
Uitnodiging

Acht jaar na de start van het lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving, veel 
ervaringen rijker en een RAAK-nominatie op zak voor het project Installaties 
2020, is het tijd voor een terugblik en het delen van de ontwikkelde kennis. 

Daarom nodigt Laure Itard u namens het lectoraat, haar kenniskringleden,  
de partners in het Installaties 2020 project en de TVVL van harte uit voor het:

Symposium ‘Future Proof Energy Systems in Buildings’ 
Eindsymposium Installaties 2020 en afscheidsrede Laure Itard 

Over het project Installaties 2020 
Energie-installaties zijn als het ware de longen, het hart en de bloedvaten van een gebouw.  
Ze zorgen ervoor dat een gebouw ademt en op temperatuur blijft om zo een comfortabel en 
gezond binnenklimaat te creëren. Dit kost echter veel energie. Moderne installaties zijn zo 
complex geworden dat zelfs de beste experts de weg kwijt raken; storingen, foute afstellingen en 
energieverspiling blijven onopgemerkt. In het Installaties 2020 project is onderzocht hoe deze 
installaties van intelligentie en zelfsturing te voorzien door gebruik te maken van de miljoenen 
datapunten die de installaties en het gebouw registreren. Daarvoor is o.a. de vestiging in Delft van  
De Haagse Hogeschool, waarin honderden sensoren geïnstalleerd zijn, gebruikt als Living Lab.

Tijdens het symposium zullen wij u alles vertellen over diagnosesystemen die in staat zijn om zelf 
fouten op te sporen en zo tot 30% energiebesparing kunnen realiseren. Ook het onderzoek naar de 
transitie van AC naar DC netwerken en apparaten voor integratie in smart elektriciteitsnetten komen 
aan bod. 

Tijdens de borrel kunt u kennismaken met onze leergame “installation insights”. Deze game is 
ontwikkeld om aan te sluiten bij de wensen van gebouwbeheerders en facility managers en bij de 
manier waarop jonge mensen en jonge professionals leren. 

Het symposium biedt u ook voldoende gelegenheid om kennis te maken met de bedrijven en 
kennisinstituten die deelgenomen hebben aan onze projecten.

Laure Itard
Laure Itard studeerde in Frankrijk natuurkunde, promoveerde in 1998 bij de TU Delft op het 
onderwerp van industriële warmtepompen en werkte daarna een aantal jaren bij Deerns. Naast haar 
functie als lector aan De Haagse Hogeschool is Laure ook Universitair Hoofddocent aan de faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. Voor energieleer, systeemkunde en smart data analyse voor duurzame, 
energiezuinige gebouwen en een goed binnenklimaat kan je haar altijd wakker maken!

Afscheid
Laure Itard neemt tijdens dit symposium helaas ook afscheid van De Haagse Hogeschool.  
Zij zal vanaf 1 januari 2018 haar volledige aandacht geven aan haar rol als UHD aan de TU Delft.  
De Haagse Hogeschool bedankt Laure voor haar bevlogen inzet in het lectoraat en voor haar 
gave om de verbindingen te leggen tussen onderzoek en onderwijs, maar zeker ook tussen 
mensen. Zij heeft veel betekend voor de Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving en  
voor onderzoek in het algemeen binnen De Haagse Hogeschool. We wensen haar veel succes.

Aanmelden? 
Aanmelden kan t/m 26 november via deze link. 

Locatie
De Haagse Hogeschool
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

klik hier voor een routebeschrijving

Programma 
15.15  -  15.45:  Inloop  
15.45  -  15.55: Inleiding door Ineke van der Meule
15.55  -  17.50:  Parallelsessies (zie tabel hieronder)
 

Tijd Big Data, Control & Diagnose 
Moderator: Jan Kerdel (TVVL)

Van Techniek naar Gebruikers 
Moderator: Peter Smulders (OTIB)

Direct Current, de nieuwe 
energiedrager  
Moderator: Jan Feijes (TVVL)

15.55 - 16.20

Geautomatiseerde diagnostiek in 
zelfsturende installaties: systeem 
theorie en Bayesiaanse statistiek 
door Arie Taal (docent HHs (W))

Data & Kennis uit telecontrol: 
Business case door Charlotte Philips 
(CroonWolter & Dros)

Inleiding en Systeemvisie 
Gelijkspanning door Harry Stokman 
(Direct Current BV)

16.25 - 16.50

Data-gedreven aanpak voor de 
verbetering van comfort- en energie-
prestaties: data-analyse bij monitoring, 
bewaking en optimalisatie door Joep 
vd Velden ( Kropman)

Energiemanagement: Integratie met 
facilitair proces: praktijk & onderwijs 
door Frans Joosstens (docent HHs 
(FM)) en Chantal Spruit (student FM)

DC toepassingen in de Nederlandse 
praktijk door Pepijn van Willigenburg 
(HHs)

16.55 - 17.20
Big data uit Gebouw Beheer Systemen: 
Onderzoek met studenten door Jan 
Dirk Schagen ( docent HHs (ITD))

Kennisgaps dichten: de rol van 
formeel en informeel leren door Dirk 
de Wit (ISSO)

DC onderzoek bij HHs:  
Van combikabel tot stofzuiger  
 via simulatiemodellen en DC-lab 
door Johan Woudstra, Fidelis 
Theinert, Peter van Duijsen 
(docenten HHs (E))

en studenten onderzoeksminor (ITD)

17.25 - 17.50

Kunstmatige intelligentie versus 
simulatiemodellen: wie gaat er 
winnen? door Kees Wisse (DWA)

Grip op regelstrategieën: de 
analogieën tussen organisaties, 
installaties en robots door Jan-Peter 
Vos (docent HHs & HR (TBK))

DC-studenten aan het woord
door Diego Zuidervliet en Martijn de 
Block (HHs, HvA)

17.50 - 18.40:   Lopend buffet met posters en demo’s  door docenten en studenten
18.40 - 19.05:   Games voor professionals en studenten: Installations Insights (Baldiri Salcedo 

Rahola (HHs docent W), Jan Aerts (ISSO), GAF van Baalen (&Ranj) 
19.05 - 19.40:   Afscheidsrede Laure Itard, Lector Energie & de Gebouwde Omgeving 
19.40 - 19.45:   Afsluiting door faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving  

Nellie van de Griend
19.45 - 20.30:   Borrel (met gelegenheid om de game “installation insights” uit te proberen)
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Woensdag  
29 november 2017 
 
15.15 – 20.30 uur 
 
De Haagse Hogeschool, 
vestiging Delft

Laure Itard

https://www.formdesk.com/dehaagsehogeschool/future-proof
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/documenten-contact-en-bereikbaarheid/routekaart-delft.pdf?sfvrsn=6

