


Data als brandstof voor een 
Smart Building

The Data-Centric Revolution





Wat is een Smart Building?

In een Smart Building is alle technologie en 
zijn alle omgevingsfactoren afgestemd op de 
bewoner /bezoeker en de activiteiten die in 
het gebouw worden ontplooid. Vanaf de 
parkeerplaats tot de ontvangstruimte en van 
de individuele werkplek tot aan de college- / 
vergaderzalen. 

Een gebouw dat begrijpt wat de behoeften 
van u en uw collega’s zijn en dat is ingericht 
om efficiënt (samen) te kunnen werken en 
optimaal productief te zijn. 

Een Smart Building is een gebouw waarin 
inspiratie, ideeën en innovatie worden 
gestimuleerd.

Sensoren, verbeterde netwerktechnologie, 
slimmere software en cloud computing zorgen dat 
systemen onderling communiceren, zelfsturend 
worden en menselijke interactie & ingrijpen steeds 
minder nodig is.

Het gebouw denkt mee, leert en stimuleert en 
verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens (data 
lake) die gebruikt kunnen worden om processen te 
optimaliseren, fouten te verminderen en de 
gebruikservaring te verbeteren.



Belangrijke aanpak Smart Building
Een slim Gebouw / Campus is een denkwijze, geen product van de plank 











Becoming a data-driven building is a useful first step, but is based on 
building tools, abilities, and a culture that acts on data, instead of 
really making an internal transformation around data.

Use your data-driven experiences to move up to a higher lever and 
become a data-centric building, putting your data at the core of your 
organization. And that's what makes a building smart.





Application Centric to Data Centric

In 3 steps



Step 1: Data Discovery







Discovering all the data



Step 2: Data Cleaning



Clean redundant data! Redundant data leads to:

- Wasted costs and lost income
- Inaccurate reporting and less informed decisions

- Poor business processes



Step 3: Data Migration
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Fundament

• Bouw een 1 IP infrastructuur

• Combineer gebouwgebonden en ICT op deze infrastructuur

• Hanteer zoveel mogelijk flexibiliteit, bijvoorbeeld draadloos boven vaste bekabeling te kiezen of 
een bekabelingsgrid

• Kijk ook naar alternatieve oplossing o.h.g.v. de stroomvoorziening

Analytics

• Hang de applicaties onder je data, en niet de data onder je applicaties

• Creëer een centraal dataplatform waar alle data wordt verzameld

• Indien de data niet in eigen bezit is, zorg dan voor (API) connecties richting een extern 
dataplatform

• Verzorg informatie-dashboards met toegevoegde KPI-waarden, op basis van de data

• Denk na over een data-strategie en de informatiebehoefte

Functionaliteit

• Kijk kritisch hoe de aangeboden functionaliteit / oplossing omgaat met de data (wie is eigenaar)

• Definieer een programma voor nieuwbouw & renovatie waarbij Vastgoed & ICT samen in 
optrekken. Focus niet alleen op de functionele mogelijkheden

• Wees bewust dat de gebouwgebonden automatisering nog een aantal stappen moet maken 
richting Smart-oplossingen

• Enjoy and be creative…Limitation is a creation of the Mind (Albert Einstein)






