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Droomdoel Bouw en Vastgoed 



Ketensamenwerking 

 

Samenwerking in de keten is project-overstijgend 

denken, klantgericht werken aan de meest optimale 

levering van producten/diensten, waarbij alle partners 

participeren op basis van transparantie en 

gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke doelstelling.  



Verspillingen: 



• Inzien van de meerwaarde in een structurele samenwerking 

• Continu klantwaarden toevoegen in alles wat we doen 

• Verspilling zien en deze elimineren 

• Processen optimaliseren en vereenvoudigen 

• Medewerkers centraal stellen (bottum-up regie) 

• Doorlooptijd verkorten 

• Creëren van een one-piece flow in alle werkzaamheden 

• Hanteren van pull model ipv. push, gegevens produceren 
die voor de volgende schakel waarde toevoegen 

• Hanteren van een eerlijke kostprijs voor zowel 
opdrachtgever als de ketenpartners 

 

Belangrijke leerdoelen: 



• Innovatief bedrijf 

• Eerlijke kostprijsberekening 

• Open communicatie 

• Lerende organisatie à lerend team 

• Bottom up organisatie 

• Management alignment 

• Implementatie waardestromen 

• Lean filosofie 

• Omgang met co makers = partners 

• Ketenregie 

• Supply chain management 

 

Selectiecriteria 



• De individuele patiënt verdient de beste zorg. 

• De zorgomgeving wordt zorgvuldig gecreëerd. 

• Iedereen in het team streeft hetzelfde doel na. Hierop 

worden de partijen geselecteerd.   

• De ondersteunende techniek speelt een belangrijke rol 

in het verzamelen van data en genereren van 

informatie.  

 

 

Samenvattend 



• RMBS (genereert handelingsprotocollen)  

– Alarmen uit het GBS 

– Brandmelding 

– Ice Spy (bloedkoelkasten, vriezers,...) 

– Deurcontacten  

– … 

• GBS 

– Besturing van de technische systemen 

– Weergave van parameters 

– Weergave van energiemeters 

• EMS 

– Maakt van data bruikbare informatie 

– Stuurt desgewenst op vaste tijdstippen rapportages 

 

 

Samenwerking ondersteund door  

systemen 



Brandmeldcentrale(s) Toegangscontrole AEOS Icespy Gebouwbeheer 

RMBS server 

 RMBS Meldkamer managementsysteem schematische weergave 

Rechtstreeks gekoppelde externe systemen: 

Inbraakcentrales 

Onderstations RMBS 

 Afhandelen van meldingen 

 Opvragen van informatie 

 Aansturen van ……. 

 Oproepen van ……. 

 Printen en mailen 

 Raadplegen logging 

 Rapporteren naar EIRYS 

 Raadplegen externe systemen 

Deurcontacten Nooddrukkers 

Separaat gekoppeld via remote control RMBS: 

Bewaking van aangesloten 

systemen middels een watchdog 
Bewaking contacten (NC 

aangesloten) 

Presentatie van de melding bij beveiliging 

RMBS afhandelscherm 

Persoonsbev. Ascom 
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Portalen Grafieken Rapporten Alarmen 

kengetallen 

systeem analyse 

temperaturen set points operationele status 

meerjaren vergelijk 
foutmeldingen 

vergelijk locaties kosten 
weer data 

CO2  

klepstand 

Samenwerking ondersteund door  systemen 
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Schneider  

nPO 

SDC 

Eaton  



Email 

FTP 

SQL 

  Weer 

  ERP 

  SNMP 

Data acquisitie via SDC: 

Meerdere types SDC connectoren, waaronder een 

SDC specifiek voor het novaPro OpenGBS. Voor 

ETZ zijn drie GBS koppelingen gemaakt met EMS 

EMS Server: 

EMS server beheerd en berekend alle relevante 

verbruiken en kengetallen en bevat functionaliteit 

om dit weer te geven in rapporten en dashboards. 

Client: 

Via Web Browser bediening van het EMS         (IE, 

Firefox, Chrome, Safari) 

 

SDC EDL 

GBS 

Systeemoverzicht 



Voorbeeldgrafiek EMS  



Het GBS systeem toegepast 











Bewaking boilertemperatuur  

De retourtemperatuur 

van de boilers wordt in 

de gaten gehouden in als 

onderdeel van de 

legionellabeheersing. 

Wekelijks wordt de 

grafiek verstuurd naar de 

beheerders 



WKO  



Om de patiënt de optimale behandeling te 

geven stemmen we achter de schermen ook 

onze keuzes voor partners en systemen 

zorgvuldig af.  

 

samenvattend 


