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De toekomst is hier. En ze is  verbonden met het internet.
Beeld je zo veel mogelijk verschillende elektronische sensoren, controleapparaten en 
geautomatiseerde meetinstrumenten in. En beeld je vervolgens in dat ze verbonden 
zijn met of geïntegreerd zijn in een toestel waarvoor het interessant kan zijn dat het 
gecontroleerd of gemeten wordt. Bedenk nu eens dat als deze controleapparaten of 
toestellen nu nog geen verbinding kunnen maken met het internet, ze dat binnenkort 
wel kunnen! Zodra ze verbonden zijn met het internet, kunnen ze beginnen met 
gegevens uit te wisselen met behulp van slimme applicaties die de informatie in real 
time analyseren en indien nodig omzetten in automatische waarschuwingen of acties, 
waarvan sommige voorgeprogrammeerd zijn en andere een handmatige interventie 
vereisen. 

THINK TANK /  HET INTERNET DER DINGEN 

“ In workplace en facility management is het Internet of 
Things al zo’n nakende realiteit dat we ons niet langer 
moeten afvragen OF maar wel HOE dit een impact zal 

hebben op de bedrijfswereld “

D at is nog maar het topje van de ijs-
berg die het Internet of Things heet. 
Als dit een nieuw concept voor je is, 

dan is het hoog tijd om je verbeelding de vrije 
loop te laten gaan, veel vrijer dan je tot nu toe 
gewoon was.
Business-to-business (B2B) en business-to- 
consumer (B2C) communicatie kenden we      
al. Bereid je voor op machine-to-machine 
(M2M) communicatie. En daarover wordt       
momenteel het meest gepraat: toestellen die 
met soortgelijke toestellen communiceren. 
Maar machines zijn maar machines, en de  
controleapparaten en sensoren die eraan      
gekoppeld zijn, zijn ook maar slimme meet-   
apparaten die in real time gegevens van die 
machines verzamelen.

De echte troef van Internet of Things zit ‘m 
dus in het raakvlak van deze gegevens 

en de slimme applicaties. Ik schets 
even welke mogelijkheden dit thuis 
voor je biedt. Stel, je kookt een       
diner voor gasten. Enkele dagen 
eerder had je al een recept geko-
zen uit de kookapp op je tablet. 

De app heeft de nodige ingrediënten in je virtu-
ele winkelwagentje ge-plaatst en je bood-
schappen werden ‘s morgens geleverd. Nu is 
het tijd om te beginnen koken. De app op je 
tablet vraagt of je de oven wilt voorverwarmen. 
Je gaat akkoord via de Smart Hub met Wifi en 
de app schakelt de oven aan. Vervolgens begin 
je de ingrediënten af te wegen op je keuk-     
enweegschaal met bluetooth. Terwijl je de in-
grediënten weegt, controleert de weegschaal 
de hoeveelheden en vinkt ze af op je app.

De receptenapp gaat nog een stapje verder en 
vraagt je het resultaat na afloop te beoordelen 
om wijzigingen in de ingrediënten te kunnen 
aanbevelen voor de volgende keer. De app zal 
je ook vragen of je enkele van de ingrediën-    
ten wilt toevoegen aan je slimme boodschap-
penlijstje voor je online shopping van de dag 
nadien.

Sciencefiction ?
Kijk maar eens op www.hooverwizard.com     
en je zult zien hoeveel keukentoestellen je nu      
al met een internetverbinding kunt kopen!        
En vergeet niet dat Google in februari 2014 
Nest Labs overgenomen heeft voor het duize-
lingwekkende bedrag van $ 3,2 miljard. 
Waarom? Omdat Nest Labs de snelst groeien-
de  fabrikant van slimme thermostaten voor 
particulieren is. Hun thermostaten en bijbeho-
rende app verwerven inzicht in hoe we onze 
woning gebruiken en welke onze temperatuur-
voorkeuren zijn om daarop in te spelen. 

Ken je Hal 9000 uit ‘A Space Odyssey’ van 
Stanley Kubrick nog? Doet een beetje denken 
aan ‘Big Brother’ of ‘Big Google’, niet? Maar 
beeld je eens in dat deze intussen veel realisti-
schere mogelijkheden toegepast worden in een 
medische omgeving. In de Verenigde Staten 
schatten de Centers for Disease Control and 
Prevention het aantal ziekenhuisinfecties dat 
direct of indirect leidt tot 99.000 sterfgevallen 
per jaar op ongeveer 1,7 miljoen. Maar als elke 
patiënt, arts en ziekenhuis-medewerker en elk 

behandelingsapparaat waarmee ze in contact 
gekomen zijn, zijn bewegingen vierdimensio-
naal (in tijd en ruimte) in kaart had kunnen bren-
gen, dan schatten sommigen dat de helft van 
die sterfgevallen vermeden had kunnen wor-
den.

Ook in de detailhandel, landbouw, luchtvaart 
en de autosector zijn de mogelijkheden grenze-
loos. Rolls-Royce haalt evenveel uit zijn onder-
houdsplannen voor vliegtuigmotoren als uit de 
verkoop van die motoren, want sensoren in de 

motoren geven datacenters in real time infor-
matie zodat technici op de grond al met ge-
reedschap en wisselstukken staan te wachten 
als het vliegtuig geland is.
Daarna volgen wegen met temperatuursenso-
ren die het verkeer kunnen waarschuwen voor 
ijzel, tractors die akkergegevens verzamelen 
voor zaadteeltbedrijven, en vrachtvervoerders 
die het vrachtgewicht op voertuigen controle-
ren om verstekelingen op te sporen die de 
grens willen oversteken.

Applicaties voor faciltair- en workplace 
beheer
In workplace en facility management is het      
Internet der Dingen al zo’n nakende realiteit dat 
we ons niet langer moeten afvragen OF maar 
wel HOE dit een impact zal hebben op de be-
drijfswereld.
Elke facility manager zou zich nu de vraag 
moeten stellen hoe hij deze opkomende tech-
nologie kan gebruiken ter ondersteuning van 
zijn diensten om ze een onderdeel te maken 
van een dienstverlenend bedrijf dat constant 
verbonden is met het internet. Want het Inter-
net der Dingen zal een paradigmaverschuiving 
teweegbrengen in hoe bedrijven hun operatio-
nele gegevens delen. En van facility managers 
zal verwacht worden dat zij hetzelfde doen in 
de werkomgeving.
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