
- 52 - VG special #18/2019 - 53 -#18/2019 VG special- tekst Michiel Mastenbroek

adriaans is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de 
bijt bij deze bedrijven, zegt hij zelf. ‘Want ze komen 

vrijwel allemaal uit de installatiewereld. Ik ben de enige 
met een 100% achtergrond in het vastgoed. We hebben 
de handen ineengeslagen om een nieuwe dimensie te 
creëren voor facility-, property- en assetmanagement. 
En tegelijkertijd ligt onze focus ook op eindgebruikers. 
Gebouwen zijn eigenlijk al slim in de basis. Als je zaken 
gaat koppelen wordt het van een smart gebouw een 
intelligent gebouw. Dat doen we mede door data te 
onttrekken aan een gebouw. De lift spreekt een taal, de 
installaties, enzovoorts. Al die informatie trekken we 
eruit. Daarnaast plaatsen we sensoren. Om de CO2 
te meten, de luchtvochtigheid, de temperatuur, licht, 
geluid, bezettingsgraden van ruimtes. Al die gegevens, 
die kennis, voegen we toe. En wij kunnen al die ‘’talen’’ 
met elkaar laten communiceren. Daar kun je veel mee 
doen. Vooral als je back-end systemen toevoegt.’

CO2 lOOpt Op _ ‘Stel bijvoorbeeld dat het CO2 
gehalte in een ruimte oploopt’, zegt Adriaans. ‘Dan 
komt er een melding en kunnen we onmiddellijk een 
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sinds 1 juni is BluBrick real Tech ingetrokken in Amsterdam bij zusteronderneming 
en techbedrijf nexton, waarvan dit het hoofdkantoor is. Het gebouw is tevens een 

smart Building, waar allerlei systemen voor het beheer van gebouwen worden getest. 
Vastgoed Visie spreekt met Bob Adriaans van BluBrick. ‘We zijn eigenlijk onderdeel 

van een alliantie die 15 autonome bedrijven met ieder z’n eigen specialiteit in de 
technische bouw- en vastgoedwereld met elkaar koppelt.’

CO2 gestuurde klep opzetten zodat er meer lucht in 
die ruimte komt. Hetzelfde geldt voor temperatuur. 
Op die manier maak je gebouwen gezond, comfortabel 
en duurzaam. En dat kun je ook naar een strategisch 
niveau van gebouwenbeheer doortrekken. Als je met 
sensoren ziet dat van een gebouw van 6.000 m2 effectief 
maar 4.500 m2 gebruikt wordt, kun je overwegen de 
overtollige ruimte af te stoten of onder te verhuren. 
Hetzelfde als je ziet dat van de werkplekken van 14 
m2 maar 10 m2 wordt gebruikt. Op die manier kun 
je vastgoed veel dynamischer inzetten en tevens geld 
besparen.’

liftBeheer _ Adriaans geeft nog een ander 
voorbeeld, de lift. ‘Dat wordt gezien als een relatief 
domme technologie. Maar wij kunnen zien hoeveel 
bewegingen er zijn, hoeveel deuropeningen, hoeveel 
stops, op welke etages, op welke tijdstippen. Met die 
kennis kun je een hoop doen. Normaal gesproken 
komt de liftmonteur een aantal keer per jaar. Nu kun je 
precies zien wanneer het nodig is. En dat de ene lift door 
de routing van het gebouw veel minder wordt gebruikt 

en ook minder onderhoud nodig heeft. Het systeem 
geeft dat aan. Je kunt daarmee als gebouwbeheerder 
andere onderhoudscontracten inzetten en daarmee 
weer geld besparen. Wij zien ook wanneer er storing 
ontstaat en kunnen dan gelijk iemand op pad sturen. 
Vaak zonder dat de gebruiker het door heeft, hebben wij 
storing al opgelost. Maar naast het dagelijkse onderhoud 
kun je ook voor het strategische assetmanagement 
veel doen als we nog even door gaan over die liften. 
Bijvoorbeeld als het gaat om investeringen voor groot 
onderhoud. Want vaak zijn liften in eenzelfde gebouw 
niet gelijk als het op gebruik aankomt. Net zomin als dat 
het geval is bij ogenschijnlijk twee dezelfde auto’s: want 
de een heeft 140.000 kilometer op de teller staan en de 
andere 30.000. Als je dan weet dat groot onderhoud 
van een liftinstallatie rond de 80.000 euro kost, dan 
kun je voor de langere termijn veel kosten besparen als 
differentiëren mogelijk is.’

partnerships _ BluBrick is een fan van 
open samenwerking. ‘We zijn nu bezig met allerlei 
partnerships. Als systemintegrator werken we graag 
samen met gedegen hard- en softwarepartijen. Zo zijn 
we nu met een grote partij bezig om met AI nog meer 
kennis toe te voegen. Door bijvoorbeeld een ziekenhuis 
met sensoren vol te hangen, kun je je beheer veel 

efficiënter en goedkoper maken. Omdat je dan heel 
snel met assettracking kunt zien waar bijvoorbeeld 
allerlei zaken zich bevinden in het gebouw. Nu moet 
er vaak gezocht worden naar van alles en nog wat. Zo 
hebben we nu ook een samenwerking met meerdere 
conglomeraten.’

GeBruikers GeBOuw _ Daarnaast geeft de 
userapplicatie van BluBrick op de telefoon ook 
veel mogelijkheden. ‘Als gebruiker kun je op je 
applicatie zoeken naar een rustige werkplek, waar het 
geluidsniveau lager is. Op je werkplek de verlichting 
regelen, eten reserveren in het bedrijfsrestaurant, een 
vergaderruimte boeken, een laadpaadje reserveren voor 
je auto. Slimme gebouwen bieden zoveel mogelijkheden! 
Voor efficiënt beheer en voor de gebruikers.’

wat heeft bouwend nederland met 
stip nodig?  ‘Meer technologie in het 
gebouw. Want er wordt in Nederland 
over gebouwenbeheer vaak nog 
heel traditioneel gedacht. Zo zijn 
institutionele beleggers vaak nog heel 
erg reactief in hun beheer, adviseurs en 
installateurs ook nog erg gebonden aan 
het traditionele bestek.’
_
wat is je favoriete stad? ‘Utrecht, het 
grootste dorp van Nederland. Altijd 
fijn en gemoedelijk. Alles op een prima 
afstand van elkaar.’
_
wat is je favoriete public space? ‘Café 
Flater op de Oudegracht in Utrecht.’
_
wat is je favoriete F&b-
concept?‘Barbecueën in de zomer, 
asperges eten in het voorjaar, wild in de 
winter. Het varieert per seizoen.’
_
waar neem je zakenrelaties mee naar 
toe voor een zakenlunch of diner? 
‘Ik sta graag op golfbaan The 
International in Amsterdam. Een erg 
prettige plek. Verder vind ik restaurants 
Visaandeschelde in Amsterdam en San 
Siro in Utrecht erg fijn.’
_
welke innovatie gaat het verschil 
maken? ‘Je ziet trends ontstaan 
als duurzaamheid, gezondheid en 
technologie. Die laatste staat vaak 
op 3 bij allerlei ranglijstjes. Maar zou 
eigenlijk op nummer 1 moeten staan, om 
de andere trends aan te jagen.’

‘ SlIMME GEBOUWEN BIEDEN 
ZOVEEl MOGElIJkHEDEN 
voor eFFiciënt beheer’

Papendorp


