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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn scriptie 'De toegevoegde waarde van 

smart buildings voor gebruikers en beleggers'. In het 

onderzoek wordt onderbouwd waarom 'The Edge' 

(illustratie voorzijde) en alle andere, tot dit punt 

geïllustreerde gebouwen, géén smart buildings zijn, 

wat wél smart buildings zijn en wat voor toegevoegde 

waarde smart buildings leveren.  

Dit onderzoek is de laatste opdracht voor de 

opleiding Vastgoed en Makelaardij en dient als 

afronding van mijn studie.  Het onderwerp is gekozen 

in samenwerking met de opleiding en mijn 

afstudeerbedrijf Dev_ Real estate. Innovatie is een 

belangrijk thema in de huidige vastgoedmarkt en 

speelt een belangrijke rol in de projecten van Dev_ 

real estate. Mede hierdoor is het thema van het 

onderzoek zowel voor de Hogeschool als Dev_ real 

estate relevant.  

 

  

The Outlook, Schiphol (Rijndorp Installaties, 2018) 
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MANAGEMENTSAMENVATTING  

Introductie  

De vastgoedmarkt is een markt die historisch 

gezien niet geheel geschikt is voor innovaties.   

Echter is daar de laatste jaren verandering in 

gekomen. Verschillende innovatie golven, die 

ook wel gekenmerkt worden  als industriële 

revoluties,  hebben nieuwe soorten gebouwen 

als gevolg gehad: Automated, Intelligent en 

Smart building.  Momenteel zitten we midden 

in de  vierde industriële revolutie.   De vierde 

industriële revolutie heeft ervoor gezorgd dat 

geavanceerde technieken als artificiële 

intelligentie en het Internet of Things (IoT) al 

veel industrieën geïnfiltreerd hebben.  De 

nieuwe technieken veranderden de manier 

waarop individuen en bedrijven opereren. 

Hiermee verandert ook de  manier waarop 

vastgoed gebruikt wordt  en daarmee de vraag 

naar vastgoed.  Om te blijven concurreren met 

nieuwe intredes op de vastgoedmarkt (grote 

technologie bedrijven als Google, Alibaba, etc.)  

willen beleggers en gebruikers  mee gaan met 

de trends.  

De kantorenmarkt bestaat voor 64% uit 

beleggingsobjecten. Dit betekent dat gebruiker 

en belegger in twee derde van de 

kantorenmarkt afhankelijk van elkaar zijn. 

Dev_ real estate adviseert en begeleidt 

beleggers en gebruikers bij 

vastgoedvraagstukken.  

Momenteel is onbekend wat smart buildings 

zijn, hoe ze werken,   wat voor invloed ze 

hebben op de toegevoegde waarde van 

vastgoed voor beleggers en  wat de 

toegevoegde waarde van smart buildings voor 

gebruikers is.   Dit heeft geleid tot de volgende  

probleemstelling:  “Het is onduidelijk wat een 

smart building is en wat de toegevoegde 

waarde van smart buildings is voor beleggers 

en gebruikers van vastgoed.”. Om het 

probleemstelling te onderzoeken is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld en 

onderzocht:   

“Wat is de toegevoegde waarde van het maken 

van Smart Buildings voor zowel beleggers als 

gebruikers en hoe kan Dev_ real estate dit ten 

behoeve van haar opdrachtgevers in de 

projecten verwerken?” 

Belangrijkste  bevindingen 

In dit onderzoek is een literatuurstudie en 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd om antwoord 

te kunnen geven op de onderzoeksvraag.  

Er bestaat veel onduidelijkheid over de 

definitie van smart buildings en meerdere 

begrippen (automated, intelligent, smart) 

worden gebruikt om  het fenomeen aan te 

duiden. Echter hebben de begrippen wel 

allemaal een andere betekenis.   Met de 

huidige trends en eisen in de markt is het 

begrip Smart buildings het meest relevant. De 

definitie van smart building bestaat uit 6 

factoren:  

(1) Aanpassingsvermogen,                      
(2) Gebruiksgemak,   
(3) Real-time innovatie,      
(4) Maximaliseren van de efficiëntie,                  
(5) Duurzaamheid  
(6) Het leveren van (een vorm van) 

economische voordeel.  

Om tot de zes factoren te komen zijn IoT, 

sensoren  en een geïntegreerd platform nodig. 

Waarbij het platform aan zeven eisen moet 

voldoen: (1) Homogeniteit, (2) zelf 

configureerbaarheid, (3) rekbaarheid,                  

(4) contextbewust zijn, (5) bruikbaarheid,         

(6) privacy bescherming en (7) IQ. Door 

verschillende menselijke, juridische en 

technologische obstakels is het echter nog niet 

mogelijk om aan  alle zeven eisen te voldoen,  

waardoor er in Nederland nog geen smart 

buildings zijn. De definitie van een smart 

building die door geïnterviewden werd 

gegeven komt overeen met de definitie van 
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een intelligent building: (gebruiksgemak, 

efficiëntie en data verzamelen en gebruiken).  

Toegevoegde waarde verschilt in de ogen van 

de stakeholder, waarbij de toegevoegde 

waarde van smart building voor belegger  en 

gebruiker  verschilt.  Voor gebruiker heeft 

smart building toegevoegde waarde wanneer 

het bijdraagt aan de volgende strategieën:  
Strategie gebruiker Bijdrage smart 

Toekomst  Nu  

1. Tevredenheid 
verhogen 

Ja Beperkt 

2. Imago ondersteunen Ja Beperkt 

3. Cultuur ondersteunen Ja Ja 

4. Gezondheid en 
veiligheid 

Ja Niet 
bewezen  

5. Productiviteit 
verhogen 

Ja Ja 

6. Duurzaamheid  Ja Nee 

7. Aanpasbaarheid Ja Beperkt 

8. Innovatie and 
creativiteit stimuleren 

Ja Beperkt  

9. Risico’s beheren Ja Beperkt 

10. Kosten reduceren Ja Beperkt 

11. Waarde van assets n.v.t. 

12. Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

Ja Beperkt 

Tabel 1 Toegevoegde waarde smart building gebruiker 

Smart building kan aan alle punten bijdragen, 

echter gebeurt dit in de huidige markt alleen op 

de tevredenheid, Imago, productiviteit, 

aanpasbaarheid, kosten/risico’s reduceren en 

CSR. Ook op deze punten is de waarde 

toevoeging beperkt.  

Voor beleggers kan smart building 

toegevoegde waarde leveren door bij te 

dragen aan de volgende strategieën: 

Strategie belegger Bijdrage Smart 

Toekomst Nu 

1. Waarde ontwikkeling  ja Beperkt 

2. Uitgaven minimaliseren ja Beperkt 

3. Inkomsten maximaliseren ja Beperkt 

4. Risico minimalisatie  ja Beperkt 

Voor beleggers geldt ook dat smart building op 

alle strategieën toegevoegde waarde kan 

leveren maar dit beperkt, tot niet gebeurt. 

Gebruikers zijn bereidt meer geld te betalen als 

smart building bijdraagt aan een van de 12 

strategieën. Wanneer smart buildings in plaats 

van technologie gefocust, vraag gefocust 

aangeboden worden, wordt verwacht dat 

gebruikers eerder bereidt zijn te betalen voor 

de technieken.  

De potentie van smart building technologieën 

wordt op dit moment dus nog niet volledig 

benut. Dit komt door menselijke, juridische en 

technologische obstakels. Om deze obstakels 

te overkomen moet meer standaardisatie in de 

markt komen, er meer worden samengewerkt, 

contractvorming aangepast worden en moet er 

open source gewerkt worden. Waarbij het 

delen van data via het gemeenschappelijke 

platform essentieel is. Juridische obstakels 

kunnen niet door marktpartijen worden 

opgelost maar kunnen wel verkleind worden 

door gebruikers juist in te lichten.  

Aanbevelingen Dev_ real estate 

Dev_ real estate kan gebruikers of beleggers 

het best adviseren door middel van de 

volgende stappen: 1. Definieer de ambitie en 

hoofddoelen van opdracht gever, 2. Hoe kan 

smart invulling geven aan de hoofddoelen, 3. 

Hoe kan smart worden toegepast om de 

hoofddoelen te behalen?  

Het doel van de opdrachtgever is erg 

belangrijk, het doel heeft namelijk effect op de 

oplossingsrichtingen en welke vorm van smart 

toegepast kan worden. De drie 

toepassingsrichtingen zijn:  

1. Quick wins (data uit bestaand systeem 

halen) 

O.a. verbetering: bezetting, luchttoevoer  

2. Implementeren IoT en sensoren 

Voor behoud van concurrentiepositie 

3. Smart building ontwikkelen 

Voor het optimaliseren van 

huurinkomste
Tabel 2 Toegevoegde waarde smart building belegger 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Ambient Technology:  Het concept waarbij de technologie uit Ubiquitious computing zich    

bewust wordt van de omgeving en daarop kan reageren (Bravo, 

Fuentes & De Ipiña, 2011). 

API Application Programming Interface: codes die het mogelijk maken 

voor systemen/computers om data van een ander systeem/computer 

te raadplegen (Eising, 2017). 

Artificiële intelligentie  Tak binnen de computerwetenschap die zich bezighoudt met 

machines taken laten uitvoeren waar normaal menselijke intelligentie 

voor nodig is (Van Luijt, 2017).  

Automated building Een gebouw waarbij diensten/producten geregeld kunnen worden 

door gebruik van een afstandsbediening waarbij vooraf gedefinieerd 

gedrag via technische systemen is ingesteld (Batov, 2015).  

Big data    Grote hoeveelheid data bestaande uit twee fenomenen: de snelheid

  waarmee data hedendaags gegenereerd wordt en de groeiende 

  mogelijkheid van manieren om data te verwerken, analyseren en 

  bewaren (Gorelik, 2019). 

Brown discount  Waarde vermindering van het gebouw doordat het achterloopt op 

gebouwen in het gebied. Vaak gebruikt in combinatie met 

duurzaamheid (Interview Ad3, Bijlage X).  

Corporate real estate   Onroerend goed in bezit en/of gebruik van een onderneming voor 

(CRE)    eigen operationele doeleinden.  

Corporate real estate   Het managen van de vastgoedportefeuille van een onderneming door 
management (CREM)  de portefeuille en de diensten af te stemmen op de eisen van de core
    business (primaire processen), zodat een maximale toegevoegde 
    waarde bereikt kan worden voor het primaire bedrijfsproces 
     (De Jongh et al, 2016). 

Costumer journey   Reis die de gebruiker maakt vanaf betreding van het gebouw tot 

    aankomst bij de werkplek.  

Data silo's    Afzonderlijke systemen waarin de data verborgen blijft en onbenut 

    (Ha, Chun, Yoon & Cha, 2016).  

Embedded systeem   Het systeem dat doormiddel van software intelligentie in apparaten

    stopt.  

Engagement    Huisvesting inzetten om werknemers aan te trekken en te behouden 

(m.b.t. huisvesting)   (Interview Ad3, Bijlage X). 

Gebouwbeheerssysteem  Integraalsysteem dat aanwezige installaties regelt en laat  

    samenwerken.  

Gebruiksinterface   Maakt interactie tussen mens en machine mogelijk. Vaak doormiddel 

    van een dashboard.   
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Intelligent building  Een gebouw dat technische systemen integreert en reactief op de

    wensen en eisen van de gebruiker in real time reageert door middel

    van sensoren waarbij duurzaamheid in acht wordt genomen. 

Internet of Things  Objecten die in verband staan met internet om informatie uit te

   wisselen en te communiceren, kunnen oriënteren en monitoren en

   managen door gebruik van informatieapparatuur (de dingen)  

   (Huaghian, 2018). 

Open protocol systeem  Systeem waarbij karakteristieken gepubliceerd zijn en externe partijen 

  (gratis of via licentie) gebruik kunnen maken van het systeem 

 ………….(Schneider Electric, 2015). 

Power over Ethernet  Technologie die data over een standaard stroomkabel levert.    

Prediction models  Software modellen die historische data gebruiken om toekomstige 

    gebeurtenissen te voorspellen.  

Smart building   De smart building verzamelt gegevens via technologische systemen,
 met deze ‘real time’ informatie kan het gebouw de performance
 aanpassen voor huidig en toekomstig gebruik waarbij het gebruiks- 
 gemak en de efficiëntie vergroot wordt. Bij de ontwikkeling en
 operatie wordt duurzaamheid in acht genomen. Gevolg is dat de smart
 building een economisch voordeel zal genereren.  

Soundscaping    Akoestische omgeving inrichten. 

Semantische technologieën Technologie die betekenis en context van informatie analyseert (Van 

Luijt, 2018). 

Toegevoegde waarde  Toegevoegde waarde is een alomvattend begrip met meerdere 

dimensies en is afhankelijk van de stakeholder en daarmee subjectief, 

waarbij de waardenverbetering groter is dan de offers. 

Ubiquitious computing Het idee dat iedereen overal en altijd technologie kan gebruiken 

(Bravo, Fuentes & De Ipiña, 2011).  

Usecase   Beschrijft ‘wie’ met een software systeem ‘wat’ kan doen. 

Upsells    Klanten beter/nieuwer/sneller product aanbieden. Vaak in de vorm 

    van een verhoging van het bestaande abonnement of betaalde 

    upgrades (Interview O3, Bijlage X). 

Well-certificaat   Label gericht op de gezondheid en welzijn van medewerkers. Tijdens

    ontwikkeling en ingebruikname.  

Workforce analytics  Gedrag van mensen analyseren om de mensen en de business te 

    verbeteren en betere beslissingen te kunnen maken.  

  



 



 

  

INLEIDING 



 

 
 

12 

1. INLEIDING  

In de laatste paar jaren is innovatie een containerbegrip geworden. Innovatie betekent letterlijk 

vernieuwen. Vernieuwing is de basis van het begrip innovatie, maar kan niet als synoniem worden 

gezien. Volgens Flikkema & Jansen (2004) gaat innovatie over het toepassen van nieuwe 

technologieën, producten, diensten en processen. Innovatie richt zich voornamelijk op een ‘move fast 

and break things’ mentaliteit. 

Al eeuwen registreren mensen hun eigendommen, wat vastgoed een van de oudste markten ter 

wereld maakt. De vastgoedmarkt kenmerkt zich door lange exploitatietijden, lage omloopsnelheid, 

heterogeen karakter, relatief hoge investeringskosten en risico-aversie (Sibley, 2018). Hiermee is de 

vastgoedmarkt, historisch gezien, niet heel geschikt voor innovaties. Het resultaat van de deze 

kenmerken is dat dit een ingewikkelde markt is welke achterloopt met betrekking  tot innovaties (ING, 

2018;Sibley, 2018). 

Innovatie wordt gestimuleerd door nieuwe technieken. Met de evolutie van technologie zijn alle 

industrieën in beweging om mee te gaan richting een digitale toekomst en de kansen die hierbij horen. 

Voorheen waren gebouwen robuuste stenen bouwwerken met een standaard gas, water en 

elektriciteitssysteem. In de loop der jaren zijn er steeds meer systemen aan gebouwen toegevoegd en 

zijn deze systemen ook onderhevig aan innovatie. De geëvalueerde technologieën nemen steeds meer 

de functies van de systemen in de gebouwen over. Door de verandering van systeem naar technologie 

lijkt het alsof de gebouwen kunnen meedenken en misschien wel intelligent kunnen worden. In de 

afgelopen jaren hebben er verschillende innovatiegolven plaatsgevonden. Deze golven zijn  het gevolg 

van nieuwe technische ontwikkelingen. Deze golven worden ook wel industriële revoluties genoemd. 

Interessant om op te merken is dat elke industriële revolutie een nieuw soort gebouw tot gevolg heeft. 

Figuur 1.1 geeft dit schematisch weer. 
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 Industriële revolutie 
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In 1983 werd door de New York Times voor het eerst gesproken over een intelligent gebouw. Dit 

intelligente gebouw was een gebouw waarbij verschillende systemen (denk aan elektriciteit of 

warmtesystemen) aangestuurd werden door een computer. Hierdoor konden de gebouwgebonden 

systemen zelf op informatie uit sensoren reageren. Dit intelligente gebouw was een resultaat van de 

derde industriële revolutie.  

Nieuwe vormen van communicatie en de uitvinding van de computer zorgt voor een nieuwe golf aan 

innovaties, namelijk de vierde industriële revolutie. De wereld zit hier nu middenin. Geavanceerde 

technieken als artificiële intelligentie en het Internet of Things hebben alle industrieën geïnfiltreerd. 

Zo zijn ondertussen al wasmachines, koffiezetautomaten en tandenborstels aan het internet te 

koppelen. Na een lange tijd te hebben achtergelopen, lijkt de vastgoedmarkt ook door de vierde 

industriële revolutie te zijn geïnfiltreerd (Forbes, 2019) met als resultaat een nieuw fenomeen: smart 

buildings. 

1.1 AANLEIDING  
Zoals in de introductie is toegelicht, zorgt de vierde revolutie voor een disruptie in de vastgoedmarkt. 
Deze disruptie komt mede doordat technologiebedrijven, zoals Google, Amazon, Facebook, Apple en 
Alibaba, meer en meer in de vastgoedmarkt investeren. Een mogelijk voorbeeld hiervan is de 
ontwikkeling van Google Sidelab in Toronto. Hier ontwikkelt Google een stedelijk gebied naar een, 
zogenaamd, ‘smart’ gebied (Van Leeuwen, Herr; 2018). Ontwikkelingen als deze vinden niet enkel in 
Amerika plaats, maar ook in Nederland. Hier investeert IBM in de Rotterdamse havens om deze 
‘’smart’’ te maken. De technologiebedrijven investeren niet enkel in vastgoed, maar ontwikkelen ook 
soft- en hardware welke toegepast kunnen worden in vastgoed. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat traditionele vastgoedpartijen de technologiebedrijven  volgen en passen steeds vaker smart 
technologieën toe.  
 
De vastgoedmarkt is dus onderhevig aan technologische trends. Deze trends veranderen de manier 
waarop individuen en bedrijven opereren. De verandering in opereren heeft als resultaat dat de 
manier waarop vastgoed gebruikt wordt, verandert en daarmee ook de vraag naar vastgoed verandert. 
Vastgoed kent vele soorten eigenaren en gebruikers. Denk bij eigenaren aan bijvoorbeeld 
vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, institutionele beleggers of particuliere beleggers.  Gebruikers 
van vastgoed zijn bijvoorbeeld gebruikers van kantoor-, bedrijfs-, winkel of woonruimte. In dit 
onderzoek worden enkel beleggers in en gebruikers van kantoorvastgoed onderzocht. 
 
De eerder genoemde technologische ontwikkeling heeft effect op zowel de eigenaar als de gebruiker 

van het vastgoed. 64% van de kantorenmarkt bestaat uit beleggingsobjecten (Bank, 2018). Deze 

beleggingsobjecten kennen, in vrijwel alle situaties, een huurder (gebruiker van vastgoed). Dit 

betekent dat voor bijna twee derde van de kantorenmarkt, eigenaren en gebruikers afhankelijk van 

elkaar zijn. 

1.1 PROBLEEMBESCHRIJVING  
Door de technologische ontwikkelingen verandert het gebruik van vastgoed en daarmee ook de vraag 

naar vastgoed. De technologische ontwikkelingen claimen de efficiëntie van medewerkers te 

verhogen, duurzaamheid te verhogen, aantrekkelijkheid van werkplekken te verbeteren en ga zo maar 

door. Deze technologische ontwikkelingen zijn een trend binnen het vastgoed en worden het ‘smart’ 

maken van gebouwen genoemd wat resulteert in zogenaamde smart buildings. Traditionele 

vastgoedpartijen krijgen steeds meer concurrentie van grote technologiebedrijven. Om te kunnen 
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blijven concurreren, willen beleggers en gebruikers meegaan met deze trend. Echter is er in de huidige 

vastgoedmarkt nog geen algehele acceptatie1 van dit concept. Dit heeft drie redenen:   

1. Door het innovatieve karakter van technologie, is het onbekend wat een smart building is en hoe 

deze werkt. Om deze redenen worden smart building projecten als risicovol en complex gezien. De 

kenmerken van smart matchen niet met de kenmerken van de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt 

is namelijk een kapitaalintensieve markt met daarin traditionele, risico-adverse investeerders. 

Deze houding zorgt ervoor dat vaker gekozen wordt voor traditionele opties. Investeerders zijn 

afwachtend en terughoudend om in nieuwe ontwikkelingen te investeren (ING, 2018).  

2. Het is onbekend wat smart buildings voor invloed hebben op de toegevoegde waarde van vastgoed 

voor beleggers. In veel gevallen is smart building ontwikkeling een technologie discussie die wordt 

gevoerd door technologiepartijen. Beleggers geven echter niet om de technologie, maar om de 

waarde die de technologie voor hun toevoegt of de problemen die dit oplost (Nicholl, 2019).  Het 

verband tussen de technologieën en toegevoegde waardeontwikkeling is voor veel beleggers nog 

onduidelijk en remt de algehele smart building ontwikkeling. McHale (2019) geeft aansluitend aan 

dat er meer bewijs en inzicht verkregen moet worden in de claims van waardencreatie met 

betrekking tot smart buildings voor beleggers. 

3. Naast beleggers is ook voor gebruikers, van vastgoed, de toegevoegde waarde van smart buildings 

onbekend. Hoewel er onderzoek is uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van kantoorruimte op 

gebruikers van vastgoed (Van der Voort & De Jongh, 2016), ontbreekt onderzoek naar de 

toegevoegde waarde van smart buildings voor deze gebruikers. De toegevoegde waarde van smart 

buildings voor de gebruiker moet inzichtelijk verkregen worden. Dit zodat smart buildings niet 

slechts een visie van een blije, gezonde productieve werkplek blijft (McHale, 2019).  

Het onderzoek is gefocust op de toegevoegde waarde van smart buildings voor de gebruikers van 

vastgoed en beleggers in vastgoed. De volgende probleemstelling is hierbij geformuleerd: 

 ’Het is onduidelijk wat een smart building is en wat de toegevoegde waarde van smart 

buildings is voor beleggers en gebruikers van vastgoed.’ 

1.2 DOELSTELLING  
Het onderzoek heeft als doel om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden of op te lossen. 

Binnen dit doel zijn er subdoelen gedefinieerd, namelijk:   

1. Het begrip ‘smart building’ definiëren. 

2. Inzicht verkrijgen in de toegevoegde waarde van smart buildings voor beleggers in 

vastgoed. 

3. Inzicht verkrijgen in de toegevoegde waarde van smart buildings voor gebruikers van 

vastgoed 

                                                           
1 De innovatie theorie van Rogers beschrijft de levenscyclus van acceptatie van innovatieve producten 
in de markt. Smart buildings bevindt zich momenteel in de early adopters fase (13,5%) maar heeft nog 
niet de volgende fase kunnen bereiken, early majority (34%) waarbij de eerste grote groep mensen het 
product gebruiken en het product volwassenheid bereikt. 
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1.3 HOOFDVRAAG 
Om de probleemstelling uit paragraaf 1.3 te beantwoorden of op te lossen, zal onderzoek uitgevoerd 

worden. In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:  

“Wat is de toegevoegde waarde van het maken van smart buildings voor zowel beleggers als gebruikers 

en hoe kan Dev_ real estate dit ten behoeve van haar opdrachtgevers in de projecten verwerken?” 

1.4 DEELVRAGEN 
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

1. Wat is een smart building? 

2. Hoe kan vastgoed waarde toevoegen voor gebruikers en beleggers?  

3. Wat is een smart building in de praktijk? 

4. Wat is de toegevoegde waarde van smart buildings in de praktijk? 

1.5 RELEVANTIE  
Dev_ real estate 

In meer of mindere mate heeft innovatie altijd een rol binnen projecten waarbij Dev_ real estate 

betrokken is.  Binnen deze projecten heeft Dev_ real estate vaak de rol van adviseur. Dit onderzoek 

biedt verder inzicht en kennis in de toegevoegde waarde van smart buildings, wat Dev_ real estate kan 

gebruiken bij het adviseren van zowel eigenaren als gebruikers van vastgoed.  

Beleggers en gebruikers 

Voor zowel beleggers als gebruikers wordt inzicht verkregen in de toegevoegde waarde van smart 

buildings.  

Hogeschool Rotterdam  

Het onderzoek wordt geschreven voor de Hogeschool Rotterdam, Vastgoed en Makelaardij. 

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers binnen het curriculum van de opleiding. Smart 

buildings sluit op deze twee pijlers aan. Hiermee levert het ook voor de Hogeschool Rotterdam 

relevante kennis op.  

1.6 LEESWIJZER  
De verschillende hoofdstukken in het onderzoek zijn onderverdeeld in vijf delen, zijnde: 

- Deel 1: Introductie 

- Deel 2: Theorie  

- Deel 3: Methodologie 

- Deel 4: Praktijk 

- Deel 5: Conclusie  

Deel 1 : Introductie 

Deel één bestaat uit één hoofdstuk en leidt het onderwerp in. Als eerste wordt de aanleiding en 

probleemstelling beschreven, welke geleid hebben tot het onderzoek. Daarnaast worden de hoofd- en 

deelvragen toegelicht die de rode draad van dit onderzoek vormen.  

Deel 2: Theorie (Deelvraag 1 + 2) 
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Deel twee bestaat uit twee hoofdstukken. In Hoofdstuk 2 wordt de definitie van smart buildings 

onderzocht uit de literatuur, inclusief de systemen die zorgen dat het gebouw smart wordt. Hoofdstuk 

2 beantwoordt daarmee deelvraag 1.  Het onderzoeken van het begrip smart buildings is belangrijk 

doordat uit de probleemstelling blijkt dat onbekendheid van het begrip smart buildings een van de 

redenen is waarom er nog geen algehele acceptatie van het begrip in de vastgoedmarkt is. Hiernaast 

moet eerst duidelijk zijn wat een begrip inhoudt voordat onderzocht wordt wat de toegevoegde 

waarde van het begrip is.  

In hoofdstuk 3 wordt deelvraag 2 beantwoord. Door middel van een literatuurstudie wordt de 

toegevoegde waarde van vastgoed voor de belegger en gebruiker onderzocht. Zoals in de 

probleemstelling vermeld staat, geven beleggers en gebruikers niet om technologie maar om de 

waarde die technologie toevoegt. Voordat de toegevoegde waarde van smart buildings wordt 

onderzocht wordt daarom eerst onderzocht hoe vastgoed in het algemeen toegevoegde waarde kan 

leveren, waarna onderzocht wordt hoe smart buildings hier invulling aan kan geven.  

Deel 3: Methodologie  

Deel 3 bestaat uit één hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethodes en overwegingen 

beschreven die gebruikt zijn voor de field research.  

Deel 4: Praktijk (Deelvraag 3 + 4) 

Deel 4 bestaat uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 5 geeft antwoord op deelvraag 3: Wat is een smart 

building in de praktijk? In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten beschreven van de 

toegevoegde waarde van smart voor zowel gebruiker als belegger. Hiermee wordt in hoofdstuk 6 

antwoord gegeven op deelvraag 4: Wat is de toegevoegde waarde van smart buildings in de praktijk? 

De onderzoeksresultaten zijn verkregen aan de hand van interviews met gebruikers, beleggers, 

ontwikkelaars en adviseurs.  

Deel 5: Conclusie 

Deel 5 bestaat uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 7 is de conclusie van het onderzoek, waarbij de 

bevindingen uit de praktijk gekoppeld worden aan de literatuurstudie. Hoofdstuk 8 bestaat uit 

aanbevelingen en een persoonlijke reflectie.  
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2 SMART BUILDINGS IN DE LITERATUUR  

Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de vraag hoe smart buildings toegevoegde waarde 

kunnen leveren voor gebruiker en belegger zal in dit hoofdstuk eerst onderzocht worden wat een 

smart building is. Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden: wat is de definitie van een smart 

building?, is het hoofdstuk opgedeeld in twee delen. In het eerste deel is literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar de definitie van smart buildings en verwante begrippen. In het tweede deel is 

onderzocht welke systemen invulling geven aan de definities.   

2.1 DEFINITIE  
In paragraaf 1.1 zijn de industriële revoluties met bijbehorende gebouwen weergegeven, zijnde: 

‘automated building’, ‘intelligent building’ en ‘smart building’. In marktrapportages en onderzoeken 

worden de drie begrippen vaak door elkaar gehaald.  Voordat onderzocht kan worden wat de 

toegevoegde waarde van een product is, moet het eerst duidelijk zijn over welk product het gaat. 

Gebrek aan duidelijkheid lijdt tot verwarring.  

Hoewel de begrippen door elkaar gebruikt worden, wordt in steeds meer recente literatuur 

onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende begrippen (Buckman, Mayfield & Beck; 2014, Hoy; 

2016, Amirhosein Ghaffarianhoseini et al.; 2018). Dit onderzoek zal zich slechts focussen op één van 

de drie begrippen.  In de volgende paragrafen zullen de definities van de begrippen en onderlinge 

verschillen toegelicht worden. Op deze manier wordt duidelijk welk begrip het relevantst is voor dit 

onderzoek en welk begrip past binnen de huidige vastgoedmarkt.  

2.1.1 Automated building  

De automated building zou het eerste gebouw zijn waar geavanceerde technologieën zijn toegepast. 

Het wordt gedefinieerd als een gebouw waarbij diensten of producten geregeld kunnen worden met 

gebruik van een afstandsbediening, waarbij vooraf gedefinieerd gedrag via technische systemen is 

ingesteld (Batov, 2015). De technologische systemen reageren op vooraf gedefinieerd gedrag, waarbij 

het systeem zelf weinig hoeft ‘na te denken’. Wanneer in het onderzoek een automated building 

benoemd wordt, zal de volgende definitie worden gehanteerd:  

“Een gebouw waarbij diensten/producten geregeld kunnen worden door 

gebruik van een afstandsbediening waarbij vooraf gedefinieerd gedrag via 

technische systemen is ingesteld” (Batov, 2015). 

2.1.2 Intelligent building  

In het onderzoek van Wiggington en Harris zijn 30 verschillende definities van intelligentie met 

betrekking tot gebouwen gevonden. Hierbij focussen veel van de definities zich op het integreren van 

verschillende systemen die betrekking hebben tot de gebouwoperatie. Een voorbeeld is het 

combineren van het gebouwbeheerssysteem met het lichtsysteem. Met het integreren van 

verschillende systemen gaat de intelligent building een stap verder dan de automated building. Het 

gebouw wordt nog steeds automatisch bestuurd, maar data en sensoren maken het mogelijk dat het 

gebouw in real time op de behoefte van de gebruiker kan reageren (Hoy, 2016). De intelligent building 

reageert op de eisen van de gebruiker, organisatie en de maatschappij. Ook moet het gebouw 

duurzaam zijn met betrekking tot energie- en waterverbruik en een lage Co2 uitstoot hebben 

(Clements-Croome, 2011). Hiermee is de intelligent building een gevolg is van de vraag van 

verduurzaming van de gebouwde omgeving (Omar, 2018).  
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De intelligent building gaat al verder dan gebouwautomatisering (Lilis et al. 2016), naast het 

optimaliseren en integreren van technische systemen zijn ook de eisen van de gebruiker belangrijk en 

hoe hierop gereageerd wordt (Mozer, 2009).  Een voorbeeld van het meten van de intelligentie van 

een gebouw is de Building Intelligent assessment index waarbij de intelligentie wordt gemeten op het 

gebied van intelligente technologieën, identiteit, intelligente architectuur, operationele kosten, 

toegankelijkheid, veiligheid en reactief vermogen (Smith, 2002). Wanneer in het onderzoek een 

intelligent building benoemd wordt, zal de volgende definitie worden gehanteerd:  

Een gebouw dat technische systemen integreert en reactief op de wensen en 

eisen van de gebruiker in real time reageert door middel van sensoren waarbij 

duurzaamheid in acht wordt genomen.  

2.1.3 Smart building    

Technologie is in ontwikkeling, en daarmee de definitie van technologie-gebonden gebouwen ook. Dit 

komt enerzijds door technische innovatie, maar ook door externe gebeurtenissen. Gebeurtenissen als 

het proberen te verminderen van energieverbruik en grotere bewustwording (en angst) omtrent 

klimaatverandering vertalen zich naar strengere regelgeving.  Deze strengere regelgeving resulteert in 

nieuwe ontwerpcriteria met betrekking tot energieverbruik en milieu impact (Sinopoli, 2010; BPIE, 

2017).  Ten tweede is er de laatste jaren meer focus komen te liggen op de gezondheid van 

werknemers en well-being (GhaffarianHoseini et al., 2013; forbes 2019). 

Eveneens als bij de intelligent building is smart building op veel verschillende manieren gedefinieerd 

in de literatuur. In bijlage I zijn de definities uit verschillende wetenschappelijke bronnen gecodeerd 

om overeenkomsten tussen de bronnen inzichtelijk te maken. Hieruit blijkt dat smart building gaat om: 

(1) aanpassingsvermogen, (2) gebruiksgemak, (3) real-time innovatie, (4) maximaliseren van de 

efficiëntie, (5) duurzaamheid en (6) het leveren van (een vorm van) economische voordeel. Wanneer 

in het onderzoek een smart building benoemd wordt, zal de volgende definitie worden gehanteerd: 

De smart building verzamelt gegevens via technologische systemen, met deze 

‘real time’ informatie kan het gebouw de performance aanpassen voor huidig 

en toekomstig gebruik waarbij het gebruiksgemak en de efficiëntie vergroot 

wordt. Bij de ontwikkeling en operatie wordt duurzaamheid in acht genomen. 

Gevolg is dat de smart building een economisch voordeel zal genereren.  

 

Zes onderscheidende factoren van een smart building ten opzichte van een normaal gebouw 

Een gebouw kan als smart werkzaam worden gedefinieerd indien het werkt op basis van de 

volgende zes factoren:  

1. Aanpassingsvermogen  

Het Smart gebouw moet zich voorbereiden op de toekomst, doordat de systemen zich kunnen 

aanpassen (Buckman, 2014), en besluit vorming in de toekomst ondersteunen (Valks et al., 2016). 

De systemen passen zich aan naar, en leert van, de behoefte van de gebruiker en voorspellen 

toekomstig gebruik (Hoy, 2016). Hierbij leren de systemen van het gedrag van de gebruiker 

(Baklov, 2015) en reageren ze op de eisen van de organisatie (Clements-Croome, 2009). Waarbij 

het gebouw zichzelf programmeert. Dit soort systemen worden semantische systemen of 

Enterprise systemen genoemd.  
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2. Gebruiksgemak 

Een smart building moet comfortabel voor de gebruikers zijn en de well-being vergroten (Chow & 

Leung, 2005; Clements-Croome, 2009; Buckman et al, 2014;). Met een excellent klimaat, (Loveday, 

1997; Arditi et al. 2015); goede luchtkwaliteit en vergrote veiligheid doordat systemen snel fouten 

kunnen detecteren (Smart Building LLC, 2011). De gebruiker moet geen last hebben van het gebouw, 

dat zorgt ook dat de gebruiker controle moet krijgen (BPIE, 2017). Een omgeving is alleen smart als 

de data en inzichten die gegenereerd worden een positieve impact maken op de gebruiker 

(Willemse, 2019).  

3. Real time innovatie 

Gebouw past zich in real time aan op de behoeftes van de gebruiker en geeft hierbij een real time 

beeld van het gebouw (bijvoorbeeld, digital twin) (Arditi, 2015). Dit werd ook in de studies van 

Theodoridis, Mylonas, Chatzigiannakis (2013), Lin, li Huang, Liao, Chen (2013), Rathore, Ahmad, 

Paul, Rho (2016), Jin, Gubbi, Marusic, Palaniswami (2016) en Kaur, Maheshwari (2016) genoemd.  

4. Verhogen van de efficiëntie 

Smart buildings zoeken de meest efficiënte weg op verschillende manieren. Ze moeten de 

werkefficiëntie vergroten (Chow & Leung, 2005), de productiviteit (Wiggington & Harris, 2002) en 

de effectiviteit van de gebruikers. Op organisatorisch niveau moet de effectiviteit en efficiëntie 

worden vergroot waarbij materialen effectief worden ingezet en efficiënt met systemen wordt 

omgegaan (Smith, 1998). 

5. Duurzaamheid  

De systemen in een smart building moeten naast het effectiever gebruik maken van materialen ook 

zorgen voor minimaal afval- en energieverbruik, zijn ze schoon en milieuvriendelijk en zorgen de 

systemen voor een reductie van de CO2 uitstoot. Als laatste moet het gebouw een milieuvriendelijk 

design hebben maar ook klimaatadaptief zijn.  

6. Economisch voordeel  

Een smart building moet economisch (winstgevend) zijn voor eigenaren en hierbij financiële 

kosten minimaliseren, waaronder operationele, gebruikers- en onderhoudskosten (Chun To Cho & 

Fellows, 2000).  

 

2.2 AUTOMATED VERSUS INTELLIGENT VERSUS SMART 
De drie verschillende definities, namelijk: automated, intelligent en  smart hebben een overeenkomst 

en verschillen. De overeenkomst is dat allen een vorm van geavanceerde technieken toegepast 

hebben. Dit sub-hoofdstuk heeft als doel om te identificeren waar de verschillen zitten.  

Het belangrijkste verschil is de manier waarop data verwerkt wordt. Bij automated building gebeurt 

het verwerken van data niet, bij intelligent gebeurt dit zelfstandig (data uit verschillende systemen 

komt niet samen) en bij een smart building gebeurt dit gezamenlijk (data uit verschillende systemen 

komt wel samen).  Het intelligente gebouw reageert reactief op de informatie en een smart building 

doet dit adaptief.  In de literatuur wordt nog steeds gediscussieerd welk begrip aangehouden moet 

worden. Verwacht wordt dat de discussie eeuwig voort blijft duren. In sommige onderzoeken wordt 

het feit dat de begrippen door elkaar gebruikt worden niet als geheel relevant gezien (Ghassihosein et 

al., 2018). Desondanks wordt in dit onderzoek wel onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

begrippen, waarbij het onderzoek zich richt op het begrip smart building met de volgende argumenten: 
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(1) uit de studie van Smith (2002) en Bajer (2018) blijkt dat veel beschrijvingen niet meer voldoen aan 

definities die tegenwoordig geaccepteerd worden. Met technologie in evolutie zijn de begrippen dat 

ook. Automated is de voorganger van intelligent en intelligent de voorganger van smart. (2) Hiermee 

komt smart building vaker voor in recente literatuur en komt overeen met veel voorkomende 

begrippen als: smart cities, smart workplace, etc. (Buckmans, 2014). (3) De laatste jaren is een grotere 

nadruk gekomen op gezondheid, comfort en wensen van gebruikers (Heidari et al. 2017), waarbij 

comfort uitsluitend meegenomen worden in de definitie van smart (Al Waer, 2012; Deakin; 2011, 2013; 

Ghassihosein et al, 2015).  

2.3 HOE WERKEN DE TECHNIEKEN? 
In paragraaf 2.1 zijn automated, intelligent en smart building gedefinieerd. De evolutie in ‘slimheid’ 

van de gebouwen is te danken aan de systemen en de manier waarop de systemen de data verwerken.2 

Gebouwen zijn zo slim als het systeem en de programmering die daarin toegepast is (Brooks, 2011; 

Baum, 2017). Automated, intelligent en smart kunnen zich dus van elkaar onderscheiden door de 

systemen in het gebouw en de gehanteerde software (programmering). 

Zoals onderstaande quote weergeeft kan de ‘slimheid’ van een smart building worden gemeten door 

de manier waarop de technologie in het gebouw reageert op verschillende inputapparaten (2.3.1.), 

data wordt verzameld (2.3.2.) en geanalyseerd (2.3.3.), en de manier waarop de verschillende 

systemen samenwerken (2.3.3).  

 “A smart building can be measured by how well the various systems 

communicate and how the usage data is aggregated, analysed and applied to 

building performance. It can be measured by all of these considerations as well 

as by the technologies that are in place to respond to the various input devices” 

(Herrenkohl, 2017). 

Voor het verzamelen van data, het samenbrengen van systemen en het reageren op de input van 

apparaten zijn verschillende technieken nodig. In onderstaande paragrafen zullen de verschillende 

technologieën worden toegelicht die invulling geven aan definities van paragraaf 2.1. Beginnend met 

de technieken van een automated building, naar een intelligent building naar een smart building. 

Onderstaand figuur geeft een schematische weergave van de toegepaste technieken en de mate van 

complexiteit van de systemen die gebruikt zijn. 

                                                           
2  Automated is het minst ‘slim’ smart het ‘slimst’. Twee technologische concepten liggen aan de 
grondslag van deze evolutie. Allereerst Ubiquitious computing, het idee dat iedereen overal en altijd 
technologie kan gebruiken. Daaruit voortgekomen is het tweede concept: Ambient Technology: het 
concept waarbij de technologie uit Ubiquitious computing zich bewust wordt van de omgeving en 
daarop kan reageren (Bravo & Fuentes, 2011). 
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Figuur 2.1: Schematische weergave van technologische systemen in ‘slimme’ gebouwen 

2.3.1 Aansturing door middel van: Internet of Things (IoT)-systeem 

IoT creëert (onder andere) het bestaan van ‘slimme’ objecten en de interactie tussen mensen en deze 

objecten. De objecten worden slim door het gebruik van nieuwe technologieën en door ze te verbinden 

aan het internet. Hoewel er geen algemeen wereldwijd geaccepteerde definitie is, zijn onderzoekers 

het erover eens dat IoT, of Internet der Dingen, uit twee dimensies bestaat: 1. het internet 2. de dingen 

(Madakam et al., 2015). De dingen kunnen apparaten, sensoren of iets anders zijn (Kurrijan, 2017). De 

objecten worden slim doordat ze met het internet gekoppeld zijn (Thingom, 2015). Een officiëlere 

definitie is gegeven door Huaghian (2018) die IoT omschrijft als objecten die in verband staan met 

internet om informatie uit te wisselen en te communiceren, kunnen oriënteren en monitoren en 

managen door gebruik van informatieapparatuur (de dingen).  

Wanneer een automated building wordt benoemd, wordt vaak een gebouw bedoeld dat een IoT-

systeem heeft in de simpelste vorm. Een voorbeeld hiervan is een systeem waarbij je met een 

smartphone de lichten in huis kan bedienen, waarbij de telefoon dient als afstandsbediening. Hier zijn 

geen sensoren voor nodig maar wordt wel gebruik gemaakt van IoT. Een stap verder wordt gegaan bij 

de intelligent building, waarbij sensoren worden toegevoegd en hiermee de real time informatie 

beschikbaar wordt. Bij een smart building kan het gehele gebouwbeheerssysteem geïntegreerd 

worden met IoT (Deloitte, 2018).  

IoT is dus niet een technologie zelf, maar een concept waarbij ‘dingen’ kunnen communiceren met 

andere ‘dingen’ en vormt hiermee een communicatienetwerk, dat in verschillende mate van 

complexiteit kan worden toegepast. Bij een intelligent en smart building kan het netwerk niet alleen 

maar communiceren maar ook data verzamelen, door middel van het embedded system: apparaten 

die (door middel van sensoren) data verzamelen en het via internet versturen, waarbij de data 

beschikbaar is voor andere apparaten/dingen. IoT in een intelligent en smart building is dus een 

combinatie van embedded technologie (ET)(hardware), netwerktechnologie (NT)(middleware) en 

informatie en communicatietechnologie (IT) (presentatie) die ieder een laag vormen. In bijlage III staat 

een uitgebreide uitleg van de verschillende lagen.  

2.3.2 Datacollectie door middel van: sensoren  

Zoals in de paragraaf 2.2 toegelicht is zit het verschil tussen een automated en intelligent building in 

het feit dat intelligent (en smart) buildings data kunnen verzamelen, en door middel van de data real 

time informatie kunnen leveren. Dit wordt gedaan door de embedded technologie binnen het IoT- 

systeem. Voor het opnemen van informatie zijn sensoren nodig. Sensoren zijn de reden dat in real time 

Automated building Intelligent building Smart building 

aansturing IoT data collectie dmv: sensoren data integratie dmv: geintegreerd platform
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aan gepersonaliseerde behoefte kan worden voldaan (AlWear et al. 2013; Hoy, 2016). Sensoren 

kunnen onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, uitstoot, gevaarlijke stoffen et cetera meten, 

waarmee de slimheid van een gebouw deels afhangt van de hoeveelheid sensoren die leiden tot 

identificatie en verzameling van fysieke informatie (Kwon, Lee & Bahn, 2014). De data die door de 

sensoren worden verzameld wordt ook wel big data genoemd.  

Big data 

De sensoren in smart buildings leveren enorme hoeveelheden data op, ook wel Big Data genoemd. Big 

data refereert aan twee fenomenen: de snelheid waarmee data hedendaags gegenereerd wordt en de 

groeiende mogelijkheid van manieren om data te verwerken, analyseren en bewaren (Gorelik, 2019). 

Om het fenomeen te beschrijven worden vaak 5 v’s gebruikt. Volume: data moet groot in omvang zijn, 

Velocity: tijd waarin data verzameld en geanalyseerd kan worden, Variety: variëteit in data wordt 

groter, Veracity: kwaliteit van de data wordt lastiger controleerbaar (waarbij geldt: garbage in = 

garbage out) en Value: data kan waarde hebben, wanneer het goed verzameld wordt.  

2.3.3 Data-integratie door middel van: geïntegreerd platform (met open protocol systeem) 

Het geïntegreerde platform zorgt voor het verschil tussen de eerdere automated en intelligent building 

en de hedendaagse smart building. Singer (2010) en Powel (2010) beschrijven een smart building als 

een gebouw dat de belangrijkste gebouwsystemen integreert in een gemeenschappelijk netwerk. Het 

geïntegreerde platform is hierbij de plek waar zowel externe als interne data uit het netwerk 

samenkomt en bewaard wordt (Havard, McGrath, Flanagan, MacNamee, 2018).  Dit platform wordt 

vaak gezien als het brein van het gebouw en kan zowel via een webserver (Cloud) als een lokale 

computer (GBS) draaien (Van Luijten, 2018).  

De voornaamste reden dat een geïntegreerd platform essentieel is voor een goed functionerende 

smart building, is voor het verwerken van data. Wanneer afzonderlijke netwerken worden gebruikt is 

het ontrafelen en analyseren van de data een haast onmogelijke (en zeer dure) taak (Leman en 

Bordass, 1997). Hierbij is het silo-effect een veel voorkomend probleem. Bij afzonderlijke systemen zit 

data vaak in aparte silo’s verborgen en blijft onbenut (Lausch, Schmidt, & Tischendorf, 2015). Door het 

combineren van verschillende datastromen (en de data) kan informatie worden opgedaan die 

anderzijds moeilijk te verkrijgen is (Kim, Ha, Chun, Yoon & Cha, 2016). Tevens moet het geïntegreerde 

platform werken via een open protocol systeem3. Zonder dit systeem wordt een toren van Babel4 

gecreëerd waarbij er haast geen integratie tussen verschillende gebouwsystemen ontstaat doordat de 

systemen elkaars taal niet verstaan. (Lilis, Conus, Asadi, & Kayal; 2017, Lausch, Schmidt, & Tischendorf; 

2015).  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Systeem waarbij karakteristieken gepubliceerd zijn en externe partijen (gratis of via licentie) gebruik 
kunnen maken van het systeem (Schneider Electric, 2015). 
4 Verhaal uit de bijbel waarbij het bouwen van een toren werd gestaakt doordat mensen andere 
talen spraken en niet met elkaar konden communiceren.  

Figuur 1.2  niet geïntegreerd (links) versus geïntegreerd (midden) versus geïntegreerd IoT platform (rechts) [eigen illustratie]  
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Hui, Sherratt & Sánchez (2017) hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste eisen voor een 

geïntegreerd systeem voor het bouwen van smart buildings gebaseerd op de IoT technologie. Hieruit 

komen 7 factoren die uitgebreid in bijlage II zijn onderbouwd. De zeven factoren zijn: (1) homogeniteit, 

(2) zelf configureerbaarheid, (3) rekbaarheid, (4) contextbewust zijn, (5) bruikbaarheid, (6) 

privacybescherming en (7) IQ. De belangrijkste factor die zorgt dat de smart building ook zelflerend is, 

is het toepassen van artificiële intelligentie (AI). Een eis voor AI is dat de data goed en juist verzameld 

wordt.  Dit gaat het makkelijkst met behulp van een gemeenschappelijk platform. Hiernaast kan AI 

helpen om van de data kennis te maken waarbij het systeem menselijk gedrag kan voorspellen. AI zorgt 

samen met andere semantische technologieën voor het IQ van het gebouw.  

2.4 CONCLUSIE 
In de literatuur worden automatische, intelligente en slimme gebouwen door elkaar gebruikt. In het 

onderzoek wordt gefocust op de definitie smart building. Een smart building is een gebouw die voldoet 

aan de volgende zes factoren: aanpassingsvermogen, gebruiksgemak, real time innovatie, efficiëntie, 

duurzaamheid en economisch voordeel. De zes factoren kunnen bereikt worden door IoT en sensoren 

te implementeren, maar het grootste verschil komt door het geïntegreerde platform waar de 

datastromen samen komen. Een smart building werkt alleen wanneer het systeem homogeen, zelf 

configureerbaar, rekbaar, contextbewust en bruikbaar is, hierbij goede privacybescherming heeft en 

beschikt over een IQ. Een smart building is dus een gebouw wat door middel van IoT, sensoren en een 

geïntegreerd platform (dat voldoet aan alle zeven eisen) zorgt voor aanpassingsvermogen, 

gebruiksgemak, real time innovatie, verhogen van de efficiëntie, duurzaamheid en economisch 

voordeel.  

  

IoT

Sensoren

Geintegreerd platform 
(met open protocool)

homogeniteit

zelfconfigureer-
baarheid

rekbaarheid

contextbewustzijn

bruikbaarheid

privacy bescherming

IQ

Systemen    Eisen aan systemen            Output 
Figuur 2.3  niet geïntegreerd (links) versus geïntegreerd (midden) versus geïntegreerd IoT platform (rechts) [eigen illustratie]  
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3 TOEGEVOEGDE WAARDE - LITERATUUR 

In het vorige hoofdstuk is de definitie van een smart building door middel van literatuur bepaald. 

Voordat de toegevoegde waarde van smart buildings voor de gebruiker en belegger onderzocht kan 

worden, wordt eerst onderzocht hoe vastgoed toegevoegde waarde voor gebruikers en beleggers kan 

leveren in het algemeen. Hiermee geeft het hoofdstuk tevens antwoord op de tweede deelvraag: hoe 

kan vastgoed waarde toevoegen voor gebruikers en beleggers? Om antwoord te geven op de deelvraag 

is dit hoofdstuk in drie delen verdeeld. Allereerst wordt bepaald wat toegevoegde waarde is, 

vervolgens wordt onderzocht hoe vastgoed toegevoegde waarde kan leveren voor een gebruiker. Als 

laatste wordt onderzocht hoe vastgoed toegevoegde waarde kan leveren voor een belegger.  

3.1 DEFINITIE TOEGEVOEGDE WAARDE  
Als eerste zal de definitie van toegevoegde waarde bepaald worden door middel van literatuur. 

Toegevoegde waarde is een breed begrip wat meerdere betekenissen kent. In bijlage III zijn enkele 

definities uit de literatuur weergegeven. In het onderzoek wordt de toegevoegde waarde van smart 

buildings zowel vanuit het oogpunt van gebruikers als het oogpunt van beleggers gezien. Volgens de 

definities van Lezinski & Marn, De Vries en Den Heijer komt toegevoegde waarde op een verschillende 

manier tot uiting wanneer door verschillende stakeholders naar een object wordt gekeken. Dit houdt 

in dat de toegevoegde waarde van vastgoed voor belegger en gebruiker verschilt. Andere onderzoeken 

benadrukken de verschillende manieren waarop toegevoegde waarde tot uitdrukking kan komen5. De 

Vries, Van der Voordt en Arkesteijn (2004) verdeelde de verschillende soorten waardes onder in de 

volgende matrix: 

Tabel 3.1: Toegevoegde waarde matrix 

 Financieel Niet-financieel  

Tastbaar Tastbaar en financieel Tastbaar en niet-financieel  

Niet-tastbaar Niet-tastbaar en financieel  Niet-tastbaar en niet-financieel 

 

Tastbaar houdt in fysieke objecten versus niet fysieke objecten, een voorbeeld is de uitstraling van 

vastgoed. Financieel houdt in dat output wel of niet vertaald kan worden naar monetaire waarde 

(geld). Hierbij worden financiële waardes grotendeels bepaald door externe factoren (bijvoorbeeld de 

marktconditie) en niet-financiële waardes worden veelal bepaald door gebruikers en stakeholders (De 

Vries, 2004).  

Alle definities hebben als overeenkomst dat toegevoegde waarde de waardenverbetering min de 

offers is die nodig zijn om de waardenverbetering te genereren, waarbij er pas sprake is van 

toegevoegde waarde als de opbrengsten de offers overstijgen. Voor dit onderzoek geldt dat:  

 “Toegevoegde waarde is een (1) alomvattend begrip met (2) meerdere 

dimensies en is (3) afhankelijk van de stakeholder en daarmee subjectief, 

waarbij de waardenverbetering groter is dan de offers.” 

                                                           
5 Jensen et al (2012) onderscheidt: gebruikerswaarde, economische waarde, consumenten waarde, 
sociale waarde, duurzaamheidswaarde en relatiewaarde 
McMillan (2006) onderscheidt: economische, gebruikswaarde, sociale waarde, omgevingswaarde, 
cultuurwaarde 
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3.2 TOEGEVOEGDE WAARDE GEBRUIKERS 
Zoals vermeld in hoofdstuk 1, focust dit onderzoek zich op kantoorvastgoed waarbij zowel beleggers 

als gebruikers betrokken zijn. Onder gebruikers worden in dit onderzoek dan ook organisaties (en 

medewerkers) verstaan die kantoorruimte huren. Er zijn in de loop der jaren verschillende manieren 

geweest om de toegevoegde waarde van vastgoed op de gebruiker te meten. Voorheen werd vooral 

op financiële factoren gestuurd. Denk hierbij aan: operationele kosten, onderhoudskosten, kosten per 

werknemer, et cetera. In de laatste jaren heeft hier een verandering in plaatsgevonden. De laatste 

jaren wordt huisvesting in plaats van een kostenpost, steeds meer gezien als een middel om het 

primaire bedrijfsproces en de medewerkers te ondersteunen. Wanneer vastgoed geen invloed zou 

hebben op de performance, organisatie of het individu zouden bedrijven ook niet bereid zijn om in 

huisvesting te investeren (Den Heijer & De Jonge, 2012). 

3.2.1 Toegevoegde waarde strategieën  

Zoals genoemd wordt vastgoed in organisaties steeds meer gezien als een middel om het primaire 

bedrijfsproces te ondersteunen. Het Corporate Real Estate Management (CREM) heeft binnen 

organisaties de taak om de vastgoedstrategie te matchen aan het primaire bedrijfs- en werkproces, 

om op deze manier toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie. Hiermee bevindt CREM zich 

op strategisch niveau en onderscheidt CREM zich van andere vastgoed disciplines doordat het primaire 

bedrijfsproces bepaalt hoe er met het vastgoed wordt omgegaan en niet andersom.   

Binnen het vakgebied van CREM zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de toegevoegde waarde van 

vastgoed op gebruikers. Een van de meest geciteerde onderzoeken is dat van Lindholm (2008), tevens 

een van de eerste onderzoeken waar naast harde (tastbaar en financieel) ook zachte factoren (niet 

tastbaar en niet financieel) genoemd werden. Hiermee sluit het onderzoek van Lindholm aan op de 

definitie van toegevoegde waarde uit paragraaf 3.1. Andere veel geciteerde onderzoeken zijn die van 

De Jong (1996), De Vries (2007), Den Heijer (2011) en Van der Voort (2017), die gezamenlijk al meer 

dan 20 jaar onderzoek doen naar manieren waarop CREM toegevoegde waarde kan leveren aan 

gebruikers. Gezien CREM zich op strategisch niveau bevindt worden de manieren waarop CREM 

toegevoegde waarde kan leveren aan gebruikers ook wel toegevoegde waarde strategieën genoemd. 

Hierbij kan door CREM gekozen worden om een of meerdere strategieën te volgen. De 12 strategieën 

zijn:  

Tabel 3.2: toegevoegde waarde strategieën (Van der Voort, 2017) 

Mensen 7.    Aanpasbaarheid 

1. Tevredenheid verhogen 8.   Innovatie en creativiteit stimuleren 

2. Imago ondersteunen Economie  

3. Cultuur ondersteunen 9.   Kosten reduceren 

4. Gezondheid en veiligheid  10.  Waarde van assets6 

Proces en product  Sociaal 

5. Risico’s beheren 11.   Corporate Social Responsibility (CSR). 

6. Productiviteit verhogen 12.  Duurzaamheid  

In bijlage III zijn alle twaalf de strategieën volledig uitgewerkt inclusief een overzicht van bijbehorende 

KPI’s. De facetten worden strategieën genoemd doordat een bedrijf kan kiezen om een of meerdere 

van de strategieën te volgen. De 12 strategieën zijn de basis voor het verdere onderzoek hoe smart 

waarde toevoegt voor een gebruiker.   

                                                           
6 Voornamelijk toepasbaar wanneer organisaties eigenaar zijn van het vastgoed en is daarmee voor 
dit onderzoek niet relevant  
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12 toegevoegde waarde strategieën voor CREM 
Hier zal kort toegelicht worden hoe de 12 factoren toegevoegde waarde kunnen leveren aan een 
organisatie.  
1. Tevredenheid: verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een tevreden 

werknemer een productieve werknemer is, aspecten die hier aan bijdragen zijn: IT, comfort, 

controle, interactie, fijne werksfeer, etc.  

2. Imago: imago moet bedrijven helpen werknemers aan te trekken en te behouden en hierbij 

bijdragen aan de concurrentiepositie van het bedrijf. Vastgoed is een middel om het imago 

te ondersteunen, onder andere door marketing en doordat het een ‘look and feel’ uit kan 

stralen. Dit moet kunnen op locatie, gebouw en inrichtingsniveau.  

3. Cultuur: cultuur is lastiger vast te pinnen. Er wordt in literatuur gediscussieerd of een 

gebouw cultuur alleen kan ondersteunen of ook kan beïnvloeden. Belangrijk is wel dat een 

gebouw past bij de cultuur van het bedrijf.  

4. Gezondheid en veiligheid: is een op zichzelf staande waarde maar ook dicht gerelateerd 

aan productiviteit, tevredenheid, CSR, duurzaamheid, risicomanagement en 

winstgevendheid. Een gebouw moet bijdragen aan het verminderen van werk gerelateerde 

problemen. Op veiligheid moet het gebouw ondersteunen op publieke veiligheid, brand-, 

constructie-, chemische en verkeersveiligheid.  

5. Aanpasbaarheid: het aanpassingsvermogen van een gebouw zit in het vermijden van hoge 

kosten of grote ingrepen wanneer er veranderingen ontstaan.  

6. Innovatie: innovatie ontstaat door het in contact komen met andere mensen. Een 

werkomgeving die spontane kennisdeling stimuleert en rustige stille ruimtes biedt om het 

eigen denkvermogen te verbeteren ondersteunt innovatie het best.  

7. Risicomanagement: risicomanagement heeft toegevoegde waarde wanneer het de 

continuïteit van de business ondersteunt en invulling geeft aan wettelijke eisen. 

Risicocontrole is de waardenverbetering en risico een potentieel offer. Uit onderzoek van 

Wiggings (2014) blijken bedrijven bijna eens in de vier jaar een ongemak te ervaren, waarbij 

er vaak een disruptie in de organisatie ontstaat die, afhankelijk van de aard van de disruptie, 

tussen de 10 en 28 dagen kan duren.  

8. Productiviteit: productiviteit wordt gemeten door de output in verhouding tot de offers en 

is vaak een van de belangrijkste CREM-strategieën. Verschillende onderzoeken zijn gedaan 

naar hoe de huisvesting de productiviteit kan beïnvloeden. Echter wordt er binnen het 

academisch werkveld gediscussieerd over de verhouding van de ingrepen en moeten de 

cijfers die uit deze onderzoeken voortkomen genuanceerd gebruikt worden.  

9. Waarde van vastgoed: goed management van vastgoed heeft positieve impact op de 

waarde van het vastgoed. Gezien onder gebruikers in dit onderzoek organisaties worden 

verstaan die het vastgoed niet zelf in eigendom hebben, is deze strategie minder relevant 

voor dit onderzoek.  

10. Reduceren van kosten: het reduceren van kosten kan gerealiseerd worden door kosten te 

besparen op onderhoud, veiligheid, schoonmaakkosten of nieuwe software, maar ook door 

werkplekoptimalisatie, efficiënter gebruik, routinematig onderhoud en gebruikmaken van 

subsidies en werkplekstandaarden.  

11. Duurzaamheid: kan enerzijds invulling geven aan de duurzaamheidsagenda en anderzijds 

kan door effectief management de negatieve impact op de omgeving en sociale well-being 

gedurende de hele levenscyclus van een gebouw verminderd worden, maar er zitten ook 

economische voordelen aan door verminderde onderhouds-/innovatie kosten.  

12. CSR: CSR verlapt gedeeltelijk met duurzaamheid, waarbij CSR in verhouding tot 

duurzaamheid een meer socialere insteek heeft. De grootste toegevoegde waarde van CSR 

is de gezondheid en productiviteit van werknemers.  
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3.3 TOEGEVOEGDE WAARDE BELEGGERS 
Naast de toegevoegde waarde van een pand voor de gebruiker wordt ook de toegevoegde waarde van 

een pand voor een belegger onderzocht. Net zoals bij de gebruiker levert vastgoed toegevoegde 

waarde voor de belegger op wanneer het vastgoed bijdraagt aan de primaire bedrijfsoperatie. 

Hiervoor zal eerst onderzocht worden wat de primaire bedrijfsoperatie van een belegger is en 

vervolgens hoe vastgoed hier een bijdrage aan kan leveren.  

Primaire bedrijfsoperatie  

De doelstelling van een belegger wordt beschreven als: “Het toevertrouwde vermogen zo goed 

mogelijk beheren, door het creëren van maximale inkomsten bij doelmatige uitgaven op basis van een 

lange termijnvisie” (Van Driel & Van Zuijlen, 2016). Dit wil zeggen dat de belegger op lange termijn geld 

investeert met het doel om maximale inkomsten (rendement) te generen tegen aanvaardbare risico’s.  

Het rendement wordt bepaald door:  Risico’s zijn onder andere:  
1. Direct rendement (inkomsten en uitgaven) 1. Onduidelijkheid inkomsten 

(leegstand, neerwaartse 

economie) 

Onduidelijkheid uitgaven (geen 

grip op exploitatiekosten)  

2. Indirect rendement (toekomstige restwaarde) 2. Daling restwaarde  

 

Hiernaast beschrijft Van Driel (2016) in zijn boek: ‘Strategisch inzet van vastgoed’ dat de bron van 

(direct) rendement ligt bij de tevredenheid van de gebruiker. Tevredenheid van, of populariteit onder, 

gebruikers kan leiden tot hogere huurprijzen, langere huurtijden (meer inkomsten) en dus een hoger 

rendement. Dit wordt ook wel de immateriële meerwaarde van het pand genoemd.   

Het rendement wordt voor beleggers veelal bepaald door het opstellen van een businesscase op basis 

van het Discounted Cashflow (DCF)model. In dit model wordt een inschatting gemaakt van 

toekomstige kasstromen, inclusief inschatting van risico’s en indirect rendement. Figuur 3.3 geeft een 

systematische opsomming weer van de hierboven genoemde punten.  

 

Figuur 3.1: Opbouw financieel rendement belegger 

Toegevoegde waarde  

De toegevoegde waarde is, zoals bepaald in paragraaf 3.1, de waardentoevoeging min de kosten of 

offers die hieraan verbonden zijn, waarbij de waardentoevoeging in de ogen van de stakeholder als 

waardevol wordt gezien en bijdraagt aan het bedrijfsproces. Het primaire bedrijfsproces van de 

belegger richt zich voornamelijk op het optimaliseren van het rendement tegen aanvaardbare risico’s. 

Gezien vastgoed onderdeel is van het bedrijfsproces, kan vastgoed toegevoegde waarde leveren als 

het invulling geeft aan het proces. Dit kan wanneer vastgoed:  

 

- Voor een waardenontwikkeling zorgt 

- Uitgaven verminderd worden  

Primair doel

risicoreductie

rendements 
optimalisatie 

direct rendement
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indirect 
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- Inkomsten verhoogd worden 

- Waarbij risico’s hetzelfde of minder worden.  

Deze vier facetten kunnen als de toegevoegde waarde strategieën van de belegger worden gezien. 

Zoals hiervoor vermeld heeft de immateriële meerwaarde van vastgoed ook invloed op het rendement 

van de belegger. Vastgoed kan hierbij toegevoegde waarde leveren wanneer ingespeeld wordt op de 

12 strategieën van Van der Voort en De Jong zoals beschreven in paragraaf 3.2.1.  

3.4 CONCLUSIE  
De toegevoegde waarde is de waarde verbetering min de offers die hieraan verbonden zijn. Het is een 

alomvattend begrip met meerdere dimensies en is afhankelijk van de stakeholder.  In de inleiding werd 

genoemd dat gebruiker en belegger afhankelijk van elkaar zijn, waarmee beide een stakeholder zijn 

van hetzelfde object. Het grootste verschil tussen de toegevoegde waarde voor gebruiker en belegger 

is dat in het geval van de gebruiker vastgoed de primaire bedrijfsoperatie kan ondersteunen. Voor 

belegger geldt dat vastgoed onderdeel is van de primaire bedrijfsoperatie.  

Vastgoed kan voor een gebruiker toegevoegde waarde geven wanneer ingespeeld wordt op (een van 

de) 12 CREM-strategieën.  Deze 12 strategieën leveren tevens toegevoegde waarde op voor een 

belegger, wanneer de strategieën het rendement positief beïnvloeden. Voor een belegger kan 

vastgoed toegevoegde waarde leveren wanneer maximaal rendement behaalt tegen aanvaardbare 

risico’s. Dit kan wanneer vastgoed bijdraagt aan (een van de) vier strategieën: Waardeontwikkeling 

creëren, uitgaves minimaliseren, inkomsten maximaliseren en risico’s verminderen. Een belegger kan 

zijn inkomsten maximaliseren/vergroten (meer huur genereren) door te zorgen dat een gebouw zo 

veel mogelijk toegevoegde waarde levert voor de gebruiker. Dit kan een belegger behalen door een 

gebouwen aan te laten sluiten op de 12 CREM-strategieën.  
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4 METHODES 

Zoals aan het begin van het onderzoek is beschreven is er een kloof in onderzoeksresultaten naar 

toegevoegde waarde en onderzoeken naar smart buildings. In dit hoofdstuk worden de toegepaste 

onderzoeksmethodes beschreven om door middel van interviews de gap tussen toegevoegde waarde 

en smart buildings te dichten met focus op gebruikers van en beleggers in corporate real estate.   

4.1 SOORT ONDERZOEK 
In de scriptie wordt onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van smart buildings voor 

beleggers en gebruikers. In hoofdstuk 2 en 3 is een literatuurstudie uitgevoerd naar smart buildings en 

de toegevoegde waarde van vastgoed voor beleggers en gebruikers. Uit de literatuur is gebleken dat 

er nog geen eenduidige definitie bestaat rondom het concept smart buildings en er veel 

onduidelijkheid heerst. Tevens is gebleken dat er nog geen match is gemaakt tussen smart buildings 

en de toegevoegde waarde strategieën van beleggers en gebruikers. Om het gap in de 

onderzoeksresultaten te vullen en de verschillen tussen de literatuur en de praktijk inzichtelijk te 

krijgen wordt er kwalitatief onderzoek uitgevoerd.  Er zijn twee redenen waarom voor kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd wordt.  De eerste reden is het doel van het onderzoek. In de doelstelling (H1.3) 

staat onder andere beschreven dat met het onderzoek inzicht verkregen moet worden in de 

toegevoegde waarde voor beleggers en gebruikers van vastgoed. Met kwalitatief onderzoek kunnen 

verschillende interpretaties, opvattingen, beweegredenen, ervaringen en meningen van de 

vastgoedmarkt onderzocht worden. Hiermee focust kwalitatief onderzoek zich op inzichten verkrijgen 

in een bepaald onderwerp, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek dat zich focust op 

feiten/resultaten in cijfers. Ten tweede zorgt de onduidelijkheid rondom smart buildings dat niet op 

een betrouwbare manier de toegevoegde waarde van smart buildings kwantitatief onderzocht kan 

worden (bijvoorbeeld: doordat het onduidelijk is wat een smart building is kan niet gemeten worden 

hoe vaak het voor komt).  

Kwalitatief onderzoek kan meerder vormen aannemen. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen.  

De interviews onderscheiden zich van andere onderzoeksmethodes doordat 1-op-1 met een 

respondent op het onderwerp wordt in gegaan. Hiermee wordt voorkomen dat respondenten elkaars 

meningen beïnvloeden of geen mening durven te geven. Interviews kunnen gesloten, 

semigestructureerd of open worden afgenomen. In dit onderzoek zijn de interviews 

semigestructureerd afgenomen. Dit houdt in dat de topics/inleidende vragen bij alle interviews 

hetzelfde zijn, maar er een mogelijkheid is om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan/ door te 

vragen. Hierdoor zijn de interviews onderling vergelijkbaar en is er ruimte voor nieuwe informatie en 

om achterliggende beweegreden te achterhalen.  

4.2 INTERVIEW ONDERWERPEN 
Aan de hand van de literatuurstudie is een topiclist vastgesteld als rode draad voor de 

semigestructureerde interviews. De onderwerpen die deze rode draad vormen zijn:  

- Toelichting onderzoek(er) 

- Inleiding geïnterviewde en bedrijf 

- Toegevoegde waarde van vastgoed 
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- Definitie smart buildings7 

- Toegevoegde waarde van smart voor gebouwen 

- Waarom wel/niet gekozen voor smart building  

- Wel smart building: 

o Investering/businesscase/ uitvoering   

- Niet smart: 

o Wanneer wel?  

4.3 INTERVIEW CRITERIA  EN AFBAKENING  
Om een representatief onderzoeksresultaat te krijgen wordt er gefocust op de groep van zakelijke 

dienstverlening, meer gedetailleerd: de kennisindustrie. Hierbij is tevens bepaald dat de geïnterviewde 

bedrijven een minimale grote hebben van 2.000 m2.  

Ter aanvulling van de interviews met gebruikers, die diep in gaan op beweegredenen van die specifieke 

gebruiker om niet voor smart building te kiezen, worden er ook interviews afgenomen bij enkele van 

de grootste makelaarskantoren actief in Nederland. Hier is voor gekozen omdat 1. ze brede kennis van 

markt en trends hebben 2. de omvang van transacties die ze begeleiden aansluit bij de eis voor 

gebruikers om minimaal een omvang van 2.000m2 te hebben.  

Vanuit de kant van de beleggers worden beleggers geïnterviewd die wel en niet in smart buildings 

hebben geïnvesteerd. Zowel voor de gebruiker als belegger geldt dat de inzichten van partijen die niet 

voor smart buildings hebben gekozen moet leiden tot een realistisch beeld van het concept.  Hiernaast 

moet interviews met ontwikkelaars inzicht geven in de huidige status van de markt als mede 

toekomstige ontwikkelingen ter beantwoording van deelvraag 3 en 4: (3) Wat is de definitie van 

toegevoegde waarde in de praktijk? (4) wat is de toegevoegde waarde van smart buildings Ter 

opsomming:  

Gebruikers  

- In de zakelijke dienstverlening  

Niet én wel in een smart building  

- Minimale omvang van 2.000 m2  

Beleggers 

- Kantoorvastgoed in portefeuille  

- Niet én wel in een smart building geïnvesteerd 

Aanvullend 

- Smart building ontwikkelaars 

- Bouwkostenadviseurs die mee hebben gewerkt aan smart building projecten  

- Commerciële makelaars binnen de top 10 grootste marktaandeel  

Hiernaast moet er benadrukt worden dat de interviews niet als doel hebben om een exact beeld te 

verkrijgen van alle smart building toepassingen en technieken die door ‘smart building experts’ 

gegeven worden, maar dat ook juist de markt perceptie van het concept in beeld wordt gebracht. Er 

                                                           
7 De definitie van de smart building wordt eerst aan de geïnterviewde gevraagd voordat de definitie 
uit de literatuur wordt geven. Zodat de initiële mening van de respondent niet beïnvloed wordt, 
maar er daarna wel over gediscussieerd kan worden.   
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wordt zowel gebruikt gemaakt van expert sampling als random sampling voor de markt perceptie. De 

geïnterviewden worden geselecteerd uit het netwerk van Dev_ real estate.  

4.3.1 Geselecteerde interviews  

Zoals eerdergenoemd zijn er in totaal meerdere externe partijen geselecteerd waarbij er bij 16 een 

interview is afgenomen, hieronder vallen:  

- 3 partijen die werken binnen de hoge kennisindustrie waaronder 2 advocatenkantoren (circa 400 

en 300 werknemers en een kantoor grootte van 15.000 en 9.000m2) waarbij de facilitair managers 

zijn gesproken, waarvan beide ruime ervaring hebben in het vastgoed en een technologiebedrijf 

met circa 3.000 m2 waarbij de projectmanager huisvesting is gesproken, zijnde: Stibbe, Clifford 

Chance en Leaseplan Digital. 

- 1 gebruiker tevens ontwikkelaar van een ‘smart building’, zijnde Edge technologies.  

- Werknemers van CBRE en Cushman and Wakefield waarvan een junior consultant en de head 

office strategy adviser, tevens partner. 

- 5 smart building ontwikkelaars, waarvan: 

o 1 gebouwontwikkelaar: Schiphol Real Estate 

o IoT-platform ontwikkelaars (waarvan 2 ongestructureerde interviews): Mapiq, Octo, 

Weviate 

o 1 gebouwontwikkelaar/systeem ontwikkelaar: Edge Technologies 

- 1 bouwkostenadviseur die adviseursrol had bij ontwikkeling van (tenminste) 3 smart buildings in 

Nederland: BBN-adviseurs  

- Beleggers met portefeuilles tussen de 0,4 en 1,4 miljard euro, waarvan:  

o 2 met een kortere termijnvisie (AroundTown, APF Investments), 2 met een lange 

termijnvisie (Zadelhoff, ASR) 

o 2 belegd hebben in ‘smart buildings’. Zijnde: Zadelhoff en APF-investment  

Interviewer is zich ervan bewust dat er bij sommige partijen een mogelijk conflict of interest bestaat 

(ontwikkelaars die producten moeten verkopen). De partijen zijn geselecteerd, gezien het feit dat er 

slechts enkele aanbieders in de Nederlandse markt aanwezig zijn en deze partijen als ‘vooroplopend’ 

worden gezien. Enkel partijen met ruime ervaring en expertise in het vastgoed zijn geïnterviewd. Door 

de spreiding van soorten geïnterviewde in combinatie met adviseurs die er geen tegenstrijdige 

belangen hebben, wordt, ondanks een mogelijk conflict of interest, een zo betrouwbaar mogelijk 

resultaat uit de interviews bewerkstelligd.  

Naar wens van enkele van de geïnterviewden en om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten is besloten alle interviews anoniem te coderen. Dit heeft tevens als doel dat geïnterviewden 

minder voorzichtiger en eerlijker zijn in het beantwoorden van vragen.   

4.3.2 Data verzamelingsplan 

Onderstaand schema geeft weer welke interviews er voor het verkrijgen van informatie worden 

gebruikt. Onder adviseurs vallen de bouwkosten adviseurs.    
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Tabel 4.1 dataverzamelingsplan 

 Gebruikers Beleggers Ontwikkelaars Adviseurs Makelaars 

Smart building  X X X X X 

Toegevoegde 
waarde 
gebruiker 

X X X X X 

Toegevoegde 
waarde 
belegger 

 X X X  

Toekomstige 
ontwikkelingen 

X X X X X 

Smart building 
mogelijkheden  

X   X X X 

Data eigendom X X X X  

Smart 
businesscase/ 
investering 

X X X X  

4.4 DATA-ANALYSE 
De interviews worden geanalyseerd door open en axiale codering, Deze worden aan de hand van de 

toegevoegde waarde strategieën uit hoofdstuk 3, en definitie onderdelen uit hoofdstuk 1 gegroepeerd, 

mede als codes uit de nieuw opgedane informatie. Allereerst wordt gecodeerd op de door 

geïnterviewde gegeven definitie van smart building. Hiernaast wordt gecodeerd op: wel of niet keuze 

voor smart technologieën, andere toegepaste technologieën, de toegevoegde waarde van smart in zijn 

algemeenheid, voor gebruikers en voor beleggers. De vraag naar huisvesting voor gebruikers, data 

eigendom en data gebruik, de toekomstige vraag en toekomstige ontwikkeling op het gebied van smart 

technologie.  

Voor beleggers en gebruikers geldt dat uit de literatuur bleek dat iets pas toegevoegde waarde levert 

als het de investering/offers kleiner waren dan de opbrengsten, vandaar dat ook gevraagd en 

gecodeerd wordt op investeringen en mogelijke businesscase.  

4.5 DATAVERWERKING 
De data wordt verwerkt en in het onderzoek opgenomen op een volgende manier, allereerst worden 

de interviews door middel van topics met elkaar vergeleken. Gebaseerd op de onderwerpen 

genoemd in paragraaf 4.2 zijn de topics:  

- Smart building definitie - Data eigendom en gebruik. 

- Smart building toepassingen - Toekomstige ontwikkelingen met 

betrekking tot smart buildings 

- Smart building obstakels  - Businesscase input 
- Toegevoegde waarde smart voor gebruikers  
- Toegevoegde waarde smart voor beleggers.  

Het resultaat wordt vervolgens in hoofdstuk 5 en 6 vergeleken met de literatuur uit hoofdstuk 2 en 3. 

De discussie die hieruit volgt is verdeeld in de volgende onderdelen. Smart building wordt in hoofdstuk 

5 behandeld. Toegevoegde waarde voor gebruiker en belegger worden in hoofdstuk 6 behandeld.

- Smart building 

- Toegevoegde waarde gebruiker 

- Toegevoegde waarde belegger. 
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5 SMART BUILDING IN DE PRAKTIJK 

 In dit hoofdstuk wordt deelvraag drie van het onderzoek beantwoord, namelijk: wat is een smart 

building in de praktijk? Uit de literatuurstudie van hoofdstuk 2 blijkt dat in het academisch werkveld 

de definitie van een smart building uiteenloopt en meerdere definities worden gehanteerd. In dit 

hoofdstuk wordt zowel de definitie van smart building in de praktijk onderzocht als de systemen die 

de definitie ondersteunen.   

Voordat de toegevoegde waarde van smart buildings uit de interviews wordt beschreven, is het 

belangrijk om te bepalen wat een smart building in de praktijk is. Gezien in de literatuur al 

onduidelijkheid bestaat over smart buildings en meerdere definities worden gebruikt, is aan alle 

geïnterviewden gevraagd naar zijn/haar definitie van het concept zonder de literaire toelichting te 

geven.   De antwoorden liepen hierbij uiteen van werkplek gebonden oplossingen naar zelflerende 

gebouwen (Interview B2). Dit illustreert (1) de onduidelijkheid die er bestaat rondom de definitie van 

smart building en (2) welke technieken smart zijn of inmiddels al normaal worden gevonden. Smart 

suggereert immers dat andere dingen ‘dom’ zijn.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie bovenstaande quotes representeren de generieke interviewuitkomsten betreffende de 

definitie van smart. De quotes laten zien dat er in de praktijk geen eenduidige definitie is voor smart 

buildings. In de volgende paragrafen zullen de verschillen en overeenkomsten tussen de definities 

worden toegelicht, waarna verder in wordt gegaan op de systemen.  

 

 

 

 

 

 

“Als het echt  smart is, denk ik vooral in de basis dat bijvoorbeeld de 

verlichting mee schakelt met de werkplek. Dat je telefoon gekoppeld is aan 

je werkplek […], ik zou voornamelijk verlichting en klimaat, dan wel als een 

soort basisbehoefte zien voor een smart building” (Interview B1) 

“Een containerbegrip, want smart betekent dus letterlijk slim, en ja wat is slim, 

we zijn al een klein beetje slim, maar als je zo ver gaat als het Internet of 

Things, dan zou dat betekenen dat het koffiezetautomaat zou moeten weten 

als jij aan komt lopen dat…. Dan wordt het natuurlijk al heel erg smart, dus die 

variatie ergens (Interview B4). 

“Dat Internet of Things geïntegreerd is in je gebouw, [...] want ja waar je 

vroeger een lichtschakelaar had heb je nu een appje, of een dingentje, maar 

maakt dat een gebouw smart? […] eigenlijk is dat niet smart, dat is een 

veredelde schakelaar.” (Interview B3). 
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5.1 DEFINITIE  
Als eerst zullen de overeenkomsten in de definities uit de praktijk worden beschreven, gevolgd door 

de verschillen. De overeenkomsten zullen geïllustreerd worden aan de hand van toepassingen van 

Edge Olympic, door geïnterviewden genoemd als het slimste gebouw van Nederland.  

5.1.1 Overeenkomsten in definities  

Binnen de definities zijn er drie begrippen die in veel interviews terugkwamen, zijnde:  

- Gebruiksgemak (Interviews B1, B2, B3, O2, O3, G4, Ad2)8 

- Efficiëntie verhogen (Interviews B2, B3, G1, O2, O4, Ad1, G4) 

- Data verzamelen en gebruiken (Interviews B4, Ad3, O1, G3, Ad3, G2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gebruiksgemak  

Onder gebruiksgemak worden door geïnterviewden twee delen verstaan: comfort en ervaring. Het 

comfort moet verhoogd worden door een aantal factoren. Deze factoren faciliteren gebruikers in de 

dagelijkse werkzaamheden en ontzorgen hiermee de gebruiker, bijvoorbeeld door taak en plaats 

gedreven facilitaire oplossingen (Interview Ad2, B2, B3). Het verhogen van het comfort moet tevens 

het gebouw duurzamer maken (Interview B3), waarbij het gebouwsysteem ‘aan de achterkant’ dit 

mogelijk maakt (Interview O2). Aan de andere kant wordt smart building momenteel vooral de ervaring 

voor de gebruiker genoemd, waarbij het voornamelijk gaat om de beleving op werkplekniveau (door 

middel van apps) (Interview O4, G4, B1). Hiernaast moet smart technologie tijdens de costumer 

journey de beleving verbeteren door middel van onder andere wayfinding (Interview O4, O3).  

Voorbeeld: Bij de ontwikkeling van de Edge Olympic lag een sterke focus op het welzijn en 

gebruiksgemak van de gebruikers. In het gebouw zit een app waarmee: de verlichting en tempratuur 

geregeld kan worden, ze collega’s kunnen vinden, vergaderzalen kunnen boeken en toegang krijgen 

tot het gebouw en parkeergarage. Het gebouw systeem ‘aan de achterkant’ (IT-infrastructuur en 

klimaatplafonds met sensoren) zorgt ervoor dat een gezonde werkomgeving gerealiseerd wordt 

doordat de sensoren CO2 kunnen meten en ventilatiesystemen aan kunnen sturen.  

Efficiëntie  

Efficiëntie is naast gebruiksgemak een veel genoemd onderdeel van de definitie. Verschillende 

geïnterviewden geven echter wel een verschillende invulling aan efficiëntie met betrekking tot smart 

buildings. Als eerste wordt het efficiënt omgaan met systemen genoemd door: gebruik, energie, 

schoonmaak, beheer, onderhoud, exploitatie (Interview O1) en luchthoeveelheden door middel van 

sensoren te optimaliseren (Interview B3, B4).  Hierbij is smart technologie niet het systeem zelf maar 

een onderdeel van de samenwerkende gebouwsystemen (Interview Ad1).  Naast het slim omgaan met 

systemen wordt ook het slim omgaan met vierkante meters genoemd (voor mensen die met vastgoed 

bezig zijn), door het optimaliseren van bezetting (Interview G1, O1). Als laatste wordt aangegeven dat 

smart de gebruikersinterface van het gebouw is. De gebruikersinterface geeft inzicht in de 

gebouwprestatie. Hierdoor kunnen eigenaren aantonen dat ze efficiënt/goed bezig zijn.  

 

 

 

                                                           
8 In bijlage VIII en IX zijn alle gecodeerde interviews in zijn volledigheid terug te vinden, 

onderverdeeld in de categorieën: beleggers (B1 t/m 4), gebruikers (G1 t/m 4) ontwikkelaars (O1 t/m 

4) en adviseurs (Ad1 t/m3).  
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Voorbeeld: De klimaatplafonds met sensoren in de Edge Olympic zorgen ervoor dat het gebouw een 

hogere bezetting heeft doordat ruimtes efficiënt gebruikt kunnen worden, en de klimaatplafonds de 

hogere bezetting kunnen ondersteunen. Tevens hebben de sensoren als resultaat dat systemen (o.a. 

ventilatie en licht) efficiënter worden gebruikt en hierdoor langer mee kunnen gaan.  

 

Voorbeeld: In de Outlook op Schiphol wordt data gebruikt om aan te tonen aan huurders dat ze goed 

en efficiënt bezig zijn. Dat Schiphol als eigenaar zijnde goed onderhoud pleegt, maar ook dat ondanks 

dat de gebouwen gesitueerd zijn op een luchthaven de luchtkwaliteit in de gebouwen goed is.  

 

Data verzamelen en gebruiken   

Het laatste onderdeel van de definitie is het gebruik van data. Zoals vermeld onder efficiëntie kan 

smart technologie de gebruikersinterface van het gebouw vormen: anders verborgen gebleven data 

wordt inzichtelijk doordat de geanalyseerde data in een dashboard wordt weergegeven. De 

geanalyseerde data zorgt enkel voor verbetering van het gebouw wanneer zelf gehandeld wordt naar 

aanleiding van de data. Gebouwsystemen zijn nog niet in staat het gebouw aan te passen op basis van 

data. De quote van adviseur 1 laat dit zien. Als laatst kan data ook zorgen dat gebouwsystemen 

efficiënter werken (Interview O1, B4, G3, Ad3).   

“Zulk soort systemen [integrale gebouw systemen] zijn er nu ook. Het 

functioneert ook prima, maar je kan het niet zo makkelijk in je computer 

teruglezen wat het gebouw nu doet, en dat is nu het voordeel van je smart 

building, van de data die je nu binnenhaalt daarmee kan je andere dingen doen, 

maar als je dat niet doet heb je niet veel aan een smart building. Je moet er echt 

wel wat mee doen. (Interview Ad1)” 

Voorbeeld: In de gebruikersinterface van het gebouw kan gezien worden wat de bezetting is van elke 

ruimte. Naar aanleiding van de bezetting en andere informatie (bijv. lucht kwaliteit) kan afgeleid 

worden wat een ruimte populair, en dus prettig, maakt voor gebruikers. In de Edge Olympic zijn naar 

aanleiding van deze informatie vergaderruimtes aangepast.  

5.1.2 Verschillen in definitie  

Naast de eerdere overeenkomsten zijn er ook verschillen in de definities die gegeven zijn in de 

interviews. In de inleiding van dit hoofdstuk werd al aangegeven dat er verdeelde meningen zijn over 

de slimheid van IoT. Naast de verdeelde mening over de slimheid van IoT, verschillen de 

geïnterviewden ook van mening of de gebruiker invloed moet krijgen op het gebruik van het gebouw 

door middel van decentrale controle9, of dat de interactie van de gebruiker juist geminimaliseerd moet 

worden.  Over de manier hoe data zorgt voor verbetering van het gebouw zijn eveneens de meningen 

verdeeld. Als eerst wordt een smart building enkel een integraal systeem genoemd waar de data 

samen komt.  Hiernaast wordt een systeem genoemd dat op data kan reageren, met menselijke 

tussenhandelingen (Interview G3, Ad3) Als laatste werd adaptief genoemd, waarbij een gebouw pas 

echt smart is wanneer het zelflerend is (Interview B2). Ook werd aangegeven door geïnterviewden dat 

een smart building duurzaam moet zijn waar door anderen werd aangegeven dat het niet per se 

duurzaam hoeft te zijn als het maar het comfort van de gebruiker verhoogd (Interview B2).  

 

                                                           
9 On-centaliseren: gebruiker de mogelijkheid geven om per werkplek onder andere het licht, lucht 
temperatuur aan te kunnen passen.  



 
41 

Niet alle geïnterviewde hebben alle drie de onderwerpen benoemd in hun definitie. Van de vijftien 

geïnterviewde hebben vier een antwoord gegeven waarbij zowel een antwoord gericht op faciliteiten, 

als een antwoord gericht op de achterliggende systemen is gegeven. Hierbij is het onderwerp 

‘gebruiksgemak’ enkel door beleggers, ontwikkelaars en adviseurs genoemd, en niet door de 

gebruikers van niet-smart buildings. Dat laat zien dat ze in hun definitie niet een verhoging van het 

gebruiksgemak zien en daardoor mogelijk niet voor een smart building hebben gekozen.  

“We moeten het niet moeilijker maken dan het is. Een gebouw faciliteert een 

werkplek: je moet een boterham kunnen eten, je moet je auto er kunnen 

parkeren dat is eigenlijk wat je moet doen. En verder hoef je niet zo veel te doen. 

Dus een gebouw moet dat proces gewoon zo efficiënt mogelijk inrichten” 

(Interview Ad2) 

5.2 HOE WERKEN DE TECHNIEKEN?  
Naast de definitie is onderzocht welke systemen geïnterviewden zien als een smart building systeem. 

Door de geïnterviewden zijn de volgende gebouwen benoemd als smart building waar de 

geïnterviewde zelf of zijn bedrijf aan meegewerkt heeft. De toegepaste technieken/systemen zijn 

achter de panden vermeld.  

Tabel 5.1 ‘Smart building’ cases en bijbehorende systemen 

Case Systeem 

Oracle gebouw, Amsterdam Sensorsysteem met IoT 

Y-port, Amsterdam Immotex: IoT gebaseerd veiligheidsplatform 

Noma House en Hourglass, Amsterdam BR-control: IoT besturingssysteem met sensoren 

Orato, Amsterdam N.t.b.  

Nationaal militair museum Sensoren die lucht, licht en akoestiek meten 

Edge, Amsterdam Eerste ‘smart building’ van Nederland. In plaats van tl5 
verlichting zijn ze ledverlichting toe gaan passen middels 
power over ethernet waarbij de ledarmatuur met 
netwerkbekabeling werd gevoed, waarop wifi-
accespoints en extra sensoren zijn geplaatst.  

Edge Olympic, Amsterdam bGrid: IoT-gebaseerd sensornetwerk (verwerkt in eigen 
plafond unit) en Mapiq: app met meerdere faciliteiten.  

ING Headquarters, Amsterdam N.t.b.  

Vodafone Ziggo hoofdkantoor, Utrecht bGrid, Mapiq 

Outlook, Hoofddorp bGrid, Mapiq 

Base D, Hoofddorp bGrid 

Assics Hoofdkantoor, Hoofddorp bGrid, Mapiq 

Het voornaamste systeem dat genoemd werd is bGrid (sensor systeem) in combinatie met Mapiq, een 

bijbehorende applicatie.  De range in antwoorden ging van gebouwen met ‘logge’ systemen die geen 

data analyseerden tot gebouwen met meer geavanceerde sensoren die naast licht, beweging en 

temperatuur ook CO2 en fijnstof (gebouw en directe omgeving) konden meten. Bij de start van de 

ontwikkeling van het ING-hoofdkantoor was het uitgangspunt om een smart building te ontwikkelen. 

Dit is echter niet gelukt door verschillende obstakels. Momenteel zijn wel daglicht en CO2 sensoren 

geïmplementeerd, maar dat wordt door de geïnterviewde niet meer als smart gezien maar als ‘de 

nieuwe standaard’ (Koster, persoonlijke communicatie). Wel moeten er in de nabije toekomst 

geavanceerdere sensoren geïmplementeerd worden.  Interessant is dat een andere gebruiker het 

eigen kantoorpand ook geen smart building noemde ondanks dat er een heel sensorsysteem in zat, 

alleen omdat een bijbehorende app miste.  
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“Dat is dus het hele probleem. Dat er heel veel geroepen wordt [m.b.t. smart 

buildings], waarvan je denkt ‘jaa uhm? ‘Maar ja we hebben het wel [de als smart 

aangeduide systemen]. Dat hadden we in het oude pand al. Dat werd al gebruikt, 

alleen hier is iets aan toegevoegd” (Interview G2).  

Of een gebouw enkel een smart building is wanneer er een app in zit wordt ook op teruggekomen. Zo 

is er in het meest recent opgeleverde gebouw, Base D, gekozen om geen app mee te leveren, gezien 

ontwikkelaar hier geen verhoogd gebruiksgemak in zag (Interview O4). Het meest geavanceerde 

gebouw is Edge Olympic, met een eigen plafondplaatsysteem waar de sensoren in geïntegreerd zijn. 

In de Edge Olympic wordt net zoals in de andere gebouwen veel data uit externe bronnen (weer, 

verkeer, etc.) niet meegenomen (Interview G4).  

Twee geïnterviewden (ontwikkelaar 3 en belegger 2) gaven aan dat een gebouw met IoT en sensoren 

geen smart building is. Naast een IoT sensornetwerk met een app, legden beiden de nadruk op het 

integreren van informatiebronnen in een gemeenschappelijk platform. Door het toepassen van API’s10 

kunnen systemen onderling data uitwisselen en kan het gebouw hierdoor zelflerend worden. Beide 

geïnterviewden gaven aan dat een gebouw waarbij API’s en het delen van data via een 

gemeenschappelijk platform verplicht zijn gemaakt nog niet bestaat. Ontwikkelaar 3 heeft wel 

aangegeven dit te hebben geprobeerd te implementeren in een gebouw, maar dit is voornamelijk door 

menselijke obstakels nog niet gelukt. Net zoals ontwikkelaar 3 en de betrokken partijen bij de 

ontwikkeling van ING, hebben alle partijen obstakels ondervonden waardoor de systemen van de 

gebouwen uit tabel 5.1 niet optimaal presteren, alle obstakels zijn genoemd in bijlage X.  

5.3  CONCLUSIE  
Er is in de praktijk geen eenduidige conclusie wanneer het gaat om de definitie van een smart building. 

Een groot deel van de geïnterviewden kon ook geen duidelijke definitie geven. Wanneer een definitie 

opgesteld wordt uit onderwerpen die het vaakst een onderdeel vormen van de verschillende definities, 

wordt smart; gebruikersgemak, efficiëntie en datagebruik genoemd. De belangrijkste onderlinge 

verschillen hierin zijn decentrale of centrale controle, in hoeverre duurzaamheid een rol speelt, de 

manier waarop de data gebruikt en verwerkt wordt en of smart building een facilitaire oplossing op 

werkplekniveau is of de regeling van de systemen op gebouwniveau.  

Net zoals de definitie is er geen standaard systeem wat een gebouw ‘smart’ maakt. Het meest 

voorkomend is een combinatie van een sensornetwerk met een bijbehorende app. In de toekomst zal 

dit gaan naar een zelflerend systeem. De resultaten uit de interviews laten zien dat smart building en 

de bijbehorende systemen geen statische gegeven zijn en veranderen over tijd. 

                                                           
10 Application programming interface: een app zoals we deze op de telefoon kennen, maar dan voor 
systemen. Waar apps op de telefoon het mogelijk maken voor mensen om data te raadplegen, maken 
API’s het mogelijk voor systemen/computers om data van een ander systeem/computer te raadplegen.  
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6 TOEGEVOEGDE WAARDE - PRAKTIJK 

In dit hoofdstuk wordt deelvraag 4 beantwoord, namelijk: wat is de toegevoegde waarde van smart 

buildings in de praktijk? In dit hoofdstuk wordt eerst de toegevoegde waarde van smart voor 

gebruikers en beleggers toegelicht, gevolgd door bijkomende aandachtspunten. Voor zowel gebruiker 

als belegger worden eerst de waarde toevoegingen toegelicht en vervolgens de bijbehorende offers 

6.1 TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR GEBRUIKERS 
Voordat er met geïnterviewden in werd gegaan op de toegevoegde waarde van smart buildings is eerst 

onderzocht hoe een kantoor voor de geïnterviewden toegevoegde waarde levert. Dit is gedaan om de 

theorie uit hoofdstuk 3 te testen. Hieruit bleek dat alle antwoorden binnen de 12 strategieën 

(paragraaf 3.2) lagen. Uit de huidige vraag van gebruikers blijkt dat de markt in de hogere 

kennisindustrie zich momenteel heel erg focust op engagement wanneer het aankomt op 

huisvestingsbeslissingen. Een focus op engagement houdt in dat het kantoor ingezet wordt om 

werknemers tevreden te houden, nieuwe werknemers aan te trekken en het kantoor gebruikt wordt 

als een manier om het bedrijf te onderscheiden in een markt waar de inhoud van de banen redelijk 

gelijk is. Desondanks blijft de primaire trigger, waarop huisvesting uitgezocht wordt, de huur. De trends 

in huisvesting kunnen invloed hebben op de toegevoegde waardes die door de geïnterviewden worden 

gegeven en als belangrijk gezien worden. De manieren waarop smart buildings toegevoegde waarde 

leveren, worden in het vervolg van dit hoofdstuk toegelicht. 

6.1.1 Opbrengsten  

De volgende punten zijn de punten waarop geïnterviewden hebben aangegeven dat smart 

toegevoegde waarde kan leveren:  

- Kosten besparen  

- Imago  

- Aantrekken werknemers  

- Aanpasbaarheid   

- Gebruikerstevredenheid  

- Productiviteitsgroei  

De punten waarop smart buildings toegevoegde waarde kunnen leveren worden hieronder toegelicht.  

Kosten besparen  

Het verminderen van kosten door smart technologieën worden door geïnterviewden op verschillende 

manieren benaderd. De kosten kunnen worden opgedeeld in huisvestingskosten en algemene 

bedrijfskosten. Een van de manieren waarop door middel van smart technologieën op algemene 

bedrijfskosten bespaard kunnen worden, is door het verlagen van het ziekteverzuim. In bepaalde smart 

building-cases 11  is aangetoond dat het ziekteverzuim in smart buildings lager is doordat de 

werkomgeving gezonder is. Personeelskosten zijn voor bedrijven (zeker in de kennisindustrie) een van 

de hoogste kostenposten. In het geval van ziekte moet een vervangende werknemer gevonden worden 

die de taken overneemt. Wanneer het ziekteverzuim teruggedrongen kan worden kan op deze kosten 

bespaard worden. Er zijn nog geen harde bewijzen gevonden voor de verlaging van ziekteverzuim, 

productiviteit et cetera door smart buildings. Volgens geïnterviewden is er nog een gat tussen promise 

en delivery, wat voornamelijk komt door disbalans tussen de kosten van de techniek die waarde moet 

opleveren en de daadwerkelijke besparing onder aan de streep. Er wordt wel verwacht dat in de 

toekomst deze balans rechtgetrokken kan worden (Interview O4, Ad3). 

                                                           
11 Bij Edge Olympic werd aangegeven dat er 25% minder ziekmeldingen waren, 
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Een smart building kan op verschillende manieren huisvestingskosten besparen. Ondanks dat de focus 

momenteel op engagement ligt, blijft huisvesting een grote kostenpost waar gebruikers graag (indien 

mogelijk) op willen besparen. Als eerst kunnen de huisvestingskosten verlaagd worden door het 

efficiënter gebruiken van ruimtes en daarmee het totaalaantal gehuurde vierkante meters 

verantwoord verkleinen. Ten tweede door het makkelijker kunnen delen van gebouwgebonden 

voorzieningen in multi-tenant panden. De best ontwikkelde functie van een smart building wordt op 

dit moment het meten van bezetting en benutting genoemd. Het bekendste voorbeeld hiervan is het 

terugdringen van no-show van geboekte vergaderruimtes en ruimtes herindelen naar aanleiding van 

vergaarde data (Interview O1, O2, O3, O4). Het besparen van kosten die hieraan gerelateerd zijn, 

worden groter naarmate de standaardisatie in het pand groter is. Automatisering van kamers met 

unieke karakteristieken is lastiger en systemen die nu op de markt zijn nemen deze karakteristieken 

nog niet mee bij het tonen van best beschikbare ruimtes (Interview G2).  

Imago 

Smart buildings kunnen het imago van een bedrijf versterken wanneer het bedrijf graag duurzaamheid, 

gezondheid of innovatie wilt uitstralen (Interview O2). Geïnterviewde partijen geven aan dat 

duurzaamheid in de huidige markt voornamelijk een imago kwestie is. Hiernaast weerspiegelt een 

bijzonder gebouw een bijzondere werkgever. Door een bijzonder gebouw voelt de werknemer zich 

bijzonder en is trots op zijn werkplek (Interview B2, B3). 

 

Gebruikers aantrekken  

Zoals in paragraaf 6.1 genoemd is, ligt hedendaags de nadruk bij huisvestingsbelissingen op 

engagement. In de huidige markt is een kantoor een magneet om nieuwe werknemers aan te trekken. 

In de kennisindustrie zijn de inhoud van veel banen vergelijkbaar. Hierdoor worden secundaire 

factoren, zoals de werkplek, belangrijker en kunnen mogelijk een doorslaggevende factor zijn bij het 

kiezen tussen twee banen. Smart building toepassingen in het kantoor kunnen in de marketing gebruikt 

worden om talenten aan te trekken (Interview O2, Ad3).  

Aanpasbaarheid 

De meest geavanceerde functie in smart buildings is de ‘suggestion based room booking’. Dit is een 

functie binnen een gebouwen app waarbij op basis van de wensen en eisen van de gebruiker de best 

beschikbare werkplekken/vergaderruimtes worden getoond. Het komt in huidige smart buildings nog 

steeds voor dat een ruimte die voldoet aan alle eisen en wensen van de werknemer niet aanwezig of 

beschikbaar is. In het toekomstige kantoor zouden ruimtes zich aan moeten kunnen passen aan de 
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gebruiker. Zo kan altijd aan de wensen en eisen van de gebruiker voldaan worden en hoeft de gebruiker 

geen concessies te maken wanneer de juiste ruimte niet beschikbaar is. De kennis is aanwezig in de 

markt om systemen aanpasbaar te maken, echter houden juridische obstakels (wetgeving met 

betrekking tot aansprakelijkheid) de ontwikkelingen tegen (Interview O2).  

Het aanpassen van ruimtes naar aanleiding van de wensen van de gebruiker kan momenteel alleen 

met menselijke handeling. Geanalyseerde data geeft inzicht in welke ruimtes wel en niet populair zijn 

(bezetting). Wanneer in deze datatrends worden waargenomen, kan door de facility manager besloten 

worden om minder populaire ruimtes aan te passen (ter illustratie: wanneer wordt waargenomen dat 

alle vierpersoonskamers altijd volgeboekt zijn en de achtpersoonskamer weinig geboekt wordt, kan 

besloten worden hier twee vierpersoonskamers van te maken). Wanneer op basis van populariteit 

(data) het gebouw wordt aangepast zal dit positieve invloed hebben op de gebruikerstevredenheid 

(Interview G4, O2).  

Gebruikerstevredenheid  

Door geïnterviewden wordt aangegeven dat er nog in (smart) buildings nog in mindere mate wordt 

naar comfort: licht, geluid, luchtvochtigheid en CO2 en hoe dat bijdraagt aan de werkomgeving. 

Enerzijds wordt aangegeven dat wanneer wel gekeken wordt naar comfort smart technologie kan 

ondersteunen, maar het geen kritische factor is (iemand het idee geven dat ze invloed hebben op de 

omgeving, door bijvoorbeeld een tempratuurknop aan de muur, kan al genoeg zijn om diegene zich 

prettig te laten voelen) (Interview B2, B3). Anderzijds wordt aangegeven dat comfort en beleving niet 

los van smart technologieën gezien kunnen worden (Interview G4, O2). Een gebouw dat op de 

gemoedstoestand van de gebruiker kan reageren zou de gebruikerstevredenheid moeten verhogen, 

maar dit is nog niet ontwikkeld door onder andere de privacywetgeving.  

Veel gebruikers gaven aan dat de usecase12 van smart buildings, zoals het nu in de markt staat, te klein 

is (Interview G1, G2). Hiernaast is er ook nog bij veel gebruikers onbekendheid over smart technologies, 

wat deels komt door gebrek aan smart beleving in een smart building. Wanneer partijen wel vragen 

naar smart buildings, is de vraag vaak niet meer dan smart technologie als gadget. Onderstaande quote 

illustreert dit.  

“Meerdere klanten hebben interesse, alleen [..] wat vaak nog het geval is, is dat 

het niveau gadget, dat ontstijgen we nog niet. Dus ja ‘Ik wil smart building 

technologie want ik heb het ergens gehoord en ik weet dat het gaaf is en ik heb 

een mooi dashboardje gezien en dan kan ik zien hoeveel mensen er op de vloer 

zijn’. […], tof, maar wat doe je er mee?”  Vaak blijft het op het niveau van 

gadgets, nu nog, dus waar is de kwantificeerbare businesscase dat het 

daadwerkelijk benefit heeft? ‘Kom naar dit gebouw en mensen gaan 20% harder 

werken.’ Als je dat kan hardmaken als ontwikkelaar, ben je golden. (Interview 

Ad3) 

De gebruikers vinden gadgets leuk, maar zien hier nog niet genoeg toegevoegde waarde in om in de 

technologieën te investeren (Interview G2, B1, Ad3). Tevens zouden de systemen nog niet goed genoeg 

werken. Slecht werkende systemen resulteren in een daling van de toegevoegde waarde in plaats van 

een stijging. Case: The Outlook laat dit zien.     

                                                           
12 De usecase beschrijft ‘wie’ met een software syteem ‘wat’ kan doen 
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Smart building heeft de potentie om op verschillende manieren toegevoegde waarde te leveren. (1) 

Smart building kan toegevoegde waarde leveren door gebruiksvriendelijke functies aan te bieden met 

een lage gebruiksbarrière (Interview G4) (2) Door het informeren van gebruikers tijdens de ‘costumer 

journey’13 en (3) door in te spelen op comfort, waarbij inzicht geven in comfort en gezondheid van de 

werkplek mogelijk al voldoende kan zijn (Interview O4).  

Productiviteitsgroei 

Productiviteitgroei is nog niet hard te maken en veel geïnterviewden zijn voorzichtig met dit te 

benoemen.  Wel wordt aangegeven dat workforce analytics (data analyseren om de productiviteit van 

werknemers te vergroten) een steeds groter onderdeel van human resource management wordt. Deze 

analytics bestaat deels uit gebouwtechnologie (Interview Ad3). Een smart building vergroot de 

beschikbare data die gebruikt kan worden voor de workforce analytics.  Daarnaast geven de 

geïnterviewden nog enkele andere punten aan die bijdragen aan de productiviteitsgroei: (1) doordat 

mensen via een app collega’s en werkplekken kunnen vinden, zijn ze hier minder tijd aan kwijt (2) 

‘Sound scaping’ helpt mensen geconcentreerder werken in drukke ruimtes en (3) zorgt een 

vergaderkamer met reliëf in de vergadertafel voor efficiëntere vergaderingen, een inzicht dat door 

middel van data bekend is geworden (Interview O1, G4) 

6.1.2 Offers  

Het implementeren van een IoT systeem met sensoren bestaat uit de volgende kosten:  

- Implementatiekosten 

- Hardware kosten 

- Abonnementskosten  

Hoe kleiner het pand hoe groter in verhouding de bezettingsverbetering moet zijn om de businesscase 

rendabel te maken. Het kantelpunt ligt bij een kantoor met minimaal 250 werknemers of minimaal 

3.000 vierkante meter. Voor dit minimum wordt uitgegaan van 3-5% bezettingsverbetering. De 

implementatiekosten en hardware kosten bestaan uit kosten voor het gehele systeem, de licentie en 

een vierkante meter bedrag. De range van de totale kosten in het eerste jaar zit tussen de 40 en 60 

                                                           
13 Reis die de gebruiker maakt vanaf betreding van het gebouw tot aankomst bij de werkplek 
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euro per vierkante meter exclusief btw, waarbij naarmate de grootte van het pand de kosten per 

vierkante meter lager zullen zijn. Hier komt na drie jaar ook een onderhoudsabonnement bij van 5 

euro per vierkante meter per jaar (Interview Ad1).  

In het geval van huisvestingsvraagstukken/ verbouwingen speelt naast geld, tijd een belangrijke rol. 

Hoe complexer en risicovoller gebouwen zijn (vaak bij monumentale panden) hoe minder tijd er 

overblijft voor ‘extra’s’ (Interview G1, G3). Het ontwerpen van monumentale panden kost meer tijd en 

vanwege altijd strakke planningen blijft er geen tijd over. Door veel partijen wordt smart op dit 

moment als iets extra’s gezien en er geen extra tijd voor gemaakt (Interview G2). Doordat het voor 

partijen tevens onduidelijk is waar de toegevoegde waardes zitten (eigenaar of gebruiker) is het 

lastiger te bepalen wie de investering moet maken (Interview G4).  

6.2 TOEGEVOEGDE WAARDE BELEGGER 
Voordat met geïnterviewden in werd gegaan op de toegevoegde waarde van smart buildings, is eerst 

gekeken hoe een kantoor voor geïnterviewden toegevoegde waarde levert, dit om tevens de theorie 

uit hoofdstuk 3 te testen. Hieruit blijkt dat zowel harde als zachte factoren waarde toevoegen voor de 

belegger. Een harde factor is het vullen van het gebouw met huurders, tevens de belangrijkste vorm 

van waardencreatie. Dit moet gerealiseerd worden door onderhoud te plegen en te zorgen dat het 

gebouw blijft voldoen aan de wensen en eisen van de gebruiker (Interview B2). Anderzijds kan dit 

gerealiseerd worden door commerciële waarde te verhogen door middel van unieke aspecten aan te 

bieden, of door middel van softe factoren: de perceptie van gebruikers op het pand, populariteit en 

comfort (Interview, B2, O4, B4). Gezien volgens de literatuur toegevoegde waarde bestaat uit 

opbrengsten min de kosten/offers die hierbij gepaard gaan, is deze paragraaf ook onderverdeeld in 

opbrengsten gevolgd door offers.  

6.2.1 Opbrengsten  

Nadat onderzocht is hoe een gebouw toegevoegde waarde kan leveren/ of levert voor een belegger, 

is onderzocht hoe smart hier een bijdrage aan kan leveren, waarbij geïnterviewde partijen met de 

volgende punten kwamen voor beleggers:  

- Verlaging van kosten 

- Verhoging huurinkomsten  

- Efficiënter ruimtegebruik 

- Marketing  

- Concurrentiepositie 

- Wensen eindgebruiker

De punten waarop smart toegevoegde waarde kan leveren worden in de onderstaande tekst 

toegelicht.  

Verlaging van kosten 

Voor het verlagen van kosten wordt gefocust op de beheerskosten en onderhoudskosten. Voor de 

besparing van de beheerskosten worden voornamelijk de schoonmaakkosten en energiekosten 

benoemd. Partijen geven aan dat smart building voor hen toegevoegde waarde heeft op verschillende 

manieren. Smart building heeft toegevoegde waarde wanneer: (1) Smart building heeft toegevoegde 

de energiekosten omlaag gebracht kunnen worden en dit doorvertaald kan worden naar de huurder.  

(2) wanneer een systeem energie op de goedkoopste manier kan opwekken, kijkend naar de 

energiebehoefte en toevoer van de dag en (3) het comfort verhoogd kan worden (meer ventilatie etc.) 

zonder dat de energiekosten hierbij omhoog gaan (Interview B1, B2, O1).  
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Op de beheerskosten kan in de huidige markt relatief weinig bespaard worden, door drie voornaamste 

redenen. Enerzijds is de energiekostenbesparing gering doordat 1.  Power over Ethernet14 boven de 

plafonds voor energieverlies zorgt (Interview B4). In de nieuwe generatie smart buildings is al een 

sprong gemaakt in het besparen van energie door nieuwe, minder energieverspillende, technieken en 

ledverlichting zijn toegepast. Er wordt door geïnterviewden niet verwacht dat in het energiezuiniger 

maken van het smart building systeem in de toekomst nog veel in gewonnen zal worden (Interview 

G4). 2. het opnieuw koelen van ongebruikte ruimtes kost meer energie dan ruimtes continue op 

eenzelfde temperatuur houden. Hierdoor zal er in de zomer op dit aspect geen energie bespaard 

worden. De zomer is de periode waarin kantoorgebouwen het meeste energieverbruiken (Interview 

Ad1). De derde reden dat op beheerskosten weinig bespaard wordt is doordat veel van de contracten 

met schoonmaakdiensten nog niet output gebaseerd zijn. De data die aangeeft dat een ruimte 

niet/weinig gebruikt is nog moeilijk te vertalen naar de output van een contracter 

(schoonmaakbedrijf). Hiernaast is er ook nog geen standaard gemeenschappelijk platform waarover 

gecommuniceerd kan worden met de schoonmaakdiensten. Deze twee factoren maken het lastig om 

de kwaliteit van de schoonmaak te handhaven en kwaliteit waarborgen (Interview Ad3).  

Geïnterviewden geven meerdere opties op wat voor manier smart nu en in de toekomst geld zou 

kunnen besparen. (1) Door doelgerichter onderhoud te kunnen plegen, waarbij een gebouw kan 

aangeven wanneer onderdelen kapot zijn/of gaan en hier ook op afstand inzicht in krijgen (Interview 

B2, G4, O1). (2) Door systemen efficiënter in te zetten, waardoor de levensduur verlengd kan worden 

(Interview G4). (3) Door onderdelen modulair te kunnen vervangen (Interview G4). (4) Door met data 

die gegenereerd wordt onderhoudsarme en exploitatie vriendelijke gebouwen te kunnen maken 

(Interview O1). Nummer 4 heeft hierbij invloed op toekomstige ontwikkelingen en niet op het gebouw 

dat de data genereert.  

Verhoging huurinkomsten 

De huurinkomsten kunnen verhoogd worden door hogere huurprijzen en verlenging van de 

huurperiode. De huurinkomsten worden verhoogd wanneer een gebruiker langer in een gebouw blijft 

zitten. Smart technologieën kunnen hieraan bijdragen door inzicht te geven in het gebruik van het 

gebouw, laten zien dat het gebouw zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt en daarbij de huurder tevreden 

houden. 

De verhoging van de huurprijs wordt door geïnterviewden op verschillende manieren benaderd.  

Enerzijds door smart technologies te zien als een manier om zo min mogelijk te investeren en toch een 

hogere huurprijs te vragen, bijvoorbeeld wanneer de bezetting verhoogd kan worden door slimmer 

om te gaan met gebouwinstallaties: ‘verstandig het gebouw volproppen’ (Interview B1, G4, O2).   Ten 

tweede bepalen imago en populariteit de waarde van een pand. Klimaat, gezondheid en comfort zullen 

naar verwachting een voorwaarde zijn waarop toekomstige huurders gaan zoeken (Interview Ad3). 

Smart technologie kan hierbij inzicht geven en ondersteunen. De vraag en populariteit van 

smart/comfort is gebieds- en gebouwafhankelijk. In oude/monumentale panden speelt sfeer een meer 

bepalende rol dan comfort. Op de Zuidas is comfort heel belangrijk (Interview B4).  

De waarde sprong van een ‘normaal’ naar comfortabel gebouw kan niet concreet in cijfers uitgedrukt 

worden. Wel is bewezen dat het fenomeen zich voordoet (Interview B4). Hiernaast hangt het verschil 

in huurpenningen af van de mate waarin de huurder iets merkt van de ingreep en verschilt het per 

gebied of de gebruiker ook bereid is om meer huurpenningen te betalen voor meer comfort (Interview 

Ad2). In deze gebieden (Zuidas en concurrerende gebieden) blijft tevens meer geld over in de 

                                                           
14 Power over ethernet: technologie die data over een standaard stroomkabel levert.    
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businesscase voor extra investeringen (Interview O3). Als laatst zorgt het implementeren van een 

smart systeem niet automatisch dat een volgende huurder bereid is meer te betalen voor een systeem. 

Gezien de snelle ontwikkeling, en daarmee veroudering van systemen, is het waarschijnlijk dat er bij 

een huurderswisseling opnieuw in een systeem geïnvesteerd moet worden, waarbij de waarde van 

een systeem deels bepaald wordt door de overdraagbaarheid (Interview B1, B2, B4).  

Efficiënter gebruik ruimte  

Zoals eerder vermeld kan een hogere bezetting voor meer huurinkomsten zorgen. Bij panden met 

meervoudig ruimtegebruik kunnen door middel van smart technologieën makkelijker faciliteiten 

gedeeld worden door meerdere gebruikers (Interview O4).  Onder deze faciliteiten vallen; 

vergadercentra, bedrijfsrestaurants, schoonmaakservices, et cetera. Voor een single tenant pand 

(gebouw gehuurd door één bedrijf) geldt dat een verbetering verwacht wordt tussen de 3 en 5% fte 

door het gebruik van een sensorsysteem (Interview O2). De verbetering is afhankelijk van de grootte 

van het pand en welke manier van werken wordt toegepast. Dit kan hoger worden wanneer 

bovengenoemde functies met andere bedrijven worden gecombineerd.  

Marketing  

Gebouwen kunnen profiteren wanneer ze extra/bijzondere facetten kunnen aanbieden en deze 

facetten (makkelijk) te vermarkten zijn. Smart technologie kan hier invulling aangeven door een van 

deze facetten te zijn of een facet te ondersteunen (bijvoorbeeld het verkrijgen van een well-

certificaat). Marketing kan ook intern op organisatorisch niveau zijn door aan aandeelhouders te laten 

zien als bedrijf bezig te zijn met een bepaald onderwerp. Extern kan het bijdragen aan marketing door 

aan de markt te laten zien met een onderwerp (bijvoorbeeld duurzaamheid) bezig te zijn (Interview 

B1, B3, Ad2).  

Door geïnterviewden wordt een kanttekening gemaakt, dat smart als externe marketing voornamelijk 

werkt als de technologie ver of extreem gaat (Interview B1, B3). Waarbij marketing vooral werkt 

wanneer een trophee asset van het gebouw gemaakt wordt of wanneer er een duidelijke visie is 

(Interview B2). Het makkelijk vermarkten van smart buildings ontbreekt nog. Een manier om de 

marketing makkelijker te maken, is door het geven van labels. Hier zijn echter niet alle geïnterviewde 

het mee eens: labels zouden alleen werken wanneer er een vraag naar het gene achter de label is (in 

dit geval smart buildings), dat is in de huidige markt nog niet het geval. Volgens geïnterviewden zal een 

smart building het meest aan de marketing bijdragen wanneer er door de smart technologieën een 

beter (bestaand) label verkregen kan worden (Interview O1, B2). 
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Concurrentiepositie  

Er zijn verschillende manieren om smart met betrekking tot de concurrentiepositie te benaderen. 

Allereerst kan het een nice to have zijn. Locatie en de perceptie van de gebruiker op het pand zijn twee 

belangrijke waardenbepalende factoren. Smart technologieën kunnen mogelijk een doorslaggevende 

factor zijn bij twee vergelijkbare panden. De partij die dit gehele palet laat kloppen (locatie, perceptie, 

extra’s) heeft een voorsprong op de concurrentie. Ten tweede is het toepassen van smart technologie 

een middel om niet achter te lopen op de concurrentie. Dit fenomeen, vaak in betrekking tot 

duurzaamheid, wordt ‘the fear of brown discount’ genoemd. De angst dat een pand in waarde gaat 

dalen doordat het desbetreffende gebouw achterloopt op gebouwen in de omgeving (Interview Ad3, 

B4). Het fenomeen doet zich vooral voor op de Zuidas en gebieden die hiermee moeten concurreren. 

Het toepassen van smart en de nieuwste technieken is tevens een manier om te zorgen dat het pand 

niet snel voorbijgestreefd wordt of om een zo groot mogelijke groep potentiele huurders te raken door 

in te spelen op trends in de markt. Als laatst kan het ontwikkelen van smart buildings een manier zijn 

van een ontwikkelende partij om zich te differentiëren en te pionieren in de aanbestedingsmarkt 

(Interview G4).  

Wensen eindbelegger 

Enerzijds zijn de wensen van de gebruiker leidend en anderzijds de wensen van de eindbelegger, 

(wanneer een belegger in de rol van ontwikkelaar kruipt). De investeringshoek is vaak redelijk 

conservatief en traag met innovaties. Voor deze partijen is smart technologie bovendien geen 

investeringsbeslissing. Hiernaast maakt het gebrek aan certificering rondom smart buildings het 

minder aantrekkelijk voor institutionele partijen om in smart buildings te investeren (Interview B3,). 

Institutionele partijen hechten nog veel waarde aan labels, zoals onderstaande quote weergeeft: 

“Iets wat techneuten onderling leuk en spannend vinden, dat haalt het niet 

eens bij het investment comité, -oh oh je kan dit- ik denk dat op investment 

comité niveau, er wel een label of een heel duidelijke visie of iets achter moet 

zitten, wil dat waarde toevoegen (Interview B3)”  

6.2.2 Offers.  

Om de toegevoegde waarde van een smart building te achterhalen moet niet alleen naar de waarde 

toevoegende factoren worden gekeken, maar ook naar de kosten/offers voor beleggers die hier 

tegenover staan. De geïnterviewde partijen horen tot de meest vooruitstrevende partijen op het 

gebied van smart buildings, waardoor kan worden aangenomen dat overige partijen op hetzelfde 

niveau zitten of achterlopen. Van de geïnterviewden gaven allen, op twee na, aan geen afwijkende 

businesscase te hanteren voor de ontwikkeling van een smart building. Deze zullen samen met de 

standaard businesscase van vastgoed besproken worden. De ‘standaard’ businesscase zal als eerst 

behandeld worden.  

Standaard businesscase  

De meeste geïnterviewden geven aan smart technologieën als hygiënefactor te zien in een 

businesscase. Kijkend naar andere technologische ontwikkelingen wordt verwacht dat smart building 

technologies steeds goedkoper zullen worden. Een niet natuurlijk moment kan echter wel zorgen dat 

de kosten vele male hoger liggen (Interview B2, B4). Natuurlijke momenten zijn: huurderswisseling of 

via het onderhoudsplan. De investering die meegenomen moet worden in de businesscase zijn 

hetzelfde als genoemd in paragraaf 6.1.2.   
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B 

Zoals eerder vermeld, maakt technologie een snelle ontwikkeling door en raakt daardoor sneller 

verouderd. Voor de veroudering van een ‘smart’ systeem zal dan ook naar de meterregelinstallatie 

gekeken moeten worden en niet naar de gebouwinstallaties. Hierbij wordt verwacht dat systemen een 

levensduur hebben van rond de 5 jaar, waarna de software of hardware geüpdatet/ vernieuwd moet 

worden (Interview Ad1). De complexiteit en snelle veroudering van systemen wordt benoemd als 

reden waarom niet in smart buildings geïnvesteerd wordt. Een volledig overzicht van obstakels, staat 

benoemd in bijlage VIII.  

Afwijkende businesscase 1  

Edge Technologies (voorheen OVG Real Estate) hanteert een aangepaste businesscase waarbij ze 20% 

van de gebouwen zelf huren voor de gedeelde werkplekken en services. De kosten voor de extra 

services worden doorberekend naar de huurder. Dit vertaalt zich naar een hogere huurprijs. Er wordt 

aangegeven dat dit businessmodel niet werkt in alle gebieden maar enkel op plekken waar mensen 

bereid zijn meer huur voor een extra serviceniveau te betalen. De rest van de businesscase blijft 

ongewijzigd ten opzichte van een standaard businesscase voor vastgoed. Daarnaast zijn ze bezig met 

de ontwikkeling van hun eigen product waarmee ze de markt willen gaan betreden. De plafondmodule 

wordt getraind op data uit de eigen gebouwen, waarmee ze voorlopen op de concurrentie.  

Afwijkende businesscase 2 

Momenteel gaven alle bedrijven aan nog niets aan de data te verdienen die gegenereerd werd door 

smart buildings, maar de data voornamelijk te gebruiken als verbetering van het eigen product. Er kan 

geld verdiend worden aan data wanneer het verkocht wordt om predicition models te trainen. Dit kan 

echter alleen wanneer de data juist verzameld wordt: gecentraliseerd. Prediction models zijn 

softwaremodellen die op basis van historische data toekomstige ontwikkelingen proberen te 

voorspellen. Om dit soort modellen goed te laten werken is vaak minimaal een half jaar aan bruikbare 

data nodig (Interview Ad3). Wanneer een ‘kant en klaar’ model (Mapiq etc.) wordt gekocht, worden 

niet alleen inkomsten gemist uit de verkoop van data, maar is het model ook getraind op data van 

andere gebouwen, waardoor het minder consistent is en mogelijk minder goed werkt (Interview O3).   

De initiële kosten van het aanschaffen van een model van een externe partij zijn lager dan wanneer 

zelf een platform/model wordt gecreëerd.  Om data op een juiste manier te verzamelen moet de data 

worden gecentraliseerd. Het centraliseren van data houdt in dat het bedrijf een platform moet 

creëren. Hier komen of ontwikkelkosten bij kijken van een in-house team, het loon van een freelancer 

of de kosten voor een bedrijf dat het platform kan creëren. Hoewel de initiële investering hoger zal 

zijn, zal de lange termijn investering lager zijn. Bij het kopen van een ‘kant en klaar’ model zijn vendor-

lock in (het vast zitten aan een bepaalde aanbieder) en upsells15  een gevaar, waardoor op de lange 

termijn de kosten hoger zullen worden (Interview O3). Onderstaande quote geeft de veel gemaakte 

upsell fout weer.  

“Kijk, stel ik wil een app voor de koffiemachines, wat al bij de koffiemachines zit, 

dus daar hoef ik niet apart voor te betalen, maar als ik daar nou een klein bedrag 

per machine voor zou moeten betalen om toegang te krijgen tot die app, ze 

leveren het as a service, als unique selling point, dan zou ik daar wel een paar 

euro’s voor betalen, maar dat is geen probleem want iedereen vindt dat leuk 

(Interview G2)” 

                                                           
15 Klanten beter/nieuwer/sneller product aanbieden. Vaak in de vorm van een verhoging van het 
bestaande abonnement of betaalde upgrades.  
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Het creëren van een eigen platform en model zal op de lange termijn goedkoper zijn en kan extra 

inkomsten genereren wanneer de data verkocht wordt om andere modellen te trainen.  

6.3 AANDACHTSPUNTEN VOOR HET BEHALEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE 
Vanuit de interviews blijkt dat zowel gebruikers als beleggers onzeker en sceptisch zijn over de 

toegevoegde waarde van smart buildings. Dat ligt voornamelijk aan de volgende onderdelen: In de 

interviews worden menselijke, juridische en technische obstakels genoemd. Er zijn verschillende 

menselijke obstakels die de ontwikkeling tegenhouden. Allereerst zorgt gebrek aan beleving en 

standaardisatie dat het begrip smart buildings onduidelijk is. Tevens zorgt het gebrek aan 

standaardisatie van het begrip smart buildings, dat smart buildings moeilijker te vermarkten zijn. 

Marketing is gebaat bij makkelijk marketable labels (bijvoorbeeld duurzaamheidslabels). Wel kan 

iedereen nu claimen dat hij/zij een smart building heeft.  

“Heel vroeger had je de videobanden: video 2000, Betamax en VHS als 

systemen. En op een gegeven moment heeft de markt voor VHS gekozen als 

standaard. […] En de andere systemen […] die zijn verdwenen. En zo zal het denk 

ik ook gaan met smart building technologie. Op een gegeven moment zal er 

vanuit de markt worden gezegd ‘dit is allemaal leuk, die losse individuele 

initiatieven, maar dit is de standaard’. En op het moment dat het 

gestandaardiseerd wordt en genormaliseerd wordt zie je dat het een enorme 

vlucht gaat nemen” (Interview Ad3).  

Hiernaast zorgt het gebrek aan standaardisatie in contracten en gebrek aan samenwerking van partijen 

in de markt dat niet alle functies goed geïmplementeerd en uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft 

betrekking tot de samenwerking van partijen tijdens de ontwikkeling en samenwerking van partijen 

tijdens de exploitatie (Interview O3).  In de huidige markt zijn smart buildings nog niet zelf aanpasbaar 

of adaptief. De huidige smart building is aanpasbaar doordat de smart building data genereert en de 

data analyseert en inzichtelijk maakt voor de gebruiker/corporate real estate doordat de 

geanalyseerde data weergegeven wordt op een dashboard, waarna vervolgens naar aanleiding van de 

geanalyseerde data het gebouw aangepast kan worden. Gezien veel van de methoden die 

toegevoegde waarde leveren menselijke handelingen vragen, is het belangrijk dat de menselijke 

obstakels overwonnen worden. Hiernaast zorgen juridische obstakels dat niet alle functies goed 

uitgevoerd kunnen worden. Dit komt voornamelijk door regelgeving met betrekking tot privacy en 

aansprakelijkheid (Ontwikkelaar O5, persoonlijke communicatie, 2019).   

Technische obstakels hebben invloed op het gebruiksgemak. In de huidige markt worden de smart 
systemen niet goed geïmplementeerd waardoor deze niet bruikbaar zijn, dit resulteert in een verlaagd 
gebruiksgemak. Het gebruiksgemak weer verhogen, door het niet functioneren van smart, brengt extra 
kosten met zich mee. Door het niet goed implementeren van smart technieken wordt het smart 
systeem hiermee onnodig complex en duur. Tevens zorgt ook het aanschaffen van ‘kant en klare’ 
oplossingen en data verspreiding dat systemen niet goed samenwerken en ook dit vermindert de 
bruikbaarheid.  Een laatste technisch aandachtspunt is de overdraagbaarheid van het smart systeem 
bij eventuele huurderswisseling. Door de snelle technologische ontwikkeling is het waarschijnlijk dat 
het systeem bij een huurderswisseling verouderd is en er geïnvesteerd zal moeten worden om het 
systeem op gewenst niveau te krijgen.   
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6.4  CONCLUSIE  
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 3: Wat is de toegevoegde waarde van smart? 

Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, bestaat de toegevoegde waarde uit de waarde verbetering min offers. 

Bij smart buildings kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden hoe het waarde toe kan 

voegen. Hierbij zit ook nog een verschil met hoe het nu en in de toekomst kan renderen.  

Gebruiker  

Voor de gebruiker kan vastgoed via 12 verschillende strategieën toegevoegde waarde leveren, waarbij 

de focus in de huidige markt ligt op engagement. Gebruikerstevredenheid, imago, cultuur maar 

uiteraard ook kosten spelen hierin een belangrijke rol.  Smart kan de gebruikerstevredenheid verhogen 

doordat (1) het gebouw door middel van een feedbackloop aanpasbaar kan worden, (2) gebruikers 

trots zijn op het pand en (3) een gezonder klimaat en daardoor verbeterde comfort in het gebouw is. 

Comfort wordt genoemd als de factor waarvoor gebruikers, hedendaags, het meest bereid zijn om 

voor te betalen. Hiernaast kan smart het imago van een gebruiker ondersteunen, wanneer een 

gebruiker innovatie/gezondheid/ duurzaamheid etc. wilt uitstralen. Als laatst kan smart het 

ziekteverzuim omlaag brengen, productiviteit verhogen of de bezetting verbeteren. Het omlaag 

brengen van het ziekteverzuim en het verhogen van de productiviteit is echter nog niet bewezen. 

Belegger 

Uit de interviews blijkt dat huurinkomstenoptimalisatie de belangrijkste toegevoegde waarde voor een 

belegger is. Betreffende het verhogen van de huurinkomsten kan onderscheid gemaakt worden op 

twee niveaus: gebied (rondom het gebouw) en gebouw. In het gebied kan smart zorgen voor een 

onderscheidende factor of gebruikt worden om de concurrentie bij te houden en brown discount (6.1.1 

marketing) te voorkomen. De mate waarin het nodig is, om smart hiervoor toe te passen, is 

gebiedsafhankelijk. Op gebouwniveau kan smart zorgen voor een huurverhoging wanneer de 

gebruiker bereid is om meer huur voor de smartingrepen te betalen. De mate waarin de gebruiker 

bereidt is meer te betalen, hangt af van welke waarde smart toevoegt (zie bovenstaand subhoofdstuk) 

aan de gebruiker van het gebouw. Een verbetering van comfort zal tot de grootste sprong in 

huurverhoging leiden. Naast verhoogde huurinkomsten kan smart mede zorgen voor verlaging van 

onderhoudskosten en inzicht geven in risico’s. Enerzijds kan het inkomstenrisico verlaagd worden door 

brown discount te voorkomen. Anderzijds kan ook het exploitatierisico verlaagd worden door betere 

monitoring van het gebouw en hierbij beter inzicht te krijgen in toekomstige gebreken.  
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7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt antwoord geven op de hoofdvraag: “wat is de toegevoegde waarde van het 

maken van smart buildings voor zowel beleggers als gebruikers en hoe kan Dev_ real estate dit ten 

behoeve van haar opdrachtgevers in de projecten verwerken?”  De conclusie bestaat uit twee delen. In 

de eerste paragraaf wordt antwoord gegeven op het eerste gedeelte van de hoofdvraag: wat is de 

toegevoegde waarde van het maken van smart buildings voor zowel belegger als gebruiker? In de 

tweede paragraaf wordt antwoord gegeven op het tweede deel van de hoofdvraag: hoe kan Dev_ real 

estate dit ten behoeve van haar opdrachtgevers in haar projecten verwerken?  

7.1 CONCLUSIE  
Wat is de toegevoegde waarde van een smart building voor zowel beleggers als gebruikers?  

Smart building is een container begrip. Het begrip is innovatief, snel en kan veranderen met de tijd. De 

vastgoedmarkt is daarentegen traag, traditioneel en risico-avers. Dit lijdt tot een mismatch tussen 

beide. Een smart building is volgens de literatuur een gebouw dat door middel van technologie zorgt 

voor (1) aanpassingsvermogen, (2) gebruiksgemak (3) real time innovatie (4) verhoogde efficiëntie (5) 

duurzaamheid en (6) economisch voordeel. De technologie die hiervoor zorgt is een combinatie van 

IoT, sensoren en een gemeenschappelijk platform. Wil een gebouw zich als smart building kwalificeren, 

moet het gemeenschappelijk platform in het gebouw voldoen aan zeven eisen.   

Een gedeelte van de technologie die moet leiden tot een smart building ontbreekt in de praktijk. Bij 

alle onderzochte ‘smart building’ cases (tabel 5.1, H5) voldoet het gemeenschappelijk platform aan in 

ieder geval 3 van de 7 eisen niet, namelijk: bruikbaarheid, homogeniteit en IQ. Er zijn dus geen smart 

buildings in de praktijk. Wanneer een gebouw geen werkend gemeenschappelijk platform heeft, maar 

wel beschikt over IoT en sensoren, kwalificeert het gebouw zich als een intelligent building. Wanneer 

het gebouw enkel over IoT beschikt, is het een automated building. Omdat er wel gebouwen in 

Nederland zijn met IoT of sensoren of een combinatie van beide, zijn er wel automated en intelligent 

buildings. In (bijna) alle interviews werd een smart building (H5.1) dan ook als een intelligent building 

gedefinieerd (H2.1).  

Voor gebruikers is vastgoed een middel om het primaire bedrijfsproces te ondersteunen. Vastgoed 

levert toegevoegde waarde voor het primaire bedrijfsproces van gebruikers door het toepassen van 

de 12 strategieën uit tabel 3.1. Smart technologieën kunnen bijdragen aan het realiseren van 

meerwaarde op deze 12 strategieën, maar de bewijslast ontbreekt vaak nog.  Tevens verschilt het in 

welke mate smart buildings waarde zouden kunnen toevoegen en het nu daadwerkelijk doen. In tabel 

7.1 zijn manieren waarop smart toegevoegde waarde kan leveren gekoppeld aan de strategieën uit 

tabel 3.1 (H3) en de bijbehorende KPI’s uit bijlage VII, hiernaast is vermeld of het nu al volledig waarde 

toevoegt of dat de waarde toevoeging beperkt is.   

Tabel 7.1 toegevoegde waarde van smart building voor gebruikers van vastgoed 

Toegevoegde waarde 
strategie  

Wat kan smart op deze waarde toevoegen? Toepassing binnen huidige 
smart buildings 

1. Tevredenheid verhogen » Hoger comfort Ja 

» Gebouw aanpassen op feedback Ja 

» Gebouwen die kunnen reageren op 
behoefte gebruiker 

Nee 

» Betere gebruikers ervaring Beperkt 

2. Imago ondersteunen » Wanneer het aansluit op imago bedrijf Beperkt  

3. Cultuur ondersteunen » Services delen en andere faciliteiten Ja 
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4. Gezondheid en veiligheid » Omlaag brengen ziekteverzuim  Niet bewezen 

5. Productiviteit verhogen » Creëren verschillende ruimtes  Ja 

6. Duurzaamheid  » Minder energiekosten Nee 

» Minder onderhoudskosten Beperkt  

7. Aanpasbaarheid » Creëren van een feedbackloop Ja 

» Voldoende installatie capaciteit Ja 

» Aanpasbare gebouwen Nee 

8. Innovatie and creativiteit 
stimuleren 

» Betere zichtbaarheid en flexibiliteit Beperkt 

» Visuele hints met data Nee 

9. Risico’s beheren » Controle op afstand, inzicht gebouw Beperkt 

10. Kosten reduceren » Onderhoudskosten Beperkt 

» Huisvestingskosten, Ja, indien bedrijf flexibele 
manier van werken toepast 

» Beheerskosten Beperkt 

11. Waarde van assets n.v.t. n.v.t.  

12. Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

» Gezondheid Beperkt 

» Staat van het gebouw/onderhoud Beperkt 

Door gebruikers wordt smart building nog veelal gezien als een sensornetwerk met een bijbehorende 

applicatie, waarbij voornamelijk gestuurd wordt op bezetting en benutting. De huidige smart buildings 

hebben echter veel meer mogelijkheden om in waarde toe te voegen, onder andere door het comfort 

te verhogen, gebruikerstevredenheid te verhogen, imago/cultuur te ondersteunen en bij te dragen 

aan een productievere werkomgeving. Het verhogen van het comfort is een van de belangrijkste trends 

in huisvesting. In de toekomst kan de toegevoegde waarde groter worden wanneer obstakels 

overwonnen worden.  

Voor beleggers is vastgoed hun primaire bedrijfsproces. De belegger heeft als belangrijkste doel om 

het rendement te optimaliseren tegen aanvaardbare risico’s. Om dit te behalen zijn er strategieën, die 

in tabel 7.2 zijn aangegeven. Hierbij is aangegeven hoe smart waarde kan leveren aan de strategie en 

wat de status is in de huidige markt.  

 

Toegevoegde 
waarde strategie 
belegger  

Wat kan smart toevoegen aan dit doel? Toepassing binnen huidige smart 
buildings  

Waardeontwikkeling  » Wanneer smart bijdraagt aan een 
aantrekkelijker gebouw  

Beperkt 

» Negatieve waardeontwikkeling tegen 
houden 

» Bijdraagt aan het verkrijgen van ene label 

Ja, gebouw en gebieds/afhankelijk 
Beperkt 

Uitgaven 
minimaliseren 

» Lagere onderhoudskosten Beperkt 

» Beheerskosten verlagen Nee 

Inkomsten 
maximaliseren 

» Hogere bezetting. Ja 

» Wanneer het gebouw beter voldoet aan 
wensen gebruiker. 

Ja 

» Populariteit Beperkt  

» Marketing Enkel bij extreme toepassing  

» Verkoop van data Nee 

Risico minimalisatie  » Beter inzicht geven in kosten van het 
gebouw,  

Beperkt 

» Leegstand voorkomen. Ja 

Tabel 7.2 toegevoegde waarde smart buildings voor beleggers van vastgoed 
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Smart building kan in de huidige status al op veel gebieden toegevoegde waarde leveren voor 

beleggers. Er is geen directe koppeling tussen in welke mate een pand smart is en de hoogte van de 

huur, wel kan de huidige smart building al in bepaalde gebieden negatieve waardeontwikkeling tegen 

gaan. Beleggers bieden een product aan en gebruikers betalen de huur voor dit product. Hiermee zijn 

gebruiker en belegger afhankelijk van elkaar. Gebruikers zijn bereid meer huur te betalen als een 

gebouw aantoonbaar waarde toevoegt aan de 12 strategieën. Beleggers moeten smart buildings dus 

niet zo zeer technologie gefocust maar vooral vraag gefocust aanbieden. Waarbij duidelijk de 

voordelen voor de gebruiker toegelicht worden. Wanneer beleggers tevens de focus van bezetting 

naar comfort verplaatsen zullen gebruikers naar verwachting bereid zijn om meer huur te betalen en 

rendeert het voor beleggers om te investeren in smart technologie.  

Toekomstig potentieel 

De potentie van smart building technologieën wordt op dit moment nog niet volledig benut. Tabel 7.1 

en 7.2 laten zien dat smart building de potentie heeft om toegevoegde waarde te leveren, maar dit 

komt nog niet volledig tot uiting. De reden hiervan zijn menselijke (o.a. gebrek aan samenwerking, 

onduidelijkheid), technische (o.a. slecht samenwerkende systemen) en juridische obstakels (privacy, 

aansprakelijkheid, contracten). Oplossingen om de obstakels te overkomen zijn o.a. standaardisatie, 

samenwerken en open source werken.  

- Standaardisatie: om de obstakels te overbruggen zal er meer standaardisatie in de markt 

moeten komen. Dit zorgt dat smart buildings en de toegevoegde waarde bekender worden 

onder gebruikers en beleggers, het makkelijker te vermarkten is en de toepassing van smart 

buildings, en de contracten die hierbij komen, beter uitgevoerd kunnen worden. 

- Samenwerking: tijdens de ontwikkeling en exploitatiefase is samenwerking essentieel. 

Samenwerking tussen partijen moet contractueel aan het begin van een ontwikkeling 

vastgelegd worden en tijdens en na de ontwikkeling op gemonitord blijven worden. Veel 

technologische problemen worden opgelost wanneer beter door partijen samengewerkt 

wordt.  

- Open source werken: een veel voorkomend probleem is het gebrek aan open source werken, 

waarbij vendor lock in vaak voorkomt. Dit kan overkomen worden wanneer door gebruiker of 

belegger zelf een platform wordt opgesteld. Kritisch hierbij is dat in de contractvorming het 

delen van data, door middel van API’s, via dit platform verplicht wordt gemaakt en tijdens de 

ontwikkeling en exploitatie hierop gestuurd blijft worden.  Dit zal de homogeniteit en daarmee 

de bruikbaarheid en dus het gebruiksgemak vergroten. Tevens kan beter geordende data 

leiden tot meer (mogelijk winstgevende) informatieproducten.  

- Gebruik maken van aanwezige technologie: Veel panden beschikken al over een grote 

hoeveelheid data uit het huidige GBS-systeem. De data is in veel gevallen nog niet inzichtelijk 

gemaakt. Het gebouw aanpassen op basis van de geanalyseerde data kan helpen bij het 

verbeteren van een gebouw (voor het terugdringen van no-show in vergaderruimtes kan 

gebruik gemaakt worden van de bewegingssensor in lichten, die al in veel hedendaagse 

kantoorpanden toegepast zijn) 

- Voor juridische obstakels zijn er, naast het veranderen van de contractvorming, geen 

oplossingen voor de obstakels die door marktpartijen kunnen worden gecreëerd. Juridische 

obstakels zijn lastiger te overwinnen en vraagt een verandering van wetgeving. Privacy kan 

echter wel een minder groot obstakel worden wanneer gebruikers duidelijk ingelicht worden 

over hoe met data omgegaan wordt en wat de toegevoegde waarde van de data is.   

Kortom is in de huidige vastgoedmarkt een smart building vooral een gebouw dat het gebruiksgemak 

moet vergroten, efficiënt met de gebouw systemen om moet gaan en hier data uit het gebouw voor 

gebruikt. De toegevoegde waarde van de huidige smart building is met het IoT en sensorsysteem nog 
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beperkt. In de toekomst heeft smart building veel potentie om toegevoegde waarde te leveren 

wanneer de menselijke, technische obstakels overwonnen worden.  

7.2 AANBEVELINGEN DEV_ REAL ESTATE 
Hoe kan Dev_ real estate gebruikers en beleggers adviseren met betrekking tot smart buildings?  

Zoals in de inleiding is genoemd adviseert Dev_ real estate zowel gebruikers als beleggers bij 

vastgoedvraagstukken waarbij Dev_ real estate de rol heeft als gedelegeerd opdrachtgever. Hierbij 

leveren ze enerzijds huisvestingsadvies voor gebruikers en anderzijds vastgoedadvies voor eigenaren. 

Een belangrijk pijler hierin is het integreren van belangen van eigenaar (belegger) en gebruiker. In het 

proces van huisvestings- en vastgoedadvies wordt het besluitvormingsproces voorbereid en 

ondersteund.  

Tijdens het besluitvormingsproces wordt het doel van belegger/gebruiker achterhaald en de vraag 

achter de vraag gezocht. Er worden kaders opgesteld en oplossingsrichtingen binnen deze kaders 

gezocht. Dit onderzoek heeft het containerbegrip smart buildings gedefinieerd, waardoor Dev_ real 

estate gebruikers en beleggers over smart buildings kan informeren en adviseren. Veel marktpartijen 

hebben nog geen juist beeld over smart buildings, waarbij het beeld veelal op gadget niveau blijft. 

Dev_ real estate kan door dit onderzoek enerzijds, wanneer naar smart buildings gevraagd wordt, de 

vraag achter de vraag voor smart buildings onderzoeken. Anderzijds wanneer niet naar smart buildings 

gevraagd wordt, kijken of smart buildings de vraag van gebruiker/belegger kan ondersteunen. Het doel 

van de gebruiker/belegger is erg belangrijk wanneer het om smart building technologie gaat. Het doel 

heeft effect op de oplossingsrichtingen en manier hoe smart in de gestelde kaders past.  

Smart building strategieën  

Het smart building concept kan op verschillende manieren bijdragen aan de doelen van belegger en/of 

gebruiker. Het is voor Dev_ real estate belangrijk om samen met de opdrachtgever (belegger of 

gebruiker) te kijken naar het ambitieniveau van de opgave die voor hem ligt. Het ambitieniveau zijn de 

hoofddoelen die terug te leiden zijn aan de primaire belangen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld: 

hoog mogelijk rendement/prettig werken/branding). Na de bepaling van het hoofddoel kan bepaald 

worden hoe smart building hieraan kan bijdragen en welke technieken daarvoor toegepast kunnen 

worden. Samengevat in een stappenplan:  

1. Definieer de ambitie en hoofddoelen van opdrachtgever. 

2. Hoe kan smart building invulling geven aan de hoofddoelen?  

3. Welke smart building toepassing kan gebruikt worden om de hoofddoelen te behalen?  

Met dit onderzoeken heeft Dev_ real estate inzicht in de manier waarop smart building bij kan dragen 

aan de hoofddoelen en welke obstakels overwonnen moeten worden bij elke techniek. De bevindingen 

en strategieën zijn aan Dev_ real estate gepresenteerd en Dev_ real estate erkent de ondersteuning 

hiervan in de dagelijkse werkzaamheden/adviezen.  Tabel 7.3 geeft een overzicht van drie smart 

building toepassingen, de bijbehorende obstakels/risico’s en de aanbevelingen voor de rol die Dev_ 

real estate bij elke toepassing heeft om zo goed mogelijk de ontwikkeling te ondersteunen.  
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In sommige gevallen vragen gebruikers naar smart buildings. Wanneer een gebruiker met 
de vraag voor een smart building komt is het aannemelijk dat ze dit willen gebruiken om 
een probleem op te lossen. Dit kan het beter benutten van vierkante meters zijn, betere 
luchttoevoer etc. Smart building hoeft echter niet altijd de beste oplossing tot deze 
problemen te zijn. In hedendaagse kantoorgebouwen is al veel techniek aanwezig. 
Vergaderkamers hebben lichten met bewegingssensoren ten behoeve van duurzaamheid 
en in veel ruimtes zitten co2 sensoren om genoeg zuurstof naar een ruimte toe te sturen. 
Wanneer deze gegevens door software inzichtelijk worden gemaakt, kan de data gebruikt 
worden om andere problemen op te lossen. Zo kunnen de bewegingssensoren in lichten 
no-show detecteren en kan uit het co2 gehalte de bezetting van een kamer afgeleid 
worden. Om deze problemen op te lossen is enkel software nodig om de gegevens uit de 
sensoren inzichtelijk te maken. Met de quick wins kunnen goedkoper en sneller problemen 
opgelost worden tegen lage risico’s.  
 
Dev_ real estate kan aan de strategie bijdragen door onderzoek uit te laten voeren naar 
het bestaande gebouwsysteem, welke data beschikbaar is en de mogelijkheden die 
verschillende smart technologie aanbieders bieden.  
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 Het implementeren van IoT en sensoren is de juiste keuze wanneer smart technologieën 
worden ingezet met als doel om de concurrentie op de Zuidas en concurrerende gebieden 
bij te houden en het doel niet is om het extreem in marketing toe te passen. In gebieden 
als de Zuidas is een IoT systeem met sensoren het meest voorkomend. Hierbij is een app 
optioneel. Met IoT en sensoren wordt geen smart building gecreëerd, maar het is wel 
voldoende wanneer tegen laag risico en lagere initiële investeringskosten in smart 
technologieën geïnvesteerd wil worden om concurrentie bij te houden.   
  
Dev_ real estate kan aan de strategie bijdragen door verschillende smart technologie 
aanbieders te vergelijken en belegger te informeren en adviseren in de obstakels 
waartegen aangelopen wordt (lager gebruiksgemak, privacy, data verspreiding, upsells, 
veroudering). 
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De meeste waarde kan worden gewonnen wanneer wordt gekozen om een smart building 
te ontwikkelen en kan een interessante optie zijn wanneer belegger de huurinkomsten wilt 
optimaliseren of wanneer een gebruiker de ambitie heeft zoveel mogelijk toegevoegde 
waarde te leveren. Om dit te bereiken moet een smart building ontwikkeld worden 
volgens de definitie uit H1. Er moet een gebouw ontwikkeld worden met IoT, sensoren en 
gemeenschappelijk platform dat voldoet aan de 7 eisen. Dit houdt in dat voor en tijdens 
de gehele ontwikkeling: samenwerking, het delen van data, en het gebruiken van API’s  
gestuurd wordt en verplicht wordt.  
 
Het grootste obstakel bij de ontwikkeling van een smart building volgens de definitie zijn 
de menselijke factoren. Dev_ real estate kan hierop acteren door (1) partijen te informeren 
over de risico’s/obstakels en (2) uitvoerende partijen te informeren over het belang van het 
delen van de data. (3) Gedurende de ontwikkeling te sturen op de contractvorming en (4) 
enkel met partijen te werken die API’s leveren.  
 

 

  

Tabel 7.3 Smart building toepassingsmogelijkheden   
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7.3 AANBEVELINGEN VERVOLG ONDERZOEK 
In de conclusie zijn de aanbevelingen naar Dev_ 

real estate benoemd met betrekking tot het 

implementeren van smart technologieën. In 

deze paragraaf worden de aanbevelingen met 

betrekking tot vervolgonderzoek beschreven. 

In de probleemstelling (H1.2) werd aangegeven 

dat algemene acceptatie van het begrip smart 

buildings ontbreekt door het innovatieve 

karakter en de onbekende toegevoegde 

waarde voor beleggers en gebruikers. Dit 

onderzoek heeft de toegevoegde waarde voor 

beleggers en gebruikers inzichtelijk gemaakt. 

Tijdens het onderzoek zijn nieuwe 

struikelpunten aan het licht gekomen 

waardoor de smart building ontwikkeling 

afgeremd wordt. Voor vervolgonderzoek 

worden de volgende punten aanbevolen om de 

smart building ontwikkelen te stimuleren.  

 

Smart buildings kan aan veel strategieën 

bijdragen voor de gebruiker. Wil de 

toegevoegde waarde zich vertalen naar hogere 

huurprijzen voor de belegger, dan moet er 

meer bewijslast gevonden worden om de 

toegevoegde waarde claims te ondersteunen. 

Dit gaat voornamelijk om bewijslast met 

betrekking tot productiviteit, gezondheid en 

veiligheid. Hiernaast wordt verwacht dat meer 

bewijslast zorgt voor grotere acceptatie in de 

markt.  

 

Naast gebrek aan bewijslast werd ook gebrek 

aan standaardisatie genoemd. Er moet 

onderzocht worden hoe en welke opties er zijn 

met betrekking tot smart building 

standaardisatie, alsmede de draagkracht van 

standaardisatie van smart buildings door 

middel van labels. Hiernaast moet verder 

onderzocht worden hoe smart building 

verwante services (output gebaseerd 

schoonmaken, etc.) gestandaardiseerd kan 

worden om hier meer toegevoegde waarde uit 

te genereren.  

 

In het onderzoek is privacy benoemd, maar 

wegens de complexiteit van het onderwerp 

niet verder onderzocht. Een onderzoek naar 

privacy met betrekking tot smart buildings zou 

zeer relevant zijn om enerzijds het juist 

omgaan met privacy te onderzoeken en 

anderzijds te onderzoeken hoe gebruikers over 

privacy geïnformeerd kunnen worden. Op deze 

manier kan het privacy obstakel vanuit 

gebruikersperspectief verkleind worden.   

 

In het onderzoek werd een (nog niet 

gerealiseerde) alternatieve businesscase 

voorgesteld. Als eerst kan diepteonderzoek 

gedaan worden naar de alternatieve 

businesscase met de opbrengsten en offers die 

hierbij horen. Hiernaast kan ook: de 

contractvorming bij een smart building 

ontwikkeling onderzocht worden, een nieuw 

standaardcontractvorm opgesteld worden en 

onderzocht worden hoe hier het best op 

gemonitord kan worden.   

 

Als laatst is het onderzoek enkel uitgevoerd in 

de kennisindustrie met gebruikers die in de G4 

gevestigd zijn. De kans is aanwezig dat in 

andere industrieën/gebieden andere trends in 

huisvesting spelen waardoor smart building 

voor hen mogelijk iets anders betekend of het 

zwaarte punt op een andere plek ligt. Het zou 

daarom nuttig zijn om ditzelfde onderzoek in 

een andere sector/omgeving te herhalen.  
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8 KRITISCH NAWOORD  

n dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van mij als onderzoeker. Het schrijven van de scriptie ging 

niet zonder slag of stoot. Het proces wordt het beste samengevat door het volgende fragment uit 

een van mijn favoriete shows/ tevens scriptie afleiding: The Good Place 

 

  

I 

The Good Place15    “Tahani Al-Jamil”   [0103]  

INT. - WOODWORKSHOP - DAY 

Chidi is trying out sculpturing as his new hobby, Michael and 

Janet enter the room.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CHIDI:  

           I have a very bad stomach ache. 

 

 

CHIDI: 

Thank you for trying to find me a new hobby. 

Um, but I just want to be an academic. 

I want to keep working on my manuscript. 

 

MICHAEL: 

Chidi, here's the thing see, I read your whole 

book, all 3,600 pages of it. It's, um how shall I 

put this?  

 

JANET: 

It's a mess, dude. 

 

CHIDI: 

- Hey! –  

 

MICHAEL:  

She's right. 

You see, Chidi, I can read the entirety of the 

world's literature in about an hour. This took me 

two weeks to get through. I mean, it's so 

convoluted, I just kept reading the same paragraph 

over and over again, trying to figure out what 

the heck you were saying. 

 

CHIDI: 

Oh, no. 

 

MICHAEL: 

I mean, on page 1,000, you start section two with 

the sentence, "Of course, the exact opposite might 

be true. " You're a brilliant guy, Chidi. But you 

just kept revising and rewriting and adding words 

to your title. I think you just twisted yourself 

up into a knot. 

 

 

15Schur, M. (Schrijver) Muharrar, A. (Schrijver) (2017, 21 september).  Tahani Al-Jamil [Tv-show]. In Hyman, D. 

(Producent) Mande, J. (Producent) Amram, M. (Producent).  The Good Place. Los Angeles, CA: Fremulon   
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r waren een aantal grote fouten die ik heb gemaakt tijdens het schrijven van de scriptie. Als eerst 

het filteren van informatie. In de literatuur is eindeloos veel informatie te vinden en ik ben dan 

ook eindeloos blijven zoeken naar informatie om echt zeker te zijn van de volledigheid van de 

gebruikte informatie. Na eindelijk overtuigd te zijn, dat de informatie die ik gevonden had de juiste 

was, vond ik een bron die het weer tegensprak. Dit zorgde samen met de complexiteit van het 

onderwerp dat ik uitliep op mijn gemaakte planning. Tevens was het ook een manier om niet aan de 

volgende stap te hoeven beginnen: het plannen van interviews. Tijdens het gehele proces had 

onzekerheid de boventoon: onzekerheid over het hebben van de juiste en alle informatie, over het 

genoeg hebben van informatie om interviews af te nemen, over of de vragen ‘goed genoeg’ waren en 

over mijn eigen onzekerheid waardoor het bellen van mensen een drempel was waar ik overheen 

moest stappen.  

De onzekerheid liet zich zien in de eerste paar stukken die ik had geschreven. De vertaling van de 

interviews naar hoofdstukken werd langdradig, de zinnen waren krom, waardoor de informatie taai en 

lastig te lezen was. Ook was de schrijfstijl allesbehalve overtuigend. Dit leidde tot een scriptie, die nog 

niet af was, van al 30.000 woorden. Het gevolg van dit proces was ook een opbouwende frustratie 

waardoor ik, net zoals Chidi, in de knoop kwam.  

Samen met de hulp van mijn begeleiders is het uiteindelijk gelukt om de onzekerheid te overwinnen 

en de gehele scriptie te herschrijven om een leesbaar en minder saai stuk te schrijven. Het gehele 

proces heeft me geleerd hoe belangrijk een goede structuur en leesbaarheid van een onderzoek is en 

hoe ik informatie moet beschrijven zodat de lezer het kan begrijpen. Tevens heb ik geleerd om mezelf 

minder te verliezen in de literatuur en dat soms genoeg ook genoeg is.  Een van de dingen waar ik eerst 

tegen op zag: het houden van interviews, bleek achteraf het onderdeel te zijn waar ik het meest 

energie van kreeg en wat ik leuk vond om te doen.  

Smart buildings is een relatief nieuw onderwerp in de markt, hierdoor kunnen veel cijfers of 

veronderstellingen nog niet wetenschappelijk onderbouwd worden. Dit zorgt dat een deel van de 

antwoorden uit de interviews op basis van aannames uit de markt is. Het kwalitatieve onderzoek heeft 

dan ook enkel de marktperceptie van de toegevoegde waarde van smart buildings gemeten.  

Hiernaast is mede door mogelijkheid in tijd maar één vorm van kwalitatief onderzoek toegepast. Het 

aantal interviews voldoet wel aan de richtlijn voor een betrouwbaar en valide onderzoek (15 

interviews) maar de betrouwbaarheid en validiteit had vergroot kunnen worden wanneer twee andere 

vormen van onderzoek waren uitgevoerd. Wanneer meer tijd beschikbaar was geweest hadden 

uitgebreidere casestudies en bijvoorbeeld observaties van smart building gebruikers uitgevoerd 

kunnen worden.   
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