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Gebouwautoma-
tisering en beheer
Een themanummer over gebouwautomatisering en beheer! Met een nieuwe 

doelstelling en aanpak wil Expertgroep GB vanaf nu weer jaarlijks present zijn 

in TVVL-magazine. Er zijn tal van mooie ontwikkelingen beschreven in deze 

uitgave: bijvoorbeeld op het vlak van geautomatiseerde diagnose en presta-

tieborging van installaties; of over tools in ontwikkeling die gebruik maken 

van zogeheten augmented reality. Daarnaast introduceren we in een arti-

kel het Internet of Things en spreken we over de betekenis van gebouw-

automatisering. Ook is de samenwerking in de keten op het gebied van 

klimaatinstallaties onderzocht en observeren we enkele projecten.

Jan Kerdèl, voorzitter Expertgroep GB. Kerdèl Business Development

De Expertgroep Gebouwautomatisering en Beheer (GB) heeft begin 
2015 haar rol onder de loep genomen. Dit gebeurde naar aanleiding 
van de wens van het bestuur om de organisatie als geheel te herijken en 
nieuwe mogelijkheden te ontdekken. GB heeft aangegeven dat het haar 
doelstelling is om relevante ontwikkelingen te signaleren en beteke-
nis te geven. Dit aandachtsveld beperkt zich niet tot technologie of 
installatietechniek alleen. Nadrukkelijk wordt ook gekeken naar sociale 
aspecten, wet- en regelgeving en hoe organisaties zich zouden moeten 
ontwikkelen.
GB zet daartoe jaarlijks een of enkele projecten op met onderzoek, rap-
portage en communicatie. Voorbeelden zijn ‘Echt gebruiksvriendelijke 
software’ en de opleiding ‘Systeem architect gebouwautomatisering en 
beheer’. Over beide onderwerpen vindt u meer informatie verderop in 
dit themanummer.
Het streven bij elk project is om tenminste twee-derde van de deelne-
mers ‘buiten’ de Expertgroep te zoeken. We denken dan aan vakgenoten 
en/of studenten. Hiermee wordt voorkomen dat we veel binnen de 
eigen kring blijven hangen. Door extern te gaan kunnen we gebruikma-
ken van, zowel de beste expertise in de markt als de vindingrijkheid en 
denkkracht van nieuwe generaties. Oproepen via LinkedIn zijn al heel 
effectief gebleken. 
In de communicatie hebben technici in het algemeen wat moeite om 
effectief te zijn… Daarom is het speciaal op dit gebied dat GB zich 

nadrukkelijk gaat inspannen om u goed te informeren over datgene 
waar we mee bezig zijn. Op de TVVL-techniekdag in oktober kon u ons al 
spreken bij de GB-marktkraam.
Enkele van de trends die GB ziet in relatie tot GBS:
-  het Internet of Things (IoT) is volop in ontwikkeling en zal met onge-

kende snelheid de architectuur van GBS veranderen en nieuwe ontwik-
kelingen brengen. Hierdoor zal onze kijk op automatiseren veranderen;

-  Big Data is ook voor steeds meer technische toepassingen bijzonder 
goed inzetbaar;

-  het IoT en Big Data geven nieuwkomers en buitenstaanders van de 
installatietechniek alle  gelegenheid met nieuwe ontwikkelingen te 
komen;

-  Smart Grids veranderen de rol die GBS inneemt in de besturing van 
duurzame en conventionele bronnen;

-  langzaam maar zeker integreren disciplines als Comfort, Security, 
Elektro en Home Automation;

-  het kennisniveau binnen de branche daalt.
Ook zijn er de issues waarmee GB zich bezighoudt., zoals:
-  Een integrale ontwerpbenadering wordt bij ‘fysieke  ontwerpvraag-

stukken’ (het 3D-modelleren en ruimtelijk afstemmen) inmiddels 
als noodzakelijk beschouwd. Van een integrale benadering van de 
gebouwfunctionaliteit (dat wat de eindgebruiker ervaart of mist), is 
echter nog lang geen sprake, uitzonderingen daargelaten. Voor een 
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belangrijk deel heeft dit te maken met gebouwautomatisering. Er zijn 
vier gebieden waarbij automatisering een belangrijke rol speelt: 1. Het 
automatiseren van processen, waarbij nadrukkelijk ook het samenspel 
tussen processen is bedoeld. 2. De mogelijkheid om in te grijpen op 
processen (op gecontroleerde wijze). 3. De afstemming van energie-
bronnen en het optimaliseren en bewaken van energetische rende-
ment en contractafspraken. 4. Informatie leveren over installaties en 
deels het gebouw voor beheerdoeleinden (zoals prestatieborging). 
Duidelijker wordt dan, dat ook gebouwautomatisering integraal moet 
worden benaderd. De praktijk is helaas dat dit voor het gebouw zo 
belangrijke instrument in het bouwproces wordt ondergebracht in 
een W- of E-bestek en daar een twijfelachtig lot tegemoet gaat als 
sluitpost in de begroting. Bizar, aangezien de invloed op de levensduur-
kosten (TCO) zeer hoog kan zijn, vaak wel zo’n 20 a 30%. Gelukkig 
kijken de nieuwe contractvormen wel naar levensduurkosten en krijgt 
dit denken meer voet aan de grond.

-  Gebouwautomatisering is nog altijd een uitgesproken technische tool. 
De gemiddelde gebouweigenaar en zelfs een beheerder kan er maar 
weinig mee. Niet verwonderlijk dus dat het een low-interest product 
is hun de ogen. Het wordt tijd dat we onszelf als vakwereld opnieuw 
uitvinden voordat het IoT (Nest + Google, Toon, Anna e.a.) ons daartoe 
dwingt. Enkele voorbeelden, vraagt u? In hoeveel gebouwen blijft een 
incidenteel ‘overwerk’programma (bijvoorbeeld voor een jubileum) 
tot in lengte van jaren actief op iedere zelfde weekdag? Dat zou de 
beheerder toch moeten resetten, denkt u. Nee, dat zou het systeem 
moeten herkennen. Een ander voorbeeld: een GBS raakt op den duur 
ontregeld door storingsbezoeken waarbij een setpoint-verstelling 
plaatsvindt. De oorzaak zit in het feit dat vrijwel iedereen sympto-
men bestrijdt maar niet naar het ontwerp kijkt. Een GBS zou alleen 
verstellingen moeten accepteren als aan de ontwerp-check is voldaan. 
Een laatste voorbeeld: kunstmatige intelligentie zou de gebruiker 
uitstekend kunnen assisteren bij zijn beheerprocedures, bediening 

en analyses. Te vaak zien we dat (dure) hulp van buiten nodig is voor 
relatief eenvoudige handelingen.

-  Er zit maar weinig structuur in de manier hoe gebouwbeheersystemen 
worden ontworpen en uitgevoerd. Elke fabrikant en verwerkend bedrijf 
heeft wel een eigen visie hoe het zou moeten. Voor een deel komt 
dit voort uit klassiek denken, en vaak tracht men met techniek (op 
bit-niveau) het verschil te maken. Daarbij hebben we dan te weinig de 
eindgebruiker voor ogen. Om bedrijven te helpen  een transparante 
structuur op te zetten voor een GBS, wordt gewerkt aan het project 
GB4 ‘Echt gebruiksvriendelijke software. Onderscheid wordt gemaakt 
in vier doelgroepen: de eigenaar of facilitair manager, de technisch 
beheerder, de ruimtegebruiker en de GBS-technicus. De gedachte 
is verder dat een uitrustingsniveau dient te worden gekozen’, zoals: 
basis, nominaal of hoog. Het resultaat van het project zal een ISSO-
publicatie zijn waarin duidelijk wordt wat een GBS moet bieden. Het 
geheel kan daarom worden gezien als het standaard programma van 
eisen (PvE).

-  Technische scholing op het gebied van GBS is de laatste jaren flink 
ontwikkeld. Recent nog heeft het ROVC cursussen op MBO+-niveau 
geïntroduceerd. Voor een belangrijke deel ontbreekt het  in onze vak-
kringen aan mensen die op niveau van systeemarchitectuur en op basis 
van klantbehoefte een integraal GBS-ontwerp kunnen maken. In het 
belang van gebouweigenaren en duurzaamheidsdoelstellingen zijn 
TVVL en de Nederlandse Brancheorganisatie GebouwAutomatisering 
overtuigd van het feit dat ‘gebouwautomatisering en beheer’ verder 
moet groeien in professionaliteit. Om die reden wordt er hard gewerkt 
aan een opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en 
Beheer. Deze gecertificeerde post HBO-opleiding zal naar verwachting 
begin 2016 van start zal gaan.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan het lezen van de bijdragen in dit 
themanummer. De auteurs zijn, zonder uitzondering, benieuwd wat u 
ervan vindt en komen graag in gesprek. Communiceren is leren.

COMPONENTEN VOOR ELEKTRO-, MEET- EN REGELTECHNIEK

LOYTEC
buildings under control
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