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‘Lessen in een nieuwe pilot toepassen’
Interview

‘Niet langer de gekke Henkies’
Een interview met de vertrekkende Eelco Ouwerkerk en komende programmamanager Mario
Dingenouts

Na vijf jaar draagt Eelco Ouwerkerk het programmamanagement van Kantoor vol Energie over aan
Mario Dingenouts. “Het is een goed moment”, vindt Ouwerkerk, “we hebben het onderwerp
energieneutraliteit van kantoorgebouwen op de kaart gezet. Nu volgt de operationele fase.” “We
blijven voor beweging zorgen”, zegt Dingenouts. Een interview met de vertrekkende en komende
programmamanager.

Eelco, hoe kijk je na vijf jaar terug op het programma Kantoor vol Energie?
Eelco: “Eigenlijk best tevreden. Toen we in 2012 met Kantoor vol Energie begonnen stond het
onderwerp energieneutraal werkelijk nog bij niemand op het op het netvlies. We werden min of meer
afgeschilderd als een stel gekke Henkies dat we ons daarmee bezig gingen houden. Er werd ook
alleen gekeken naar de gebouweigenaar om te verduurzamen en er was (vrijwel) geen interactie
tussen de eigenaar en de gebruiker en de gebruiker vroeg niet om energieneutraal. En als er al
sprake was van verduurzaming, dan was energielabel C de norm of twee labelstappen vooruit.”
Dat is nu veranderd?
Eelco lachend: “Ja we zijn niet langer meer de gekke Henkies.” Serieus: “We hebben het onderwerp
energieneutraliteit op de kaart gezet. Men heeft het zelfs over energieleverend. De markt ziet zelf in
dat ook BENG voor nieuwbouw niet goed genoeg is. De lat wordt door de markt zélf hoger gelegd.
Immers, energielabel A is de minimale norm bij grotere ingrepen en de verplichte energielabel C in
2023 wordt als veel te mager gezien. Ook is de focus niet meer alleen op energiebesparing, maar ook
op de meerwaarde voor de gebruiker van een duurzaam gebouw die sterk bepaald wordt door
gezondheid, productiviteit, imago, risicobeheersing en toekomstbestendigheid.”
Wij zijn echt koploper geweest en dat is Kantoor vol Energie nog steeds.
Mario, jij deelt Eelco’s analyse?
Mario: “Ik ben sinds 3,5 jaar bij het programma betrokken en heb gebouweigenaren en gebruikers
inderdaad die omslag zien maken dat het niet alleen anders moet maar dat vooral ook anders kan.”
Eelco vult aan: “Ik ben ervan overtuigd dat alle inspanningen van de overheid, marktpartijen en
branche verenigingen en andere initiatieven zoals onder andere Platform Duurzame Huisvesting en
DGBC daar met hun eigen focusgebieden een bijdrage aan hebben geleverd. Ieder op zijn eigen vlak
met zijn eigen ambities. Maar als we het hebben over de ValueCase, andere manieren van
samenwerken, een andere uitvraag stellen en écht hoge ambities durven vasthouden, dan zijn zijn wij
echt koploper geweest en dat is Kantoor vol Energie nog steeds.”

Wat is er bereikt?
Eelco: “Wat we echt hebben bereikt is de omslag en het besef bij het Rijksvastgoedbedrijf dat de hele
portefeuille voor 2050 aan de beurt is. Maar dat dat dus niet gaat lukken door vandaag de lat op
energielabel A of A+ te leggen wanneer er stevig gerenoveerd wordt. Als je kijkt naar de markt dan
hebben we energieneutraal renoveren van bestaande kantoren als mogelijke kans gepositioneerd. En
daarmee hebben we behoorlijk wat partijen meegenomen en vertrouwd gemaakt met het waardedenken.

Dus dat het nodig is om een ander aanbod dat daarbij hoort te ontwikkelen. We zijn er nog niet, maar
het proces is gestart en enkele partijen zijn inmiddels begonnen om deze propositie ook echt aan te
bieden.”
We leggen met De Nieuwe Norm de lat heel hoog zodat men echt stappen moet maken op
onderwerpen zoals samenwerking, techniek en het in kaart brengen van de wensen
Mario knikt: “We hebben de energietransitie geagendeerd en hebben daarvoor tools ontwikkeld in de
vorm van de ValueCase, De Nieuwe Norm en Innovatief uitvragen. Met De Nieuwe Norm leggen we
de lat hoog. Simpelweg omdat we alleen dan beweging kunnen creëren. Partijen die hiermee aan de
slag gaan, moeten wel iets extra’s brengen anders redden ze het niet om een totaal energieverbruik
van maximaal 50 kwh/m2 per jaar te halen.”
Je noemt De Nieuwe Norm, wat is naar jullie mening de kracht van De Nieuwe Norm?
Mario: “Wat ik al zei, we leggen met De Nieuwe Norm de lat heel hoog zodat men echt stappen moet
maken op onderwerpen zoals samenwerking, techniek en het in kaart brengen van de wensen. Het is
een intensief proces maar als je de lat lager legt, dan zoekt men het al snel in verbeteringen en
optimalisaties. En daarmee breng je de transitie niet op gang. De stip op de horizon, daar gaat het om.
Die moet leidend zijn.”

Eelco: “Voor mij is de kracht van De Nieuwe Norm vooral het feit, dat hiermee ook het maximaal
energieverbruik van de gebruiker gedefinieerd is. Alle bestaande regelgeving richt zich op
bouwregelgeving. Daar kan je de gebruiker dus niet in meenemen. Dat doen we in De Nieuwe Norm
wel. En De Nieuwe Norm geeft heel concreet een doel in kWh per m2 per jaar. Geen lastige
dimensieloze getallen zoals een EPC of energie-index. Gewoon maximaal 50 kWh/m2 per jaar, niets
meer en niets minder. Dat is duidelijk toch?”
Hoe komt het dat partijen wel enthousiast over DNN zijn, maar dan toch niet die stap zetten?
Mario: “Het is natuurlijk niet gemakkelijk. Je ziet toch dat partijen dan snel geneigd zijn om dan weer
snel op oude patronen terug te vallen. Tegelijkertijd zie je met bijvoorbeeld Alliander dat het wel kan.
Eelco: “Het is inderdaad moeilijk maar men schuift ook graag uitdagingen en problemen door naar
een ander. Vaak krijgen we het argument dat er ergens anders wel voldoende duurzame energie kan
worden opgewekt, waardoor ze de lat voor de bestaande kantoren niet zo hoog hoeven te leggen.
Maar als we allemaal zo redeneren, krijgen we gegarandeerd een vastloper in het systeem. Want de
totale opwekcapaciteit voor duurzame energie is uiteindelijk ook beperkt, tenzij we in iedere gemeente
in Nederland bijvoorbeeld 250 windmolens willen accepteren.”
Elders in dit magazine zegt Robert Sengers dat vooral kantoorgebruikers, de huurders dus, de
aanzet tot verduurzaming moeten geven door er om te vragen? Wat vinden jullie?
Eelco: “Dat zou fijn zijn. Maar uiteindelijk moeten ook de eigenaren beseffen dat het loont en nodig is.
Dus laten we niet al het initiatief bij de gebruikers leggen. Ook is er een belangrijke rol voor de

eigenaar en wordt er steeds meer naar de gebruiker geluisterd, zelfs nu de verhuurmarkt weer krapper
wordt. En ik zie toch ook dat eigenaren en gebruikers steeds vaker het gesprek voeren over
gemeenschappelijke ambities en milieudoelstellingen.”
Mario: “Je ziet toch ook dat gebouweigenaren ook de gebruikers zijn. Kijk weer naar Alliander, die
uiteindelijk zelf het besluit nam tot vergaande verduurzaming van het hoofdkantoor in Duiven.”

Hoe gaat voor Kantoor vol Energie 2017 de boeken in?
Eelco: “Er zijn ook dit jaar weer stappen gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf is steviger aangehaakt,
omarmt de ambities en pakt door, de gemeente Den Bosch is gestart met een vergelijkbaar
programma, er wordt naar Kantoor vol Energie gekeken vanuit Energierijk en het Ministerie van BZK
ziet dat we een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie in de kantorensector, waardoor we ook in
2018 actief blijven. We hebben de Nieuwe Norm in de markt gezet”
Omdat de ValueCase handvatten biedt om de ambities met een gebouw zichtbaar en bespreekbaar te
maken.
En wat gaat 2018 worden?
Mario: “We gaan nu, wat ik maar noem, een meer operationele fase in. Dat betekent dat we ons
vooral focussen op het uitrollen van de tools zoals de ValueCase, De Nieuwe Norm en de innovatieve
uitvraag. De Nieuwe Norm gaan we nog een eigen positie geven naast “BENG” en “ParisProof”. En
daarnaast gaan we er aan werken dat meer partijen de ValueCase onder de knie gaan krijgen.
Waarom? Omdat de ValueCase handvatten biedt om de ambities met een gebouw zichtbaar en
bespreekbaar te maken.”

Waar worden accenten op gelegd?

Mario: “We gaan vooral de stappen die er zijn gezet veel meer laten zien. De goede voorbeelden, de
lessen die geleerd zijn, omdat we daarmee kunnen inspireren. Verder gaan we, met behulp van
eerder genoemde tools, meer projecten ondersteunen en zo meer voorbeelden realiseren. Want
vooral goede voorbeelden inspireren weer anderen en zo creëer je beweging die nodig is voor een
transitie.”

Interview

‘Verduurzamen van kantoren gaat een grote vlucht nemen’
Robert Sengers, Vitale Kantoren

Natuurlijk gaat het verduurzamen van kantoren veel te langzaam naar zijn zin. Voor Robert Sengers,
gamechanger in het team Vitale Kantoren, kan het niet snel genoeg gaan. “Het moet uit je hart
komen”, zegt de erkend pleitbezorger van De Nieuwe Norm. Tegelijkertijd ziet hij de oude
kantorenbeleggers nog niet zo een, twee drie de omslag maken. “Het gaat een grote vlucht nemen
maar mijn hoop is vooral gericht op de jonge generatie.”

Bijna aan het einde van het gesprek verzucht Robert Sengers: “Soms lijkt het of iedereen met
duurzaam maken van kantoren bezig is, maar dan stap je uit je eigen wereld en is juist niemand er
mee bezig.” Voor Sengers is het dagelijkse kost. Zijn leerschool had hij onder andere bij Tishman
Speyer waarvoor hij drie jaar heeft gewerkt. “Die hebben als visie om altijd het beste kantoorgebouw
te realiseren en dat is per definitie duurzaam.”
In Amerika zijn ze er mee bezig. Daar heb je al Chief Happiness Officers en Chief Health Officers.
Met Kernwaarde Groen draagt hij een duurzame visie op vastgoed uit. En Kernwaarde Groen
participeert weer in het consortium Vitale Kantoren. “Daarbij richten we ons op het energiezuinig
maken van bestaande gebouwen gekoppeld aan een hoog comfort voor de gebruiker.” Uiteindelijk
moet dit leiden tot een beter werkklimaat, een hogere productiviteit voor de gebruikers en meer
waarde voor een eigenaar omdat er een hogere huur kan worden gevraagd.
Langzaam
De opgave is groot. Immers, met 99 procent van de bestaande kantoorgebouwen gebeurt nog niets of
echt heel weinig. “Het gaat heel, heel langzaam”, weet Sengers. En toch komt er volgens hem een
moment dat het verduurzamen van commercieel vastgoed plotseling een vlucht gaat maken. De reden
dat het in zijn ogen nog bij slechts een relatief klein groepje tussen de oren zit, is voor Sengers wel
duidelijk. “Dat komt in de eerste plaats omdat het een vastgoedeigenaar niks uitmaakt. Zijn stenen
worden toch wel meer waard, ook al doet hij er niks aan. En de gemiddelde huurder vraagt er nog niet
om.”
Natuurlijk zijn er wel de koplopers. “Neem Microsoft of Google die als werkgever willen, dat de
huisvesting die zij hebben gezond is. En de top van de markt ziet dat ook wel hoor. In Amerika zijn ze
er mee bezig. Daar heb je al Chief Happiness Officers en Chief Health Officers. En hier in Nederland
hebben we sinds kort de verkiezing van Vitality Manager van het jaar. Overigens gaan HR managers
steeds vaker inzien dat medewerkers in een gezonde omgeving blijer zijn en productiever zijn.”

Valuecase
Sengers heeft de Masterclass DE NIEUWE NORM van Kantoor vol Energie met daar in de valuecase
gevolgd en was naar eigen zeggen direct om. “Het waarderen van vastgoed is niet makkelijk. De
valuecase geeft handvaten en kan een businesscase onderbouwen.” Hij ziet wat dat betreft de
belangstelling voor De Nieuwe Norm toenemen. “Echter”, voegt hij er in één adem aan toe, “aan
belangstelling alleen heb je niets. Er zijn goede voorbeelden nodig. Nu zijn we vooral nog met elkaar
bezig om mensen op gang te brengen.”
Hij geeft toe dat het voor het vertrouwen niet goed is wanneer een belangrijke partij als het
Rijksvastgoedbedrijf, de stekker uit de Tesselschadestraat haalt. En ook het feit dat de markt in zeer
korte tijd enorm is aangetrokken, helpt niet echt. “De crisis heeft natuurlijk te lang geduurd maar
zorgde tegelijkertijd wel voor focus op het aanpakken van de bestaande voorraad. Nu vliegen
dagelijks de transacties weer om de oren en is de sector vooral bezig met geld verdienen.”

Ook vindt Sengers dat de valuecase zich soms wat lastig laat uitleggen. “Comfort en wat voor
meerwaarde dat kan opleveren begrijpen mensen wel. Maar”, zegt hij, “dan kom je bijvoorbeeld met
een term als willenschap. Dan zie ik al de nodige vraagtekens. En om de verduurzamingsoperatie
financieel rond te maken is het bijvoorbeeld belangrijk om het onderhoud voor 15 jaar te kapitaliseren.
Als ik dit zeg hoor ik bij wijze van spreken vastgoedeigenaren gelijk denken; ‘15 jaar onderhoud? En
wat nu als ik het gebouw over vijf jaar wil verkopen?’”
Presentatie
Team Vitale Kantoren gaat daarom in het eerste kwartaal van het komende jaar een presentatie over
De Nieuwe Norm en onder andere de valuecase geven. “We willen dan vooral met vastgoedeigenaren
over de valuecase sparren. Voor de goede orde”, haast hij zich er aan toe voegen, “niet om de
valuecase te veranderen, maar simpelweg om er voor te zorgen dat men het beter gaat begrijpen en
nog beter, gaat toepassen.”
Het moet uit je hart komen dat je het wilt. Dat je voor een gezondere wereld wilt zorgen.
Tegelijkertijd begint bij gebruikers het bewustmaken van de mogelijkheden. “Zij moeten om
comfortabele, energiezuinige en gezonde gebouwen vragen en dit uiteindelijk afdwingen. En
nogmaals, dat moment gaat er echt komen. We gaan BENG bouwen en dan worden er zulke mooie
nieuwe gebouwen gerealiseerd, dat er ook iets met de bestaande kantoren moet gebeuren. Ik hoor
een eigenaar wel eens zeggen ‘en dan hoeft de huurder geen energierekening te betalen’ en dan zeg
ik; ‘dan kan jij daardoor een tientje per vierkante meter meer huur realiseren’.”
Hart
Na een korte stilte zegt Sengers: “Het moet uit je hart komen dat je het wilt. Dat je voor een gezondere
wereld wilt zorgen.” Zijn hoop is wat dat betreft vooral op de nieuwe generatie gevestigd. “Die oude
generatie vastgoedbeleggers die automatisch hun vastgoed in waarde zien stijgen, ga je denk ik niet
meer meekrijgen. Ik zie daarvoor bij de komende generatie, die heel anders naar zaken kijkt en
openstaat voor het milieu, veel meer belangstelling.”

Interview

‘Met elkaar de oorlog winnen’
Joost Straat pleit voor een Trias Energetica 2.0

Volgens Joost Straat, manager business development bij INNAX en gespecialiseerd in het voorkomen
van onnodig energieverbruik en energiekosten zitten we midden in een oorlog. In overdrachtelijke zin
natuurlijk, zegt hij er snel bij. “Als wij in 2050 een energie neutrale bebouwde omgeving willen hebben
dan moeten we die oorlog met elkaar winnen; samen optrekken in plaats elkaar zien als
concurrenten.”, aldus Straat die ook pleit voor een Trias Energetica 2.0.

INNAX helpt gebouweigenaren met het verduurzamen van gebouwen. Straat, twintig jaar geleden bij
het bedrijf begonnen met energiemanagement en oprichter van het meetbedrijf binnen de organisatie,
benadrukt dat gebouwen op dit moment flinke energieverslinders zijn. “Willen we in 2050 een energie
neutrale gebouwde wereld hebben, dan is er nog wel wat nodig. Daarvoor moeten we flink
veranderen!” Zelf is hij momenteel bezig met het bouwen van een energie positieve woning. “Als je dat
als consument of als eigenaar van een gebouw wilt dan moet je nu toch zelf heel wat kennis
meenemen om dat te realiseren. Want die kennis ontbreekt in de bouwkolom nog behoorlijk. Terwijl je
juist zou verwachten dat die kennis er zou zijn gezien de tijd waarin wij leven.”
Groen imago
Aan het eind van de vorige eeuw draaide energiebesparing vooral om een groen imago. “Toen kregen
we te maken met 9/11 en brak de economische crisis uit en was dat groene imago niet meer nodig. Er
moest vooral geld worden bespaard. Sinds die financiële bubble is er een combinatie ontstaan van
geld besparen en investeren in duurzaamheid. In basis gaat het over duurzaamheid en energie. Is het
een trend of noodzaak? Dat is wel de discussie. Naar mijn gevoel is het vooral noodzaak. Om de
doelstelling van Parijs te halen, moeten we met elkaar de oorlog winnen. Niet elkaar beconcurreren
maar juist met elkaar samenwerken. Alle partijen in de hele sector moeten met elkaar nadenken hoe
zij de oorlog gaan winnen en daarmee de wereld redden.”

Waar die samenwerking toe kan leiden staat in Duiven, het verduurzaamde hoofdkantoor van Aliander
waar INNAX ook bij betrokken is geweest. “Het is nu een gebouw dat in de happy building hoog scoort
en in de top 25 staat als het gaat om uitstraling. De eindgebruiker is blij als hij daar binnen is én het
gebouw is energiepositief. Alliander”, benadrukt Straat, “had destijds een visie over het gebouw
ontwikkeld en vervolgens gezegd ‘Wie wil er met elkaar aan de slag en wat is het idee?’
Er zijn destijds niet meer dan drie blaadjes voor de aanbesteding geweest. Een aantal consortia heeft
zich ingeschreven en die partijen hebben met elkaar om de tafel gezeten om dat idee nog scherper te
maken. Dan breekt de concurrentie weg en kom je met elkaar een stap hoger. Inderdaad, er zijn meer
Allianders nodig.”
Bewustwording

Het begint naar zijn idee bij de bewustwording dat een gebouw niet langer een kostenpost is maar een
bedrijfsmiddel. “Daar is een verandering voor nodig. Zoals wij vroeger personeel vooral zagen als
mensen die het werk uitvoeren en we ze nu terecht beschouwen als het meest waardevolle onderdeel
van het bedrijf. Als je op die manier naar je gebouw kijkt en je een visie ontwikkelt die aansluit op je
bedrijfsdoelen dan heb je een heel ander verhaal.
Natuurlijk heb je partijen die wachten tot de wet verandert en daardoor gedwongen worden om iets te
doen. Neem het voorbeeld de regelgeving Label C: vanaf 2023 mogen kantoren met Label D of
slechter niet meer worden gebruikt. En dan moet er op het laatst moment snel iets worden gedaan en
is er heel veel stress. Maar gelukkig zijn er ook steeds meer vastgoedeigenaren die anticiperen op
veranderingen en besluiten om het vastgoed te verduurzamen.”
Het gaat erom dat je anders naar een gebouw kijkt. Is het een energieverslinder of energieproducent?
De bewustwording verder versnellen is in zijn ogen voer voor gedragswetenschappers. “Ik vergelijk
het vaak met een bezoek aan een supermarkt. Ik moet een pak macaroni hebben maar word in mijn
gang door de supermarkt altijd verleid om ook een Mars te kopen. Zelfs terwijl ik met mijzelf had
voorgenomen dat niet te doen. Hoe kun je gedragswetenschappen zo gebruiken, dat technologische
oplossingen gemeengoed worden en er zelfs om gevraagd gaat worden? Daar hebben we een nieuw
speelveld voor nodig.”
Trias Energetica
Dat nieuwe speelveld zou wat hem betreft een aanscherping van de Trias Energetica zijn. “De Trias
Energetica dateert uit de vorige eeuw en gaat over het beperken van het energiegebruik, duurzaam
opwekken wat je nodig hebt en een efficiënt gebruik. Als je daar in de vorige eeuw mee bezig was,
was dat best sexy. Maar het is inmiddels achterhaald.
Het gaat erom dat je anders naar een gebouw kijkt. Is het een energieverslinder of energieproducent?
Dan trek je andere conclusies. Dan gaat het niet langer om het beperken van het gebruik maar om dat
je produceert wat je nodig hebt. Dus ga je eerst kijken wat je nodig hebt, dan ga je kijken wat je doet
als je teveel of te weinig energie hebt. De energie die over is wil je lokaal op kunnen slaan. En wat je
daarna nog over hebt, deel je efficiënt. Dat is wat wij bij INNAX de Trias Energetica 2.0 noemen en
waar wij naar toe willen.”
Durven
Aan het eind van het gesprek zegt Straat dat het misschien ook een kwestie is van durven. “Ik zie het
met mijn eigen huis ook hoor. Elke keer als ik een aannemer spreek over mijn energie passieve huis
begint hij over een warmetepomp. Dan is het moeilijk om er echt voor te durven kiezen.” Na een korte
stilte: “Ik maak wel eens de vergelijking met de Ark van Noach. Die man kreeg te horen ‘Ga een boot
bouwen op een berg’. Dan ben je goed gek maar hij deed het wel. En dat zijn nu wel de mensen die
de toekomst bepalen.”
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‘Lessen in een nieuwe pilot toepassen’
RVB directeur Roger Mol over de geleerde lessen en de toekomst

De plannen voor de renovatie van het voormalig belastingkantoor aan de Tesselschadestraat 4 waren
al gemaakt, maar nog voordat de aanbestedingsronde kon starten werd er een streep door het project
gezet. Niet de complexiteit van het energievraagstuk, maar juist de krimp in het aantal werkplekken
voor Leeuwardense rijksambtenaren deden de pilot de das om. Roger Mol, directeur van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vindt het heel jammer, maar kan ook niet wachten om de geleerde lessen
toe te passen in een volgende pilot.

Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat we niet in het ‘echie’ hebben kunnen leren”, zegt Mol.
“Want dan hadden we de aanbesteding gestart en hadden we ook op andere gronden kunnen leren
behalve aan de voorkant, precompetitief en van de dialoog.” Mol kijkt echter ook naar een positieve
kant: alle opgedane kennis gaat niet verloren. “Aan de andere kant hebben we nu meer kans om alle
goede elementen toe te passen in een volgende pilot. We hebben geleerd van alle hobbels en
barrières waar we in de pilot tegenaan zijn gelopen.”
Het knoppenmodel
Over de locatie van de volgende pilot kan hij nog niets zeggen, maar er wordt op het moment hard
gewerkt om dit zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. “Begin 2018 moeten we het helder hebben”, zegt
hij daarover. Er zijn een aantal dingen die in de pilot terug zullen komen. Eén daarvan is het
knoppenmodel. Hierbij kun je aan knoppen draaien ‘die in samenwerking met de markt bedacht zijn’.
Er is dan één norm, die met verschillende knoppen bediend kan worden.
Er is veel ambitie, maar er is ook realiteit in de vorm van aanbestedingsregels, regels om iets op een
redelijk niveau neer te zetten en realiteit van de beperkingen van een te renoveren object.
Energieneutraliteit kan bijvoorbeeld een resultaat zijn van verhoogde energieopwekking, een
gebiedsbenadering of juist een focus op energiebesparing – of bijvoorbeeld een combinatie van
dezen. Het draait volgens de RVB-directeur eigenlijk om het spanningsveld tussen ambitie en realiteit.
“Er is veel ambitie, maar er is ook realiteit in de vorm van aanbestedingsregels, regels om iets op een
redelijk niveau neer te zetten en realiteit van de beperkingen van een te renoveren object. Het maakt
hoe je iets inkoopt erg complex. Je weet wat je wil, maar misschien kan de markt ook meer leveren.
Hoe anticipeer je daar nou op en hoe speel je goed op elkaar in? Daar komt het knoppenmodel uit
voort.”
Een spiegel voorgehouden krijgen
Ook de lessen die geleerd zijn tijdens de voorbereidingen van de pilot zullen terugkomen in het
nieuwe project. “Een hele praktische les die wij geleerd hebben en waarvan we onze uitgangspunten
tegen het licht moeten houden is dat we bijvoorbeeld moeten werken met de klimaten binnen een
gebouw”, vertelt Mol. “Wij moeten misschien wel aanvaarden dat er een grotere acceptatie is voor een
ruwere klimaatzone in combinatie met werkplekconditionering.” Hiermee doelt hij bijvoorbeeld op de
mogelijkheid om een werkplek in te stellen naar een eigen temperatuur waardoor er meerdere
klimaatzones binnen één ruimte kunnen ontstaan. “Het is dus eigenlijk een spiegel voorgehouden
krijgen van hoe wij onze eisen en wensen in de markt zetten en kijken hoe het ook anders kan.”
Hoe kunnen we met elkaar flexibel zijn, gezien de ontwikkelingen en de mogelijkheden die er komen
qua innovaties
De markt is hard nodig
Mol geeft aan graag door te willen gaan met een nieuwe pilot, in aanvulling op de Herman
Gorterpanden in Utrecht. “Gezien onze brede opgave als RVB zou het gek zijn als het niet doorgaat.
We hebben nu zoveel geleerd, het zou zonde zijn als we dat niet in volgende pilot in het echt kunnen
ervaren. “Hiervoor is volgens Mol de medewerking van de markt nodig. “Hoe kunnen we met elkaar
flexibel zijn, gezien de ontwikkelingen en de mogelijkheden die er komen qua innovaties. En hoe moet
de risicoverdeling goed gedaan worden in dit soort trajecten? Welke risico’s moeten wij nemen en
welke horen bij de markt? De samenwerkingsvormen die daar volgens mij voor nodig zijn, moeten we
samen verder ontwikkelen. De Tesselschadestraat 4 was op energievlak natuurlijk een hele mooie
pilot en de volgende zal dat straks ook zijn.”
Vertrouwen en openheid
Mol vertrouwt erop dat de markt ziet dat de stopzetting van de pilot Tesselschadestraat niets te maken
had met de wil van het Rijksvastgoedbedrijf om voort te gaan met de verduurzamingsopgave. “We
hebben nog steeds veel energie om samen met de markt aan de volgende pilot en aan de totale

duurzaamheidsopgave te beginnen. Het is mijn wens en verwachting dat we dat samen gaan doen.”
Vertrouwen en openheid zijn volgens hem daarbij essentieel om verder te komen. “We zijn op zoek
naar een nieuwe pilot en daar zijn we, gezien de gebeurtenissen, heel kritisch op. Maar hij gaat er
zeker komen. Die garantie kan ik wel geven.”

Event

‘We moeten vooral eigenwijs blijven’
Een verslag van het laatste EETCafé van 2017

“Wat wil ik veranderen? Dat moeten we ons volgend jaar elke dag afvragen.” Die boodschap gaf Joost
Straat, manager business development INNAX, zijn gehoor mee tijdens het laatste EETCafé van
2017. Samen met Kim Wortel en Stef Weekers van respectievelijk BAM Energy Systems en
CONSULT van AM RED en Lennart Graaff, co-founder van BLOC , vormde hij het plenaire
programma van de goedbezochte bijeenkomst.
Het decor had in deze decembermaand natuurlijk niet beter gekund. De laatste EETCafé werd
gehouden in de idyllische Oranjerie Hydepark in Doorn. De hevige sneeuwval van de dagen daarvoor
zorgde voor een heuse kerstuitstraling. “Een mooie plek om het jaar af te sluiten en vast vooruit te
blikken”, vond Wytze Kuijper die de touwtjes tijdens het plenaire deel van het EETCafé weer goed in
handen had. “Ik heb het uitgerekend en er zijn nog slechts 1845 dagen om alle bestaande kantoren
naar Label C te brengen. Over 4400 dagen moet het echter Label A zijn en er resteren nog 12.000
dagen om de bestaande voorraad naar CO2 neutraal te maken want dan zitten we in 2050.”
Na de drie sprekers was er de gebruikelijke netwerkbijeenkomst. Een fotoverslag.

Joost Straat is zelf bezig met het bouwen van een energie positieve woning. ‘Je moet sterk in je
schoenen staan om vast te houden aan je doel. Telkens krijg ik te horen dat iets niet kan. Je moet
vooral eigenwijs blijven.’

Kim Wortel van BAM Energy Systems: ‘Het streven is om gezonde gebouwen te realiseren. Het
welbevinden van de medewerkers moet centraal staan.’

Stef Weekers van CONSULT van AM RED: ‘Ik ben als het gaat om verduurzamen van kantoren altijd
in gesprek met gebouwbeheerders. Maar ik moet eigenlijk bij HR-managers aan tafel komen.’

Lennart Graaff: ‘We zijn met onze projecten als de Dutch Windwheel in Rotterdam en The Dutch
Mountains in Veldhoven een beetje gezien als de Pietje Bel van de sector.’

De vier sprekers hielden de zaal twee uur lang in de greep.

Na afloop werd er flink nagepraat. Hier luisteren Wytze Kuijper (m) en Eelco Ouwerkerk (r) naar een
van de aanwezigen.

Ton Kouwets eigenaar van elabelc Energy Consultants (m): ‘Een boeiende bijeenkomst met
inspirerende sprekers.’

Het EETCafé biedt altijd veel mogelijkheden om met elkaar van gedachten te wisselen.

Interview

‘Radicaal zijn om transitie te versnellen’
Lennart Graaff, co-founder van BLOC

Lennart Graaff, medeoprichter van BLOC, schrikt er niet voor terug om harde uitspraken te doen. Zo
verwacht hij dat de grote bouwers van vandaag over vijf jaar in heel zwaar weer zitten. Eigenlijk heeft
hij ook meer fiducie in technologiebedrijven die de duurzaamheidsambitie waar maken dan in
bouwers. Een gesprek met een creatieve koploper.

Als Lennart Graaff aan 2030 denkt, dan ziet hij een wereld voor zich waarin alle producten diensten
zijn geworden. “We leven dan in een totale dienstenmaatschappij waarin alles technologie gedreven
wordt en waarin de scheidslijn tussen mens en machine is vervaagd. Vanuit dat perspectief is het
interessant om te kijken naar gebouwen en kantoren en hoe dat dan functioneert.”
Volgens de ontwikkelaar is er momenteel een ratrace aan de gang tussen steden die zo snel mogelijk
de duurzaamste stad van de wereld willen zijn. “Parijs laat in 2030 geen benzineauto’s meer toe in de
stad. En het is een kwestie van tijd dat bijvoorbeeld Oslo roept al in 2028 geen benzine auto’s meer in
de stad toe te staan.
Hoe kan het dat een technologiebedrijf uit Silicon Valley de auto-industrie zo onder druk heeft weten
te zetten, dat die transitie twintig, dertig jaar versneld is?
Tegenwoordig is het de norm om zo snel mogelijk energieneutraal of klimaatvriendelijk te zijn. Maar
die hele beweging had niet kunnen ontstaan als een technologiebedrijf als Tesla niet de hele autoindustrie had gedisrupt. Dan was die transitie niet mogelijk geweest. En dat triggert mij heel erg. Hoe
kan het dat een technologiebedrijf uit Silicon Valley de auto-industrie zo onder druk heeft weten te
zetten, dat die transitie twintig, dertig jaar versneld is?”
Radicale projecten
Vanuit dat perspectief is Graaff bezig om met BLOC radicale projecten te ontwikkelen om transities te
versnellen. Zo heeft BLOC onder andere het initiatief genomen voor het eerste CO2 Smart Grid ter
wereld. “Dat loopt zo’n beetje vanaf de hoogovens tot aan het Westland. En daarmee leggen we de lat
echt hoog door binnen 15 jaar zo’n 8 miljoen ton CO2 te hergebruiken. Dat soort ambities proberen we
ook in de bebouwde omgeving scherp te maken. Door een project als de Dutch Windwheel in
Rotterdam te ontwikkelen bijvoorbeeld, waarmee we willen bewijzen dat je ook kunt wonen in een
energiegenerator.”

Een ander zeer vernieuwend project is de realisering van The Dutch Mountains in Veldhoven. Dat
moet een conglomeraat van 80.000 vierkante meter aan verschillende diensten worden. “We zijn daar
een volledig technologie gedreven en uit diensten bestaand ecosysteem aan het ontwikkelen. En
binnen dat concept is het gebouw één van de diensten.”
Veranderen

Materialen veranderen, productieprocessen veranderen maar ook de partijen die het doen veranderen
volgens Graaff. “Bij The Dutch Mountains bijvoorbeeld”, legt hij uit, “zijn we begonnen met partijen die
normaal gesproken aan het einde van de keten zitten. En dan heb ik het over dienstverleners en
technologiebedrijven. Zeg maar de partijen die de interface vormen naar de gebruikers toe. De
wensen van de gebruikers en de diensten die zij afnemen staan centraal en niet het gebouw.
Voor The Dutch Mountains hebben we samen met onder meer Dell en Asito het dienstenecosysteem
ontwikkeld en vervolgens zijn we ons gaan afvragen wat voor soort gebouw daar nu om heen hoort.
Maar ook hoe je ervoor kan zorgen dat het gebouw continu aansluit op de wensen van de
maatschappij. Dat betekent dat je een flexibel gebouw moet hebben dat voortdurend op basis van
veranderende wensen van veranderende gebruikers kan worden geoptimaliseerd. Dat is een andere
manier van benaderen.”

Bij The Dutch Mountains gaat het weliswaar om nieuwbouw maar Graaff ziet ook mogelijkheden voor
bestaande gebouwen. Zo is hij onder andere betrokken bij The Gallery in Enschede waar een
bestaand complex is gestript en een nieuwe invulling krijgt. “Daar willen we dat gebruikersdenken ook
in optima forma doorwerken. Eigenlijk heb je alleen de structuur, het casco, en alle vrijheid om daar de
gewenste diensten in te brengen.”
Nieuwe businessmodellen
Hij erkent als geen ander dat daar nieuwe businessmodellen bij horen omdat er op een andere manier
naar een gebouw kan worden gekeken. “En dan vooral”, benadrukt Graaff, “door mensen die in
waarde denken in plaats van kosten. Bij The Dutch Mountains willen we bijvoorbeeld een smart
mobilityconcept integreren. Het gebied kent allerlei verkeersproblemen. Dus in plaats van een
parkeergarage van drie lagen leveren we met een dergelijk concept meerwaarde aan het gebied.
Terwijl in de nieuwe wereld een pand juist in waarde stijgt omdat het steeds beter wordt
Een ander voorbeeld is dat we het gebouw van massief hout willen maken. Daarmee realiseren we
het grootste houten gebouw ter wereld. Dat doen we overigens niet om dat statement te maken”,
haast hij zich te zeggen. “Maar dat doen we omdat het CO2 vasthoudt en we daarmee voor tien jaar
het autogebruik van alle gebruikers van het gebouw compenseren. Natuurlijk kost dat meer maar als
we in waardes gaan denken levert het veel meer op.”
Tegelijkertijd geeft hij aan dat hier wel andere financiers voor nodig zijn die ook op een andere manier
denken. “Überhaupt vergen dit soort transities andere financiële plaatjes want de huidige
financieringen zijn bijvoorbeeld nog gericht op afschrijvingstermijnen. Terwijl in de nieuwe wereld een
pand juist in waarde stijgt omdat het steeds beter wordt.” Graaff geeft hierbij als voorbeeld dat de
gevels in The Dutch Mountains als een dienst worden geleverd. “En dat houdt dus in dat op het

moment dat er een energieleverende gevel is die beter is, de huidige kan worden vervangen.
Daarmee wordt het gebouw in de toekomst dus meer waard.”
Bouwsector
Een heikel punt in het geheel vormt naar zijn idee nog wel de bouwsector. “Ik vraag mij af of de bouw
er al klaar voor is. Ik zie namelijk nog weinig vernieuwing in de bouw. We werken met vijf procent
koplopers in de bouw maar ik was laatst bij een bijeenkomst waarin het ging over de bouw in 2040 en
ik ben mij werkelijk kapotgeschrokken. Ik schrok vooral”, verduidelijkt hij, “over de mate waarin de
transities die momenteel gaande zijn tot de bouwsector zijn doorgedrongen. Het gaat gewoon
ontzettend langzaam. Ik hoop dat een aantal partijen het voor elkaar krijgen om eens flink aan de
bouwboom te schudden en de noodzakelijke transitie weet te versnellen.”
Ik denk dat technologiebedrijven namelijk beter in staat zijn om de duurzaamheidsambitie waar te
maken dan bouwers.
Na een korte stilte zegt Graaff toch te denken dat de grote bouwers van vandaag over vijf jaar in heel
zwaar weer zitten. “We gaan nu allemaal weer over naar massaproductie en voor innovatie is even
geen tijd. Dat kan ze nog lelijk opbreken. Want daarmee leggen ze de kiem voor een nieuwe crisis.
Een crisis die er ook sneller is dan ze nu zullen denken. En misschien is dat geen crisis voor de
bouw”, besluit hij het gesprek, “maar wél voor de bouwers. Ik vind het interessant om te zien want ik
denk dat technologiebedrijven namelijk beter in staat zijn om de duurzaamheidsambitie waar te maken
dan bouwers.”
Interview

Op zoek naar verband tussen beter binnenklimaat en productiviteit
CfPB directeur Wim Pullen en onderzoeker Bartele Hoekstra

Wat is de invloed van licht, lucht, water en temperatuur op de arbeidsproductiviteit? Het Center for
People and Buildings (CfPB) onderzoekt het op verzoek van Kantoor vol Energie en met steun van
onder meer de Stichting Promotie Installatietechniek. Dat onderzoek wordt in februari 2018 afgerond.
Harde uitkomsten zijn er nog niet. Hiervoor moet het onderzoek nog op grote schaal in de praktijk
worden getest.

Al zo’n zeventien jaar houdt het CfPB zich bezig met het bestuderen en systematisch vastleggen van
gegevens over het gebruik en de beleving van werkomgevingen en de veranderingen daarin. Pullen is
er al vanaf de start in 2001 aan verbonden. “We kijken nu vooral hoe we de oogst van zeventien jaar
aan gegevens en kennis kunnen gebruiken om nieuwe wegen in te slaan en nieuwe verbindingen te
leggen.” Zo werken ze bijvoorbeeld hard aan het in kaart brengen van de relatie tussen het
binnenmilieu en arbeidsproductiviteit. “Als mensen door veranderingen in de omstandigheden van het
binnenmilieu beter hun werk kunnen doen, dan zouden ze zomaar hun tijd effectiever en efficiënter
kunnen besteden. Als je kunt stellen dat werkgevers meer verdienen aan hun werknemers, dan kan
investeren in het binnenmilieu waardevol zijn. Het is een mooie gedachte, maar is dat wel zo?”
Rekenmodel
“We hebben nagedacht over wat onze eigen gegevens kunnen betekenen, maar daar kwamen we niet
zo heel goed uit”, zegt Pullen. Daarom is het CfPB daarnaast ook begonnen met een onderzoek in de
wetenschappelijke literatuur. Dat heeft volgens onderzoeker Bartele Hoekstra geleid tot nieuwe
inzichten waardoor er genuanceerder naar de materie kan worden gekeken. “Is het effect tussen een
binnenmilieufactor, zoals temperatuur, en productiviteit wel zo hard? En is het nou zo dat als de
temperatuur ideaal is, de productiviteit automatisch stijgt?” Aan de hand van alle verzamelde
gegevens is er een reken- en redeneermodel opgezet waarmee de gegevens waarde krijgen. Pullen:
“Onze collega Karel Dekker, de modelbedenker in grote lijnen, heeft geprobeerd om al het materiaal
aan elkaar te verbinden.”
‘Het is afhankelijk van factoren’

Eind november presenteerde het CfPB een tussenreportage aan de commissie die het onderzoek
begeleidt. “Daar hebben we een voorbeeldberekening en redenatie over het gebouw bij de
Bouwcampus van de TU Delft doorgenomen”, vertelt Pullen. Uit die berekening is gebleken dat de
productiviteitsstijging kan liggen tussen de €68 en €151 per m2. Maar dat is afhankelijk van heel veel
factoren en kan verschillen per gebouw. De volgende stap is daarom om het rekenmodel grootschalig
uit te testen. “Als we nou eens honderd gebouwen in het rekenmodel stoppen en honderdduizend
simulaties van allerlei combinaties verder zijn, dan kunnen we mogelijk een patroon ontdekken. We
staan op dit moment aan de vooravond van het uitvoeren van zo’n enorme simulatie”, zegt Pullen.

Activiteitenprofiel
Een verhoging van arbeidsproductiviteit is volgens Hoekstra en Pullen ook afhankelijk van welke
werkzaamheid iemand uitvoert. Hiervoor is onderzoek gedaan naar hoe mensen hun tijd indelen en
wat voor activiteiten zij uitvoeren. Hoekstra: “Je kijkt dan genuanceerder naar de relatie tussen
temperatuur en productiviteit omdat je de activiteiten van iemand op kantoor er echt aan weet te
verbinden. Het uiteindelijke activiteitenprofiel dat wij gekoppeld hebben aan het model is gebaseerd
op zestien á zeventien jaar onderzoek van het CfPB. Dan hebben we het meer dan van 23.000
respondenten. Dus dat geeft een redelijk betrouwbaar beeld van hoe mensen hun tijd indelen.”
Pullen veronderstelt dat het binnenmilieu op bepaalde activiteiten helemaal geen effect heeft. “Ik sluit
niet uit dat de productiviteitswinst gelimiteerd is aan een beperkte set van activiteiten”, zegt hij.
Hoekstra geeft als voorbeeld het schrijven van een inhoudelijk stuk of het verzenden van een mailtje.
“Daarom is zo’n model juist in het advies en ontwerpproces van een gebouw heel belangrijk. Wat voor
mensen komen er te werken en wat voor dingen gaan ze daar doen?”, benadrukt Pullen.
Big data
Als hij naar de toekomst kijkt denk Pullen dat big data wel eens heel belangrijk kan zijn. “Het zou wel
eens een lijn kunnen zijn dat de hoeveelheid gegevens die we hebben, wordt aangevuld met al dan
niet vrijwillig verstrekte gegevens uit bijvoorbeeld activity trackers. Dat kan ons ook inzichten gaan
opleveren die zomaar iets aanvullends kunnen beteken voor hoe bijvoorbeeld installaties
gedimensioneerd worden en wat de verwachte toename van arbeidsproductiviteit kan zijn.” De
volgende stap voor het onderzoek is om het in de praktijk te testen. “Daar hebben we goede hoop op.
Je kunt dan het gesprek gaan voeren over hoeveel er geïnvesteerd moet worden in het binnenmilieu
en hoeveel beter het dan wordt.”

Overschat het niet
“Maar”, nuanceert Pullen, “We moeten het ook niet overschatten. Het binnenmilieu kan van veel maar
ook juist heel weinig invloed hebben. Het is maar een stukje in het totaal van variabelen die maken dat
mensen zich productief voelen dan wel productiever zijn.” Per kantoor kan het verschillen welke
ingreep of ingrepen er nodig zijn. “Moet dat installatietechnisch zijn? Moet dat een instructie zijn aan
de facilitaire dienst? Of moeten de medewerkers bijvoorbeeld worden geïnstrueerd dat ze niet de
verwarming aanzetten met het raam open?” Een complex probleem vraagt om een veelzijdige
oplossing, en die ligt volgens het tweetal mogelijk in alle drie de ingrepen. “Als je wel iets technisch
gaat doen, maar niet iets organisatorisch of met betrekking tot het gedrag, dan heeft het eigenlijk
weinig zin.”
thema

'Een duurzaam gebouw is nog niet een gezond gebouw'
Stef Weekers, CONSULT van AM RED en Kim Wortel, BAM Energy Systems

Stef Weekers, CONSULT van AM RED, en Kim Wortel, BAM Energy Systems, zijn het roerend met
elkaar eens. De duurzaamheidsopgave stopt niet bij het energieneutraal maken van een gebouw of
het label verbeteren naar C, B of A. Het gaat verder in het creëren van kantoren die gezond zijn voor
de gebruiker. Maar wanneer is een gebouw gezond? En is een gezond (en duurzaam) gebouw meer
waard dan een niet-gezond gebouw?
“Wij denken van wel”, opent Stef Weekers. “Maar het heeft nu nog alles te maken met hoe vastgoed
getaxeerd moet worden volgens de regels die er zijn. De waarde van een gebouw wordt getaxeerd op
basis van wat een fictieve koper bereid is te betalen voor een gebouw in een normale economische
situatie”, vertelt hij. “Omdat een koper nog niet bereid is om voor alleen duurzaamheid te betalen kan
een taxateur ook geen hogere waarde opschrijven.”

Andere factoren, zoals de locatie, passantenstromen en bereikbaarheid, wegen op dit moment nog
steeds even hard mee in de totale waarderingsmethode. “Stel je hebt een F-label kantoor op de
Amsterdamse grachten en een identiek gebouw in de provincie, maar dan met een A label. Iedereen
begrijpt dat het pand in Amsterdam het meeste waard is.”
Voorwaarden voor een gezond gebouw
De maatregelen die genomen worden om een kantoor te verduurzamen staan soms ook haaks op
maatregelen die het gebouw gezonder en prettiger maken om in te werken. “Neem bijvoorbeeld het
terugvoeren van de verlichting naar het wettelijk toegestane niveau van lichtintensiteit”, begint Kim.
“Daarin is geen onderscheid tussen overleg met een team en individueel werken achter een laptop. Je
voldoet dan wel aan de regels en bespaart energie, maar de lichtintensiteit kan dan te laag zijn om
langdurig geconcentreerd te werken.”
Stef noemt licht, akoestiek (geluid) en het klimaat als drie belangrijke factoren om productiever te zijn.
Kim: “Samen met temperatuur en ventilatie zijn dit de componenten om goed in te regelen en een
gezond binnenmilieu te realiseren. Dat is een van de voorwaarden voor het creëren van een gezond
gebouw.”
Licht, akoestiek (geluid) en het klimaat zijn drie belangrijke factoren om productiever te zijn
‘Het is een uitdaging’
In het monitoren van het binnenklimaat zou volgens Kim ook het welbevinden van de medewerkers
centraal moeten staan. De verschillen tussen personen zorgen er echter wel voor dat het verwerken
van de verzamelde data complexer wordt. “Ieder persoon is anders. Terwijl de ene medewerker een
bepaalde temperatuur als heel prettig ervaart, is het voor een andere medewerker juist te warm of te
koud. Het creëren van een goede klimaatbeheersing is om die reden al een uitdaging.” Ook andere
factoren spelen mee, zoals de hoogte van het plafond en de lichtinval.

De algemene veronderstelling is dat het creëren van een gezond gebouw leidt tot een hogere
productiviteit onder de medewerkers. Maar volgens Stef is het nog te vroeg om alle voordelen van
gezonde gebouwen direct te koppelen aan een stijging van de productiviteit bij medewerkers. “We
doen hier zelf veel onderzoek naar en het is in ieder geval aannemelijk te maken, maar het overtuigen
van de CFO gaat via een businesscase. Dan sla je namelijk twee vliegen in één klap. Een investering
in een gezond gebouw heeft dan invloed op de duurzaamheid én de productiviteit, waardoor de
investering in de huivesting veel sneller terugverdiend wordt via je belangrijkste kapitaalgoed: de
medewerkers.”
Het is nog te vroeg om alle voordelen van gezonde gebouwen direct te koppelen aan een stijging van
de productiviteit
WELL-certificaat
“Je hebt inmiddels een hele hoop certificaten die aangeven of een gebouw duurzaam is of niet. Daar
is sinds kort ook een nieuwe bij gekomen: het WELL-certificaat.” Voor dit certificaat wordt er aan de
hand van zeven punten gekeken naar de gezonde aspecten van het gebouw. Kim: “Het is veel meer
mensgericht. Het is een hele andere certificering dan bijvoorbeeld een BREEAM waarbij gekeken
wordt vanuit de verhuurderskant.” Het WELL-certificaat is meer een ‘samenspel’ tussen huurder en
verhuurder, maar vraagt tegelijkertijd ook meer van de gebruiker. “De gebruiker speelt in deze
hoedanigheid een grotere rol”, vervolgt Kim. “In die zin zou de gebruiker zich waar mogelijk ook ander
gedrag eigen moeten maken om optimaal te kunnen profiteren van de omgeving waarin die werkt.”
Van smart buildings naar smart cities
Als het aan Stef en Kim ligt houdt niet op bij het verduurzamen en gezond maken van gebouwen. “Nu
gaat het vooral over kantoren en hoe je daar als persoon prettig in kunt werken. Maar uiteindelijk
willen we naast smart buildings ook werken aan smart cities”, vertelt Kim. “Want waar ligt de grens in
het bepalen van de waarde van een gebouw en in hoeverre neem je daar ook het gebied in mee? Je
zou bijvoorbeeld niet alleen een smart city op werk- en leerniveau kunnen maken, maar daaronder
ook de energiestromen met elkaar kunnen balanceren. Pas dan ga je werken vanuit een brede
community-gedachte met meer waarde voor gebied, gebouw en gebruiker.”

