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‘Je kan ons betitelen als een Smart 
Building Operator,’ zegt Rosier. ‘We vinden 
ons een disruptor omdat we het anders 
aanpakken dan de anderen dienstverleners 
in de markt waardoor het vastgoed betere 
prestaties levert tegen lagere kosten. Wij 
zijn the new kid dat de markt openbreekt 
terwijl het gros van de gebouwen al jaren 
op een traditionele manier beheerd 
worden. Juist nu, in tijden van de 
klimaatproblematiek, energietransitie 
en nieuwe manieren om een gebouw te 
beheren als gevolg van de coronacrisis 
moet er geschakeld worden.’

Gebouwen 24 uur manaGen  
Rosier kan de propositie perfect uitleggen. 
‘In traditionele gebouwen komen 
onderhoudspartijen één keer per jaar 
langs en checken of alles werkt. Maar een 

goed functionerend gebouw is de meest 
belangrijke asset om productiviteit te 
hebben. Het is de basis van alles. Als de 
verwarming uitvalt of de luchtkwaliteit niet 
goed is moet dit opgelost worden voordat 
er klachten komen. In moderne slimme 
gebouwen zit zoveel regeltechniek dat 
je, als de zon schijnt, direct gebruik kan 
maken van daglicht. Vergelijk dat met de 
techniek in je auto, die auto-industrie is 
heel ver. Gebouwen lopen heel erg achter 
en wij zeggen: je moet gebouwen 24 uur 
managen; als ’s nachts de airco uitvalt, 
moet je zorgen dat het in de ochtend 
allemaal weer draait.’
Hedendaagse gebouwen moeten voldoen 
aan de hoogste standaarden qua comfort, 
circulariteit en duurzaamheid dus volgens 
Rosier kan je dan niet soms een monteur 
laten langskomen. Hij gelooft in een 

gebouw-controle-kamer die alle data uit 
een gebouw monitort en op tijd aan de bel 
trekt. ‘Data-driven-real-estate noemen 
we dat. Wij zijn geen onderhoudspartij, 
maar houden zicht op het leveringsproces, 
nemen de regie mee, valideren vanuit de 
dataverzameling en maken het efficiënt.’

Is het nodIG dat ze In het beGIn van de 
ontwIkkelInG van het Gebouw aanwezIG zIjn?
‘Zowel bestaande als nieuwe gebouwen 
moeten gaan voldoen aan de hedendaagse 
richtlijnen qua ‘Parijs’ en circulariteit. 
Wij leveren feitelijk vier proposities die 
je bij ons kunt afnemen als een dienst: 
Building Maintenance (coördinatie 
van alle technisch onderhoud van het 
gebouw), Smart Building as a Service 
(gebouw-beheer-systemen, sensoring, 

TPEX, disruPTEr 
in smarT Building 
OPEraTiOns
 ------------------------
golden standard – 
implementation 
TPEX gaat het gebouw 
aansluiten op het 
Operations Control Center. 
alle bestaande informatie 
komt bij elkaar en daar 
sluiten ze gebouwen op 
aan. Er hoeft dus niks 
gebouwd te worden, maar 
het gebouw specifieke 
wordt toegevoegd. 

digiTal Twin 
imPlEmEnTaTiOn 
Een 3d visualisatie 
met alle statische en 
dynamische meet- en 
procesdata erin. 
 ------------------------
gBs as a sErviCE / 
CEnTral COnTrOl 
CEnTEr mOniTOring 
we voegen een 
converged network 
switch toe zodat 
we extra meters en 
sensoren kunnen 
toevoegen in het gebouw 

en tevens koppelen we 
het lokale gBs met onze 
meldkamer. 
------------------------
daTa drivEn rEal 
EsTaTE 
TPEX haalt alle 
informatie uit het 
gebouw, voert 
validaties uit en beslist 
bijvoorbeeld direct 
welke monteur er langs 
moet komen. 
 

CEnTral 
COOrdinaTiOn Of 
suPPliErs 
Coördineren alle 
onderhoudspartijen. Het 
is belangrijk dat iemand 
de regie neemt en alles 
overziet. 
 ------------------------
full imPlEmEnTaTiOn 
On assET 
managEmEnT 
Het verzamelen van 
alle data en TPEX is 
verantwoordelijk voor de 
dataroom. dit betekent 

ook een 100% kloppend 
asset register. 
 ------------------------  
POwEr Bi POrTal  
Een klant kan een 
portfoliomanager, 
propertymanager, een 
assetmanager zijn. 
allemaal partijen die op 
een andere manier naar 
dezelfde data kijken. 
Je krijgt een nieuwe 
weergave van dezelfde 
data die voor jou 
relevant is. 
   

finanCE as EnaBlEr 
vOOr dE EXPlOiTaTiE / 
innOvaTiE 
stel een gebouw kost 
vijftig miljoen euro en de 
gebouwtechnologie kost 
vijf miljoen. dan legt 
TPEX uit dat je 7 miljoen 
gaat verdienen. ‘wij 
geven garantie op het 
resultaat en daarmee 
heb je dus de drempel 
weggehaald om te 
verduurzamen.’

IoT netwerken beheerd vanuit onze 
24/7 meldkamer), Building Security 
(CCTV, inbraakalarm, toegangscontrole, 
surveillance) en Building Energy & 
Power Management (Distributed Power 
Management en energy gebruik). Deze 
diensten zijn uit te voeren op nieuw en 
bestaand vastgoed, kantoor gebouwen, 
logistiek, hotels en woningen.’
Wat Rosier betreft is een slim gebouw een 
adaptief gebouw dat zich aanpast aan zijn 
omgeving. ‘Een slim gebouw is niet alleen 
een gebouw met mooie planten en een 
app voor het licht of de temperatuur in te 
stellen. Vanuit onze meldkamer beheren 
wij nu ruim 150 gebouwen en dit aantal 
zal naar onze verwachting groeien in 2022 
naar 500 gebouwen en een  jaar later 
naar 1.000.’ Gebouw Beheer Systemen 
draaien bij TPEX in het master BMS. ‘Deze 

de activiteiten van 
tPeX International, 

opgericht in 2010 
door Ceo robert 

rosier, zijn het 
beste uit te leggen 

aan de hand van een 
metafoor die we ook 

op de achtergrond 
zien tijdens onze 

zoom-sessie. daar 
zien we het beeld 

van een grote 
ultramoderne digitale 

meldkamer met 
veel techniek waar 

vandaan het bedrijf 
vele honderden 

gebouwen managet. 

omgeving is de Rolls Royes onder de 
gebouw beheer systemen en wordt middels 
Artificiële Intelligent op allerlei manieren 
geanalyseerd op goede werking van het 
gebouw, de installaties en sensoren.’
Dat managen van het gebouw kan 
ook prima bij een bestaand pand. ‘Wij 
beheren dus ruim 150 gebouwen en dat 
kan doordat alles gestandaardiseerd is. 
De controlekamer kan alle gebouwen 
managen, wij monitoren dat internationaal. 
Vergelijk het met Euro Control dat de vlucht 
van een vliegtuig van start tot landing 
in de gaten houdt. Zodra er wat moet 
gebeuren dan schakelen wij de bestaande 
onderhoudspartijen aan. We doen dat niet 
zelf, wij zijn de regiepartij die overzicht 
houdt over alle techniek.’


