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De technologie van Spacewell 
combineert FMIS-software met Building 
Information Modeling (BIM) en het 
Internet of Things (IoT). De missie? 
Gebouwen harder laten werken voor 
hun gebruikers in plaats van andersom. 
Van den Heuvel: ‘Spacewell is onderdeel 
van de beursgenoteerde Nemetschek 
groep, die met software de volledige 
levenscyclus van gebouwen ondersteunt. 
Onze focus ligt op slim gebouwbeheer, 
met name in commercieel vastgoed. Een 
slim gebouw reageert op zijn gebruikers, 
verbetert het comfort en het gebruik van 
nutsvoorzieningen en resources en biedt 
assistentie in real time. En dat is niet 
alleen prettig voor de gebruiker, maar 
ziet de facility manager ook terug in zijn 
portemonnee.’

 Het ‘slimme kantoorgebouw’ als een 
belangrijk element voor de stad van de 
toekomst: hoe krijgt dat vorm? 
‘In de stad van de toekomst is werk 

geen plek, maar een activiteit. Bedrijven 
maken vaker gebruik van een gedeeld 
werkplekconcept. En de werkplek komt 
tegemoet aan de groeiende behoefte aan 
flexibiliteit. Door dit hybride werken, 
vertoont de bezetting van het kantoor grote 
schommelingen.  Daarmee verandert de 
rol van het kantoor voorgoed. Het kantoor 
van de toekomst is een samenkomstplek. 
Een plek waar collega’s samenkomen om te 
sparren en de bedrijfscultuur te proeven.’

 Hoe realiseren jullie dit kantoor van de 
toekomst?
‘Met IoT en realtime analyses, monitoren 

en optimaliseren wij het kantoorgebouw. 
Heeft de werknemer behoefte aan een 

sparringpartner? Dan ziet hij op zijn 
smartphone of deze sparringpartner op 
kantoor aanwezig is. Of er een ruimte 
beschikbaar is om te sparren? Dat checkt 
hij ook snel op zijn smartphone. Zo 
gaat de werknemer niet voor niets naar 
kantoor, want werken, dat kan hij ook 
thuis. Tegelijkertijd bieden wij de facility 
manager inzicht in het ruimtegebruik. 
Hoeveel m² heeft hij écht nodig? Welke 
ruimtes heeft hij te veel of te weinig? Kan 
hij op bepaalde dagen een verdieping 
afsluiten en zo besparen op schoonmaak- 
en verwarmingskosten? Onze data geven 
antwoord.’

 Die data maken het kantoor ook 
gezonder, vertel..
‘Onze sensoren meten niet alleen 

de aanwezigheid van mensen, maar 
ook de aanwezigheid van CO2 en 
eventuele vluchtige chemische stoffen en 
(kankerverwekkend) radon. Dankzij deze 
data heeft de facility manager realtime 
inzicht in de luchtkwaliteit. Wijkt de 
kwaliteit af? Dan kan hij daar direct wat 
aan doen. Daarmee speelt hij in op de 
toegenomen aandacht voor gezondheid en 
wellbeing.’

2021/2022, wat staat er op de planning?
‘Onze software ‘Axxerion’ wordt steeds 

slimmer, meer connected en mobieler. 
Neem bijvoorbeeld ‘Axxerion Go’. Deze 
plug & play oplossing is mobiel én uiterst 
eenvoudig in het gebruik: what you see is 
what you get. Tot slot biedt onze nieuwste 
app ‘Workplace’ inzicht in de hybride 
werkplek. Met één klik op een smartphone 
reserveert de werknemer zijn plek. Simpel 
en slim. Dat is de toekomst.’

Welke kansen liggen er nog?
‘Vastgoed was lang een traditionele 

sector met weinig innovatie. Daar komt 
nu verandering in. In een gebouw zit zo 
ontzettend veel nuttige data. Dat biedt 
kansen. Waar we vroeger werkten om de 
stenen te betalen, laten we die stenen nu 
voor ons denken. We laten gebouwen harder 
voor ons werken dan andersom. We zijn er 
nog niet, maar we gaan er wel naartoe.’

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd:

• hybride werkvormen zullen 

aan populariteit winnen

• Werkplekken zullen 

moeten tegemoet komen 

aan de groeiende wens naar 

flexibiliteit van werknemers

• de bezetting van kantoren 

zal grotere schommelingen 

vertonen > meer bedrijven 

dan vandaag zullen gebruik 

maken van een gedeeld 

werkplekconcept (in de 

plaats van vaste, toegewezen 

plaatsen), om leegstand tegen 

te gaan

• monitoren en optimaliseren 

van het ruimtegebruik wint aan 

belang. hoeveel m2 hebben 

we nog nodig? Welke soorten 

ruimtes hebben we te veel/

te weinig? kan ik op bepaalde 

dagen een verdieping afsluiten 

en besparen op schoonmaak 

en verwarming? etc. dankzij 

iot en realtime analyses 

kunnen facility managers echt 

sturen op data in plaats van 

op subjectieve percepties en 

sporadische feedback

• om dit soepel te laten 

werken zien we oplossingen 

die iot, real-time analytics 

en gebruiksvriendelijke 

touchpoints combineren. 

Zo kan een werknemer bv. 

op zijn eigen smartphone 

onmiddellijk zien waar er nog 

een vergaderzaal vrij is op 

een andere verdieping, waar 

collega’s zich bevinden en hoe 

druk het is in de cafetaria. het 

gebouw wordt als het ware 

transparant voor de gebruikers

• toegenomen aandacht voor 

gezondheid en wellbeing 

- de pandemie heeft gezorgd 

voor meer aandacht voor 

gezondheid en wellbeing en 

dat is een trend die zich zal 

doorzetten

- continu meten door 

middel van sensoren van 

luchtkwaliteit in gebouwen/

werkplaatsen/kantoren, bv. 

co2-concentratie, vluchtige 

chemische stoffen en 

(kankerverwekkend) radon

- Belang van schoonmaak 

in functie van het effectieve 

gebruik, niet volgens vaste 

roosters maar rekening houden 

met wat er in het gebouw 

gebeurt. schoonmakers krijgen 

bv. mobiele, digitale tools, die 

hen op een hele duidelijke, 

visuele en intuïtieve manier 

helpen om hun taken uit te 

voeren

Welke rol spelen geBouW 

en locatie in de nieuWe 

WerkWereld: 

• Werk is geen plek meer maar 

een activiteit; kenniswerkers 

kunnen hun laptop overal 

openklappen, dat is duidelijk 

gebleken tijdens deze 

pandemie – het kantoor zal 

dus moeten concurreren met 

andere locaties, zoals de 

thuiswerkplek

• het kantoor van de toekomst 

is niet de plek waar je elke 

morgen naartoe moet, maar 

waar je naartoe wilt gaan voor 

bepaalde activiteiten

• geen kantoorgetto’s 

meer, maar gedeelde en 

multifunctionele ruimtes en 

gebouwen (met aanpasbare, 

combineerbare en multi-

inzetbare infrastructuur)

• kantoorgebouwen zijn geen 

eilanden; ze zijn verweven 

in de stedelijke context en 

de services die daar worden 

aangeboden

Wordt het kantoor 

Belangrijker dan ooit: 

ja, ondanks het aanvankelijke 

enthousiasme over 

thuiswerken, blijkt dat mensen 

het kantoor missen en dan 

vooral de menselijke interactie

kantoren blijven daarom 

belangrijk voor community, 

samenwerking maar ook voor 

focuswerk, want niet iedereen 

beschikt over een geschikte 

thuiswerkplek

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken: 

• er zitten ontzettend veel 

nuttige data in gebouwen, als je 

die kan capteren en analyseren 

kun je daarop sturen

• het internet of things 

zorgt hier voor een revolutie, 

met gedetailleerde, realtime 

data over ruimtegebruik en 

omgevingsvariabelen

• die data kun je ook gaan 

gebruiken om processen 

slim te automatiseren, 

en gebouwgebruikers en 

dienstverleners bij te staan via 

mobiele toepassingen

Wat is de grootste opgave 

voor de Bestaande 

kantoorruimte:

• uit onderzoek (van leesman 

bijvoorbeeld) blijkt dat de helft 

van de werknemers vindt dat 

het kantoor ze onvoldoende 

ondersteunt om productief 

te zijn

• als we na de pandemie 

evolueren naar flexibel, 

hybride werken, zal de totale 

benodigde kantooroppervlakte 

verminderen

• kantoren zullen daarom 

harder moeten werken om 

huurders aan te trekken 

en slimme, datagestuurde 

omgevingen hebben daarbij 

een voordeel

• Ze zullen hun m2 effectiever 

kunnen inzetten en tegelijk een 

betere ervaring bieden aan de 

werknemers

Waar Ben je graag als 

je even tijd voor jeZelf 

nodig heBt: 

in de tuin in de zon met een 

goed boek 

passie voor: 

hockey 

favoriet vervoersmiddel: 

mijn cabrio 

ultieme ontspanning: 

touren 

Beste advies: 

een keer falen is niet erg 

Waaruit Bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

starten met een ochtend 

wandeling met hond, en dan 

een goede kop koffie. Wat 

de dag verder brengt, brengt 

de dag. 

voor Wat in het leven Ben 

je het meest dankBaar: 

mijn gezin  

als je morgen Zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erBij, Wat Zou dat 

Zijn: 

iets meer geduld zou soms wel 

fijn zijn  

Wat maakt de stad slim: 

technologie uiteraard  

post covid 19, Waar kijk je 

het meest naar uit: 

ongegeneerd met iedereen 

omgaan zoals voor covid, 

dichtbij etc

‘�In�de�stad�van�de�toekomst�Is�werk�
geen�plek,�maar�een�actIvIteIt’
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De manier waarop we werken, evolueert razendsnel en bedrijfsvastgoed 
evolueert mee. Dankzij technologie wordt de werkplek intuïtiever en meer agile. 
Carina van den Heuvel, accountmanager: ‘De technologie van Spacewell brengt 
gebouwen tot leven en maakt ze slim. Het resultaat? Gebouwen die voor ons 
werken in plaats van andersom.’


