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‘�Gezondere�en�
duurzamere�
gebouwen�
door�buiten�
naar�binnen�
te�halen’

Oindrila Ghosh heeft een mooi verhaal te 
vertellen. Zij werkt als Solutions Architect voor 

het Smart Building Platform SENSE van het 
Delftse bedrijf PHYSEE. Met haar team van 

gebouwfysici brengt zij precies in kaart hoe de 
verschillende systemen binnen een gebouw 

optimaal op het buitenklimaat én elkaar kunnen 
worden afgestemd. Dat levert een hoop op, want 
het gebouw wint aan duurzaamheid én vergroot 

het comfort van de gebruikers. Hieronder vertelt 
Oindrila hoe haar kennis van groot belang gaat 

zijn voor de toekomst van gebouwen. 
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Driedubbel glas en 
supergoed geïsoleerd. 
Dat klinkt ideaal, maar 

in de praktijk levert dat vaak een gebouw op waar het 
binnenklimaat onprettig aanvoelt. ‘Neem het Marie Axe-
gebouw, ofwel de Augurk, in Londen,’ vertelt Oindrila 
Ghosh: ‘Daar moeten ze ook in de winter de airco 
laten draaien. De bedoelingen waren goed, maar het 
resultaat teleurstellend. En dat zien we vaker bij nieuwe 
gebouwen. Helemaal volgens de regels worden allerlei 
systemen gestapeld, waarbij het comfort en het welzijn 
van de gebruikers niet in ogenschouw wordt genomen.’

Dit probleem heeft nu een oplossing: SENSE. Het 
door PHYSEE ontwikkelde Smart Building Platform 
dat naadloos aansluit, verbetert en de werking van alle 
andere systemen in het gebouw regelt. Oindrila: ‘Wat 
dit systeem zo bijzonder maakt, is dat we niet alleen 
het binnenklimaat aansturen, maar ook optimaal 
gebruik maken van het buitenklimaat. Zonlicht is 
gratis warmte en licht. Er is dus veel te winnen als de 
gevel van een gebouw genuanceerd en nauwkeurig 
reageert op buitenlicht en weersomstandigheden. 
Meer zon binnenlaten bespaart niet alleen op het 
energieverbruik, maar zorgt ook voor een aangenamer 
en comfortabeler binnenklimaat. Het maakt uw gebouw 
toekomstbestendig! Slimme gebouwen met intelligente 
gevels kunnen 30 procent energie besparen, zelfs met 
lichtere beglazing. De gebruikers van een gebouw zullen 
dit als prettig ervaren. En dat is een gamechanger.”

Bouwfysica
Voor ze een jaar geleden bij PHYSEE begon, maakte 

Oindrila al een indrukwekkende carrière. Ze werd 
in India opgeleid tot architect, werkte als researcher 
in Singapore en specialiseerde zich, na het behalen 
van een professional doctoraat in engineering, in de 
bouwfysica. Dat wil zeggen dat zij weet welk effecten 

warmte, lucht, vocht, licht of geluid hebben op een 
gebouw. Oindrila: ‘Deze ingrediënten bepalen allemaal 
of een gebouw prettig, comfortabel en gezond is. Maar 
ze kunnen ook bijdragen aan energiebesparing. En 
dat is precies waar ik me in mijn werk voor in wilde 
zetten. Toen ik mijn carrière begon, liep de bouwwereld 
nog sterk achter op het gebied van duurzaamheid. 
Er was dus nog een wereld te winnen. Nu zie je door 
klimaatverandering, strengere regelgeving en de 
veranderende vraag van de markt wel een inhaalslag. 
De oorlog in Oekraïne maakt verduurzaming helemaal 
urgent. De enorm gestegen gas- en olieprijzen tonen 
aan hoe afhankelijk en kwetsbaar we zijn. Een 
klimaatneutraal gebouw is voor een bouwer of een 
eigenaar nu de beste keuze voor de toekomst.’

In een oud grachtenpand met lichtknopjes en 
luxaflex heeft het team van Oindrila niets te zoeken. 
PHYSEE richt zich nu hoofdzakelijk op kantoren en 
daarbij niet alleen op nieuwe gebouwen, maar ook 
op renovatieprojecten die de ambitie hebben slimme 
technologie te benutten. Oindrila: ‘We beginnen altijd 
met een analyse van een gebouw. Dat noemen we een 
PHYSEEbility Check. Daarbij nemen we alles mee. 
Hoe een gebouw eruitziet, aanvoelt en presteert. Hoe 
staat het met het energieverbruik? Welke systemen 
worden gebruikt? Welke duurzaamheidsmaatregelen 
zijn er al genomen? Hoe voelen de gebruikers zich in 
het gebouw? En welke externe weersomstandigheden 
spelen een rol? Dit onderzoek levert ons data op, die 
als input wordt gebruikt voor een simulatie. Dat brengt 
precies in beeld waar je nu staat en wat je met behulp 
van het SENSE-systeem zou kunnen bereiken op het 
gebied van energiegebruik, gezondheid en welzijn. 
Dat zijn gedetailleerde en concrete berekeningen 
met meestal een zeer aantrekkelijk perspectief op 
het gebied van verduurzaming en de bijbehorende 
gebouwcertificering als BREEAM en WELL.’

PhySEE

‘ Onze algoritmes 
draaien binnen aan 
de knoppen om 
het buitenklimaat 
optimaal te 
benutten’

‘  Systemen 
worden 
gestapeld, 
maar de 
gebruiker van 
het gebouw 
wordt uit het 
oog verloren’
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Slim wordt slimmer
SENSE by design maakt gebruik van sensoren. 

Deze worden als de hardware van het programma in 
de vorm van kleine meetapparatuur aangebracht in 
een select aantal ramen en op plafonds en muren. 
Die sensoren verzamelen de data die de systemen in 
het gebouw helpen aansturen. Dat aansturen gaat via 
speciaal ontwikkelde software, SENSE Connect, een 
zelflerend systeem dat zorgt voor de perfecte condities 
binnen met zoveel mogelijk input van buiten. Oindrila’s 
ogen beginnen te glimmen als ze vertelt over hoe 
slim het allemaal in elkaar zit. ‘Met SENSE Connect 
leggen we eerst een digitaal fundament achter alle al 
bestaande systemen. Deze brengen we samen in het 
Smart Building Management Platform, die we SENSE 
Environment noemen. Via een handig dashboard 
krijg je zo de teugels in handen om niet alleen je 
energieconsumptie te verminderen tot 30 procent, 
maar ook het gezonde binnenklimaat en het comfort 
van je gebouw een boost te geven. Veel gebouwen 
worden gebruikt als kantoor en vaak zijn 90 procent 
van je kosten personeelskosten. Een gezond gebouw 
betekent ook minder ziekte en uitval, ook dat is een 
besparing. Tenslotte zorgt het systeem ervoor dat al 
je resultaten op het gebied van duurzaamheid altijd 
meetbaar zijn.’ 

Maar wat als je gebouw al smart is? Oindrila: ‘Een 
zonwering die automatisch, op een tijdklok bijvoorbeeld, 
omhoog of omlaaggaat, zou je smart kunnen noemen. 
Maar het is pas echt smart als je die zonwering 
automatisch per seconde op het weertype buiten laat 
reageren. En dan wordt het allemaal nog slimmer als 
diezelfde zonwering direct wordt geïntegreerd met de 
andere systemen binnen in het gebouw. En dat regelt 
het Smart Building Platform van SENSE. Het gaat daarbij 
niet alleen om de connectie tussen, maar vooral om de 
controle die je krijgt op al die systemen. Wordt het heel 
warm die dag? Dan zal het SENSE-systeem veel eerder 
de airco activeren dan het koelsysteem zelf zou doen. 
Dat scheelt veel energie. En is het een bewolkte dag? 
Dan gaat de zonwering omhoog en wordt het gebruik 

‘ Het verbinden van alle 
smart systemen in je 
gebouw levert je een 
gezonder binnenklimaat 
en een significante 
energiebesparing’

Oindrila GhOsh 

hoe ziet het kantoor van de 

toekomst er volgens jou uit? 

het kantoor van de toekomst 

is uiterst dynamisch, flexibel 

en responsief. het zal 

moeiteloos inspelen op de 

diverse individuele behoeften 

van zijn gebruikers en zich 

tegelijkertijd consistent 

aanpassen aan veranderende 

weersomstandigheden om 

optimaal comfort te bieden en 

energiebesparing te realiseren. 

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken?

intelligente gevelcontrole-

technologie en op bouwfysica 

gebaseerde smart building-

platforms die de afzonderlijke, 

op de markt beschikbare 

bouwtechnologieën integreren 

en beheren zullen in kantoren 

het verschil maken. recent 

onderzoek wijst uit dat 

intelligente gevels en smart 

building-platformdiensten 

70 à 80 procent van het 

energieverbruik en 20 à 30 

procent van de uitstoot van 

broeikasgassen kunnen 

voorkomen.

Wat is je visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Gebouwen zullen 

zelfvoorzienend en 

energiepositief worden. Op 

termijn zullen gebouwen 

nog slimmer worden. Ze 

zullen met elkaar en met het 

infrastructuurnetwerk van de 

stad communiceren, om zo een 

echte smart city te worden.   

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

Enkele belangrijke trends 

waar wij naar kijken, zijn 

toenemende nadruk op 

gezondheid, welzijn en 

productiviteit van werknemers. 

Meer aandacht voor 

circulariteit en flexibiliteit 

als het gaat om gebruik 

van kantoorruimte. Gebruik 

van kunstlicht aangepast op het aantal lux dat nog nodig 
is. Zo maken we maximaal gebruik van de slimme 
systemen en de natuurlijke omstandigheden buiten om 
binnen het perfecte klimaat te creëren.’

SENSE by Design
Soms komt uit de PHYSEEBILITY Check ook wel eens 

naar voren dat driedubbel glas niet eens noodzakelijk 
is met dit systeem. Met dynamische zonwering, 
aangestuurd door SENSE, kan dubbel glas je zelfs een 
beter en gebalanceerd energieverbruik opleveren, 
vertelt Oindrila: ‘Isolatie is lange tijd de tendens 
geweest, maar daarin is wel een grens bereikt. Als je 
een gebouw te veel afsluit van de buitenwereld vergroot 
je de kans op een sickbuildingsyndroom. Op basis van 
de gebouwfysica volgt het Smart Building Platform van 
SENSE de zon rondom het gebouw en neemt de warmte 
en het licht daarvan mee naar binnen. Naadloos, 
geluidloos en volautomatisch. Dat betekent niet dat je als 
gebruiker niet kunt ingrijpen als je het ergens te koud of 
te warm vindt. Je kunt handmatig altijd aanpassingen 
doorvoeren. Het systeem is zelfs zo slim dat het leert van 
deze ingrepen. Deze worden als nieuwe data toegevoegd 
zodat de systemen nog meer op jouw persoonlijke 
wensen gaan opereren.’

Zou ieder gebouw met SENSE moeten worden 
uitgerust? Oindrila lacht. ‘We zien dat iedere industrie, 
die zich met gebouwfysica bezighoudt, nu hele 
grote stappen zet. De producenten van koelte- en 
warmtesystemen, glas, zonweringen en lampen 
hebben smart omarmd. Die innovatiegolf is helemaal 
gericht op de noodzaak om energie te besparen en 
klimaatneutraal te worden. Maar hoe mooi die systemen 
op zich ook allemaal zijn, het ontbreekt vaak aan een 
onderlinge connectie. En dan is SENSE je oplossing. 
Ons Smart Building Platform is de lijm tussen al die 
grote ontwikkelingen plus een extra laag intelligentie 
daarbovenop. Het verzamelt gegevens en wisselt 
informatie uit tussen de systemen en op basis van een 
complexe besturingslogica om de prestaties verder te 
optimaliseren. Het resultaat is altijd winst.’

van plaatselijke data 

over binnenruimten om 

real-time inzicht te bieden 

in energieprestaties en 

ruimtegebruik in gebouwen. Tot 

slot comfort op maat voor de 

gebruiker. 

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

Een enorme kans biedt de 

toenemende beschikbaarheid 

van big data voor gebouwen 

en het gebruik daarvan om de 

interacties tussen gebruikers 

en gebouwsystemen beter te 

begrijpen. Met geavanceerde 

bouwfysica-simulaties wordt 

het steeds beter mogelijk om 

dergelijke data te gebruiken 

voor complexere en onderling 

verbonden regelalgoritmen 

voor gebouwen. 

Een van de grootste 

uitdagingen zit ‘m erin te 

zorgen dat deze complexe 

technologische verbeteringen 

beter worden geïntegreerd met 

de sociale en economische 

beleidsontwikkelingen.

de winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

de vraag is om toekomst-

bestendige gebouwen te 

hebben die zich uitermate 

goed kunnen aanpassen 

aan klimaatveranderingen, 

behoeften van gebruikers 

en eventuele onvoorziene 

gebeurtenissen als een 

pandemie. 

Welk bedrijf heeft het meest 

innovatieve kantoor?

PhYsEE! Kom zelf maar 

kijken. :-)

hoe oud ben je?

ik ben 32 

Waar ben je opgegroeid?

ik ben opgegroeid in india 

in welke stad/dorp ligt je hart?

ik heb veel mooie 

herinneringen aan de tijd 

toen ik in singapore woonde. 

daarom ligt daar mijn hart.

Ben je geworden wat je wilde 

worden? 

Ja, ik heb altijd al willen 

bijdragen aan het duurzamer 

maken van gebouwen. 

dankzij eerdere ervaringen in 

onderzoek en doordat ik nu bij 

PhYsEE werk, mag ik elke dag 

doen wat ik wilde doen. 

Ben je geworden wie je wilde 

worden? 

ik denk dat dat een doel is dat 

met je meegroeit, dus zal ik 

altijd wel ‘werk in uitvoering’ 

blijven. Maar ik ben blij met 

hoever ik al ben gekomen en 

met de mens die ik blijk te zijn. 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt?

als ik tijd voor mezelf nodig 

heb, vind ik het heerlijk om een 

weekend in een nationaal park 

of bos door te brengen. 

Binnen- of buitenmens?

Binnenmens 

introvert or extravert? 

ambivert.

sporter of studiebol?

studiebol die graag sport :-)

risico’s mijden of nemen?

risicomijdend 

luisteren of spreken?

luisteren 

Werken of vrij zijn? 

allebei. dat moet in balans zijn 

Fietsen of autorijden?

Fietsen 

Thuis koken of buiten de deur 

eten?

Thuis koken. ik ben dol op 

koken! 

Passie voor ... 

duurzaamheid, gebouwen 

achtereenvolgens comfortabel 

en energieneutraal maken! 

dit raakt mij persoonlijk…  

aardig zijn en 

verantwoordelijkheid tonen. 

Topserie netflix…  

The Crown 

Favoriet vervoermiddel….  

Openbaar vervoer!

Ultieme ontspanning … 

ik vind origami erg 

ontspannend

Beste sportprestatie … 

Kampioen shot Put op 

deelstaatniveau. Op de 

universiteit ben ik ook 

aanvoerder geweest van het 

volleybalteam. 

Guilty pleasure… 

desserts! 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou….  

als het lukt om alles te doen 

wat ik voor die dag had 

ingepland en het ook nog mooi 

weer is, is het perfect.  

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar … 

de vriendschappen die ik 

overal waar ik woonde heb 

gesloten en mijn familie.

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn? 

Meer overredingskracht. 

Wat maakt de stad slim…  

Een slimme stad zou net als een 

slim gebouw flexibel moeten 

zijn en in staat moeten zijn om 

te voorzien in de behoeften van 

een groeiende bevolking. Zo’n 

stad moet goed ontworpen zijn, 

zodat het makkelijk in gebruik 

is, inwoners comfort biedt en 

efficiënt gebruik van maken 

van natuurlijke hulpbronnen 

om zelfvoorzienend te zijn. Met 

behulp van technologie zou 

er een sterkere verbintenis en 

betere communicatie moeten 

zijn tussen de verschillende 

infrastructuurlagen van de 

stad. 


