in onroerend goed te verbeteren, Profitable Space.

Gebouwde ruimte kan meer gaan opleveren, zowel direct in de exploitatie als voor de langere termijn in het creëren van 
duurzame waarde.

De Nationale Conferentie Gebouw Automatisering beoogt de mogelijkheden te verkennen; de drempels, constraints, die er 
blijkbaar zijn om die mogelijkheden te verzilveren in kaart te brengen en met de keten van betrokken stakeholders wegen te 
vinden om de hindernissen uit de weg te ruimen en de mogelijkheden te benutten.

De conferentie focust op twee aspecten:
• Rendementsverbetering door verduurzaming en hergebruik
• Nieuwe verdienmodellen door smart technology

Voor wie?
Aan de conferentie kunnen maximaal 170 professionals deelnemen. Behalve deskundigen van de organiserende bedrijven en 
de sprekers zijn dat functionarissen van bedrijven en instellingen uit een aantal geselecteerde marktsegmenten, stakeholders 
die op enigerlei wijze te maken kunnen krijgen met gebouwautomatisering, zonder dat zij daar zelf verstand van hebben of 
zouden moeten hebben.

Doelgroepen

Registratie online

www.conferentiegebouwautomatisering.nl

De deelnamekosten voor de Nationale Conferentie 
Gebouw Automatisering bedragen € 195,- excl. BTW.

Organisatie

De Nationale Conferentie Gebouw Automatisering 
wordt georganiseerd door Nederlandse 
brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering.

Het management van de brancheorganisatie  
Gebouw Automatisering wordt gevoerd door  
FHI, federatie van technologiebranches,  
Kees Groeneveld, Emmar Sinnige en Martijn Reinhold.  
Telefoon: 033 465 75 07 
E-mail: info@gebouwautomatisering.org
Website: www.gebouwautomatisering.org 

Locatie
Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 
3015 CB Rotterdam

Voor de routebeschrijving kijk op:  
www.conferentiegebouwautomatisering.nl

Type bedrijven / organisaties Type gebouw Functionarissen

Vastgoedbeleggers/-investeerders Kantoor- en bedrijfsgebouwen Directeur Financial engineer
Projectontwikkelaars Ziekenhuizen en zorgcentra Facilitair manager techniek Manager duurzaamheid
Bouwbedrijven Universiteitsgebouwen Vastgoedbeheerder Architect
Gebouw exploitatiebedrijven Theaters en evenementsgebouwen Projectontwikkelaar
Gebouweigenaren Overheidsgebouwen Projectleider/-manager



08.30 uur ontvangst

Plenaire sessie  ▼

09.15 uur - welkom, opening, intro

09.30 uur 

Kijk eens anders! Kansen voor bestaande gebouwen

De vastgoed werkelijkheid verandert. Gebouwen genoeg, maar wat kunnen we er mee? Hoe beleef je 
plezier aan bestaand vastgoed dat er nu troosteloos uitziet? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Hoe kun je 
succesvol herbestemmen? En voor wie? Voorbeelden uit de praktijk, cijfers en achtergronden. 
Gerben van Dijk, Vernieuwing Bouw

09.50 uur 

Gebouwen bewegen, duurzame kantoorrenovatie,  
alleen met gebouwautomatisering kan dat efficiënt

Een duurzame samenleving schreeuwt om gebouwautomatisering. De mens is feilbaar, een goed systeem niet. 
Nu we onze gebouwen andere, nieuwe bestemmingen moeten gaan geven, is het zaak adequate automatisering 
toe te passen. 
Marcel van Miert, Transitieformule / bureau Van Miert, Co-auteur van het boek ‘Gebouwen Bewegen’ 

10.10 uur - pauze / netwerken

10.30 uur - elevator pitches - BAM Techniek, Belimo, Betec controls, HC groep

10.45 uur

De architect en gebouwautomatisering,  
kijken naar een ziekenhuis als was het een mobieltje

Hoe maak je als architect keuzes in automatiseringsoplossingen in gebouwen, hoe verifieer je de haalbaarheid? 
En hoe borg je dat wat je ontwerpt ook werkende realiteit wordt? Wat verwacht de architect aan interactie met 
aanbieders van automatisering en hoe krijgen ze samen de rest van de bouwketen onder controle?
Gijs Raggers, EGM Architecten

11.05 uur

De projectontwikkelaar en automatiseringstechniek, wat moet ik er mee?

Wie vertaalt wat we willen naar automatisering en hoe weet ik of het gaat werken/opleveren?
Cees van der Spek, OVG Re/Developers

11.25 uur - pauze / netwerken

11.45 uur - elevator pitches - Johnson Control, Kieback&Peter, Kropman Installatietechniek, Legrand,
 LonMark International

12.00 uur

De slag om de klant van luchthavens, hoe integratie van 
gebouwautomatisering in het bedrijfsproces bijdraagt

Huurders en gebruikers van gebouwen op Schiphol maken internationaal vergelijkingen op rendement in gebruik. 
Meerwaarde voor het bedrijfsproces is een bottom line factor. Hoe toon je als gebouwaanbieder die meerwaarde 
aan en hoe maak je die later waar? Welke rol kunnen gebouwautomatiserders daar in spelen? 
Lars Wouters, Luchthaven Schiphol Real Estate

12.20 uur

Energy en building performance management, in de Schiphol-case 

Exploitatie van een duurzaam gebouw en energiesysteem vraagt om monitoring. Schiphol gebruikt 
een systeem dat 24/7 prestaties van gebouwen en installaties monitort. Hoe wordt daarbij op comfort en 
energie gestuurd? Welke link ligt er met de optimalisatie van onderhoudskosten en hoe werkt dat? Een aantal 
inspirerende voorbeelden geeft antwoorden op deze en andere vragen.
Wilfred van der Plas, DWA Installatie en energieadvies 

12.40 uur - lunch

13.40 uur - elevator pitches - DevLab, Orange Climate Group, Priva, Regel Partners,
 Rensen Regeltechniek 

Programma



Parallelsessie 
Sessie A-I Gebouwen als werkomgeving ▼

Sessievoorzitter:  Piet van Veelen, Vedotec 
voorzitter Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering

14.00 uur

Het presteren van mensen en automatisering van hun 
werkomgeving verhoogt rendement

De werkplek en de omgeving, het gebouw speelt een belangrijke rol in het gedrag van mensen. Het gedrag bepaalt 
de productiviteit. Welke rol speelt gebouwautomatisering hier en wat is de invloed ervan op de werkprestatie?
Gerarda Nierman, Royal HaskoningDHV

14.20 uur

De werkomgeving als ecosysteem voor het nieuwe werken, 
dankzij gebouwautomatisering, profitable space

De Creative Valley case en wat we leren voor de toekomst.

Wat is de visie achter Creative Valley en hoe is deze gerealiseerd?
Maarten Bahlman, YNNO adviesbureau voor het nieuwe werken

Hoe worden nieuwe manieren van werken gerealiseerd in gebouwen en welke invloed heeft
gebouwautomatisering op deze transitie?
Marcel van Bodegom, YNNO adviesbureau voor het nieuwe werken

14.40 uur

Facilitaire frustraties door installaties

Vincent le Noble meet facilitaire prestaties van gebouwen. Uit de praktijk heeft hij 275 ‘facilitaire 
frustraties’ verzameld. Een belangrijk deel daarvan heeft te maken met installaties die helemaal niet werken, die 
verkeerd zijn ontworpen, die verkeerd worden gebruikt. Ventilatieroosters die worden afgeplakt, een onbereikbare 
invalidenlift, fouten veroorzaakt doordat dat niet vooraf de juiste professionals aan tafel zitten. Het is het probleem 
van gebouwautomatiseerders en van gebruikers. Le Noble reikt ook voorbeeldoplossingen aan.
Vincent le Noble, Méét / bestuurslid FMN, Facility Management Nederland

Parallelsessie
Sessie B-I Redevelopment en low cost automatisering zonder computers ▼

Sessievoorzitter: Tom Vaessen, DevLab

14.00 uur

Ervaringen met draadloze sensornetwerken in gebouwen

Alweer een aantal jaren geleden werd een Myrianed draadloos sensornetwerk geïnstalleerd in een 
woningencomplex in Delfgauw. Naar aanleiding van klimaatklachten werd een netwerk geconfigureerd en 
geïnstalleerd. Wat is daarvan geleerd en wat zeggen die lessen over de toekomstige mogelijkheden?
Jan Peter Larsen, Sense Observation Systems

14.20 uur

Wireless Sensor Network Myrianed als ei van Columbus

Resultaten van het innovatie-alliantie experiment. De roadmap van revolutionaire nieuwe technologie 
naar de invulling van maatschappelijke vraagstukken en kansen in de markt. Presentatie van een nieuw business 
model voor WSN en het ontstaan van een nieuwe industrie.
Siebren de Vries, DevLab / Chess

14.40 uur

Perspectief voor draadloze sensornetwerken in gebouwen en in thuiszorg 

De eerste uitkomsten van verkenningen in de branche voor Gebouw Automatisering 
Marco Keizers, EmenEm

15.00 uur - pauze / netwerken

Plenaire sessie                 ▼

15.30 uur - elevator pitches - Saia-Burgess, Schneider Electric, Strukton Worksphere, Vedotec, Webeasy



Parallelsessie
Sessie A-II Geautomatiseerd gebouwbeheer ▼

Sessievoorzitter:  Jan Kerdèl, Priva 
vice voorzitter Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering

15.45 uur

Wat prestatiegericht gebouwbeheer oplevert

De NEN 2767 norm is een goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met de inzet van 
automatiseringsconcepten. Hoe werkt dat en wat levert het op? 
Johan Smit, Arcadis

16.05 uur

Harde energie bespaargaranties vanuit Energy-ICT

In elk gebouw is er een fors potentieel aan energie besparingen. Hoe echter dit te ontsluiten zonder 
hoge advieskosten? De NL energie sector kent een aparte categorie meetbedrijven en elke grootzakelijke 
afnemer kan zijn meetdienst leverancier kiezen. Vanuit de meetprofielen zijn met slimme ICT oplossingen direct 
besparingen te analyseren en te realiseren. Hoe werkt dit en welke bespaargaranties zijn mogelijk?
Philip Blaauw, Innax Gebouw & Omgeving

Parallelsessie-
Sessie B-II De toekomst  ▼

Sessievoorzitter:  Rogier van Dis, Schneider Electric 
bestuurslid Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering

15.45 uur

The Internet of Things, nieuwe business cases in de exploitatie van  
gebouwen

Aan de hand van een aantal voorbeelden, onder meer de Amsterdam Arena, wordt duidelijk dat een gebouw 
steeds meer gezien kan worden als een verzameling ‘datapunten’. Wat er in de praktijk al werkt, hoe het in de 
toekomst minder complex en meer robuust kan worden. Welke nieuwe business cases rollen hier uit? Kan de 
bouwkolom de koudwatervrees overwinnen?
Ronald Lotgerink, Infradata

16.05 uur 

Gebouwen in gebruik, de voortdurende slag om beter rendement

Waarom gebouwautomatisering in het verleden minder opleverde dan was beloofd en waarom dat  
nu anders is en hoe het nog beter wordt. De slag om meer rendement uit minder ruimte gaat door.
Toon de Jong, Hogeschool Rotterdam 

16.25 uur - pauze / netwerken

Plenaire sessie                 ▼

16.45 uur - Lagerhuisdicussie

17.15 uur - drinks / snacks / netwerken



Exposanten Mediapartners

bamtechniek-integratedworks.nl

www.johnsoncontrols.nl

www.lonmark.org

www.regelpartners.nl

www.strukton-gebouwen.nl

www.belimo.nl

www.kieback-peter.de/de-en

www.devlab.nl/myrianed

www.rensenreg.nl

www.vedotec.nl/nl

www.beteccontrols.nl

www.kropman.nl

www.orangeclimategroup.nl

www.saia-pcd.com/nl

www.webeasy.nl

www.hcgroep.com

www.bouwenuitvoering.nl www.fmn.nl

www.tvvl.nl www.vpt.nl

www.industryplanner.com www.installatietotaal.nl

www.legrandnederland.nl

www.dgbw.nl

Onderdeel van: Empowered by:

www.agentschapnl.nlwww.priva.nl

www.schneider-electric.com

Organiserende partijen
De Nationale Conferentie Gebouw Automatisering wordt georganiseerd door de 
Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering in samenwerking met de 
Coöperatie Development Laboratories in het kader van het Experiment Innovatie Alliantie.

www.conferentiegebouwautomatisering.nl

http://bamtechniek-integratedworks.nl/
http://www.johnsoncontrols.nl/content/nl/nl.html
http://www.lonmark.org/
http://www.regelpartners.nl/
http://www.strukton-gebouwen.nl/
http://www.belimo.nl/
http://www.kieback-peter.de/de-en/
http://www.devlab.nl/myrianed
http://www.rensenreg.nl/
http://www.vedotec.nl/nl
http://www.beteccontrols.nl/
https://www.kropman.nl/
http://orangeclimategroup.nl/
http://www.saia-pcd.com/nl/saia-burgess-controls-ag/
http://www.webeasy.nl/
http://www.hcgroep.com/
http://www.legrandnederland.nl/
http://www.priva.nl//nl/
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/nl/
http://bamtechniek-integratedworks.nl
http://www.bouwenuitvoering.nl
http://www.fmn.nl
http://www.tvvl.nl
http://www.vpt.nl
http://www.industryplanner.com
http://www.installatietotaal.nl
http://www.dgbw.nl
http://www.agentschapnl.nl
http://www.conferentiegebouwautomatisering.nl
http://www.conferentiegebouwautomatisering.nl

