
Building lifecycle intelligence

In maart nodigde Spacewell, deel van de Nemetschek Group, die 
zestien entiteiten overkoepelt, uit voor een congres dat focuste 

op het intelligente en allesomvattende beheer van de totale 
levenscyclus van een gebouw, met als ultieme doel ‘Laat gebouwen 
werken voor mensen’.

De levenscyclus van een gebouw omvat 
drie grote fasen, wanneer we tenminste 
de laatste – het slopen – niet meetellen. 
Het optimale beheer van alle processen 
in elke fase – design, build en operate – 
van de levensloop van een gebouw is de 
uitdaging die de Nemetschek Group is 
aangegaan. Spacewell neemt daarin alle 
facetten van de operating-fase voor zijn 
rekening.
Gilles Ghyssaert, product marketing ma-

nager Spacewell, verduidelijkt: “Het gaat 
onder meer om het beheer van een vast-
goedportfolio, space planning, Facility 
Management, technisch onderhoudsbe-
heer, en energie- & duurzaamheidsbeheer. 
Een Facilitair Management Informatie 
Systeem (FMIS) overkoepelt dat alles en 
is door de jaren voortdurend geëvolueerd 
en uitgebreid met zaken als mobility, cl-
oudservices, Internet of Things (IoT) en de 
integratie van BIM. Een goed FMIS moet 

openstaan voor verschillende standaar-
den en configureerbaar zijn.”
‘Digital Twins’ wordt steeds vaker genoemd 
bij lifecycle management voor gebouwen. 
Het gaat erom dat er op elk ogenblik 
van de levensloop van een gebouw een 
exact digitaal model beschikbaar is dat 
100% overeenstemt met de toestand op 
dat ogenblik. Steeds vaker wordt BIM 
toegepast (Building Information Model), 
wat daaraan tegemoet komt, maar vaak 
van bij de overdracht tussen bouw- en 
gebruiksfase aan precisie inboet. Gilles 
Ghyssaert: “Het belang van digital twins 
is om nog voor het gebouw is opgeleverd 
calculaties te maken naar de exploitatie, 
maar ook nadien kan er op elk ogenblik 
een gebruikssituatie in de toekomst wor-
den geprojecteerd om de daaruit voort-
vloeiende kosten in kaart te brengen. Di-
gital twins vereisen dat de BIM-informatie 
na oplevering en ingebruikname van het 
gebouw correct wordt overgedragen en 
constant wordt aangevuld met levende 
data die voortvloeit uit het gebruik van 
het gebouw.”

Onderhoudsplanning op lange 
termijn
Een regelmatige conditiemeting van 
gebouwen is de beste aanpak voor een 
proactief beleid. In de praktijk wordt ech-
ter vooral reactief gehandeld: wanneer 
een probleem zich voordoet, wordt het 
opgelost.
‘Condition Based Maintenance’ berust op 
het inspecteren van gebouwen, het in-
ventariseren van de gebreken volgens de 
Nederlandse norm NEN2767  en het op-
stellen van een plan van aanpak dat over 
meerdere jaren loopt. Het is een beleids-
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01. Tijdens het ‘Ace of Space’-event werd MCS 
20 voorgesteld, de volgende grote update van de 
MCS 18-versie, met volledig nieuwe interface en 
geïntegreerd BIM. Foto Spacewell
02. Eric Van Bael, CEO van Spacewell, verwelkomde 
meer dan honderd genodigden voor de workshops en 
plenaire sessies.
03. De sprekers van de plenaire sessies gaven de 
genodigden ruimschoots stof tot discussie tijdens het 
aansluitende netwerkmoment. Foto Spacewell

instrument dat alle risicoaspecten insluit.
O-Prognose is een softwareoplossing 
binnen de Nemetschek Group die een 
jaarlijks geüpdatete bibliotheek met 
normbedragen voor werkzaamheden be-
vat, evenals een bibliotheek met prijzen 
voor onderdelen en bouwcomponenten. 

“Kosten voor onderhoudswerkzaamheden 
worden te vaak gebudgetteerd op basis 
van het verleden, gebruikmakend van 
data uit eerdere interventies”, schetst 
Anthony Borstlap van O-Prognose. “Deze 
applicatie neemt de planmatige kosten 
en de slijtage van het gebouw mee, waar-
door een verregaande nauwkeurige voor-
spelling van de kosten binnen één, twee 
of drie jaar mogelijk is.”
O-Prognose heeft al een evolutieperiode 
van twee decennia achter zich. “Het is ver-
schillend van een FMIS, omdat het zich 
richt op een meerjarenbeleid, daar waar 
een FMIS focust op het dagelijkse beheer”, 
verduidelijkt Anthony Borstlap. “Het is een 
proactief gerichte applicatie, die inspeelt 
op de toenemende aanwezigheid van 
technieken in gebouwen en die toelaat 
gedocumenteerd te werken.”

‘Volledig elektrisch, digitaal en 
mensgericht’
Xavier Houot, senior vice president bij Sch-
neider Electric nam de genodigden mee 
naar de dag dat gebouwen CO2-neutraal 
zullen zijn. Hij is een groot pleitbezorger 
voor een snellere overstap van fossiele 
brandstoffen naar elektrische energie, 
bijvoorbeeld voor HVAC. Het aandeel van 
elektrische energie voor gebouwen moet 

van 20% vandaag naar 40% stijgen in de 
volgende twintig jaar. Gebouwen dragen 
vandaag 35  tot 40% bij van de totale 
CO2-uitstoot. En ze zijn verantwoordelijk 
voor 40% van het totale energieverbruik. 
Voor Xavier Houot is de toekomst ‘all elec-
tric, all digital & human-centric’.

“Renovatie van gebouwen met het afbou-
wen van het gebruik van gas, steenkool 
en stookolie als energievorm, resulteert 
in 37% meer huuropbrengsten en een 
44% hogere verkoopwaarde”, aldus Xavier 
Houot. In het eigen hoofdkantoor van 
Schneider Electric is men erin geslaagd 
het energieverbruik met 85% terug te 
dringen.
Voor 2030  heeft Schneider Electric een 
‘Zero CO2-doelstelling’ vooropgesteld, met 
onder andere de vervanging van alle ver-
brandingsmotoren door andere technolo-
gie. Voor alle medewerkers is er een ‘act 
for green’-actieplan uitgewerkt om hun 
CO2-voetafdruk te verlagen.

Gebouwen als informatiebron
“Onze huidige samenleving wordt gedomi-
neerd door enkele megaspelers als Goog-
le, Apple, Facebook en Amazon”, stelt Wou-
ter Truffino, founder & CEO van Holland 
ConTech & PropTech, in 2019 uitgeroepen 
tot ’s werelds ‘best association’ en in New 
York bekroond met een Global PropTech 
Award. “Het aantal connecties via wi-
fi-netwerken is in anderhalf jaar tijd met 
een factor 200  toegenomen. Alles draait 
om datamining. Google koopt real estate, 
waarschijnlijk om informatie uit de ge-
bouwen te verzamelen en te analyseren. 

Het gaat niet langer om de waarde van 
een gebouw, maar om de waarde van wat 
er zich afspeelt.”
Amazon kocht ‘Ring’, een deurbelsysteem, 
waarmee het mogelijk is op afstand toe-
gang te verlenen tot de woning voor het 
leveren van pakjes. “Ook Amazon inves-
teert net als Google meer in vastgoed”, 
vervolgt Wouter Truffino. “94% van de 
vernieuwing komt niet uit de eigen sector, 
maar is het gevolg van leren van andere 
industrieën en sectoren.”
Innovatie is het resultaat van een samen-
spel tussen mens en techniek. Het gaat 
om inspiratie zoeken en toelaten, in de 
overtuiging dat iets beter kan. “Dat vereist 
het samenbrengen van de beste teams – 
niet van mensen die net wat tijd over 
hebben – om succesvol te zijn”, benadrukt 
Wouter Truffino. “Belangrijk om succesvol 
te zijn is aandacht hebben voor de eind-
gebruiker. Laat het bekende los en durf 
te veranderen. Zoek samenwerking met 
PropTech-bedrijven, daar zit de innovatie.”
Door Eduard Coddé

spacewell.com/
www.nemetschek.com/en/
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