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Een nieuwbouwproject voor een vmbo-school in Doetinchem, 
budget 19 miljoen, dat klinkt op het eerste gehoor niet heel erg 
spectaculair. De ‘artist impression’ wekt al wat meer interesse, 
als je ziet hoe het gebouw voor ‘groen’ onderwijs, gericht op 
werken in en met de natuur, er uit moet gaan zien.

Het wordt steeds boeiender als teksten langs komen als ‘de 
slimste onderwijsomgeving van Nederland’, ‘DBMO-contract 
met energie-volumegarantie’, ‘BAAS, Building As A Service’ en 
‘data driven operations en prestatieborging’. Hier is toch iets 
bijzonders en leerzaams aan de hand. Met betrokkenen op locatie 
komt een en ander boven tafel. TEKST KEES GROENEVELD

BEELD HENK TUKKER FOTOGRAFIE



R
ené Vijn is opdrachtgever in het project, vanuit 
zijn functie als locatiedirecteur Doetinchem 
binnen Zone•college. Als je hem uitdaagt tot 
prikkelende oneliners, komt hij meteen over 
de brug: “Dit is toch eigenlijk alleen maar een 

hobby.” Wat hij daarmee bedoelt blijkt later. Hetzelf-
de geldt voor zijn statement ‘Ik ben de baas’ waarmee 
René er kracht bij zet als hij vertelt dat zijn College van 
Bestuur hem alle ruimte gaf om te handelen vanaf het 
moment dat hij de opdracht kreeg om een up to date 
onderwijsgebouw te realiseren op de bestaande loca-
tie in Doetinchem. “Kijk eerst naar het oude bestaan-
de gebouw, maar toen het niet haalbaar bleek om dat 
zinvol te verbouwen, kreeg ik alle ruimte om een heel 
nieuw gebouw te realiseren.”
 
MINDER BLAUW, MEER GEEL 
Als verantwoordelijke projectmanager/adviseur van 
bureau draaijer+partners is Erwin Alders aangeschoven. 
Zone•college werkt voor verschillende huisvestingspro-
jecten samen met dit bureau. Dat betekent dat Erwin en 
zijn mensen al sinds de voorfase betrokken zijn, voorbe-
reidende workshops, selectie van uitvoerende partners, 
structuurontwerp, maar nu ook bij de uitvoering en 

straks bij de exploitatie. “We moeten allemaal een beet-
je minder ‘blauw’ en meer geel zijn”, is de oneliner van 
Erwin. Minder star vasthouden aan regeltjes en meer 
out of the box, creatief denken bedoelt hij er mee.
De keuze voor exploitatie op basis van datasystemen 
betekent dat draaijer+partners namens de opdrachtge-
ver ook daar expertise inbrengt, doen de systemen wel 
wat ze zouden moeten doen? Hoe reageren de systemen 
en de gebruikers op elkaar? Casper Meinders is de man 
die als ‘manager exploitatie’ in die rol meepraat op basis 
van zijn kennis en ervaring. “Ik adviseer bij het SMART 
maken van de operatie.” 

BINX Smartility is de centrale contractpartij geworden 
voor de realisatie en exploitatie. Het bedrijf werd in 
2014 gesticht door bouwbedrijf WAM & Van Duren en 
installatiefirma Wsi techniek gezamenlijk, met het oog 
op de trend naar integrale bouw-, installatie- en onder-
houdsprojecten. De functie van Bram Schats bij BINX 
is die van ‘business developer/consultant #smartility’. 
”Smart utiliteit, dat betekent anders beheren, via data.” 
Leonie Meuwszen brengt in wat het betekent om als 
proces engineer binnen de BINX organisatie alle eisen te 
vertalen naar technische specificaties en weer terug naar 
uitvoerbaarheid en functionaliteit.

Martijn Pestman doet iets soortgelijks, maar dan speci-
fiek voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. 
Vanaf engineering tot en met oplevering is hij betrokken 
bij de vertaling van eisen naar technische, in de praktijk 
goed werkende oplossingen. Pestman is specialist op 
genoemde terreinen bij ingenieursbureau abtWassenaar, 
projectpartner via BINX. 

HET VOORTRAJECT, BINNENSTE BUITEN
 René Vijn is van oorsprong ‘onderwijsman’. “Al werkend 
in het ‘groene’ vervolgonderwijs ontdekte ik dat alles 
wat speelt rond het onderwijs als zodanig mij interes-
seert. Zo werd bouwen een soort hobby binnen mijn 
werk.” Logisch dat voor het nieuwe onderwijsgebouw al 
meteen als eis gold dat het een ‘vertaling van onderwijs-
visie naar gebouw’ moest worden. Via workshops met 
de gebruikers, collega’s binnen het Zone•college, rolde 
daar een ‘rond’ gebouw uit. “Onze onderwijsvisie werkt 
van binnen naar buiten, theorie en praktijk, steeds trans-
paranter. Je moet het groen ‘gaan ervaren’. De leerlingen 
moeten vooral kunnen ‘doen’. De theorie zit letterlijk 
‘boven’ in het gebouw. Het mag best een soort Intratuin 
worden, waar binnen doorloopt naar de tuin, de vijver en 
de tokkelbaan vanaf het dak buiten.” Op de website van 
Zone•college heet dit inmiddels “Haal je beste binnenste 
buiten.” 

Dat het bestaande gebouw renoveren onvoldoende 
zou opleveren was dus al snel duidelijk. Dat het een 
rond gebouw moest worden werd ook een eis naar de 
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uitvoering. Dat onderwijs per definitie toekomstgericht 
is, dienst een vertaling te krijgen naar de toepassing van 
technologie. “Alle technologie moet zichtbaar zijn in ons 
onderwijs”, debiteert Vijn.  
“De zuiveringsvijver, biologisch zelfreinigend, is een 
mooi voorbeeld. De toekomst wordt nog technologi-
scher en dat is lastig om te volgen. Ook al zijn we ‘maar’ 
vmbo, we zien het wel als onze opdracht om leerlingen 
maximaal voor te bereiden op technologie van de toe-
komst.” 

In de voorbereiding kwam de vraag aan de orde hoe 
er het beste gebouwd zou kunnen gaan worden, 
qua verhouding bouwer, opdrachtgever/gebruiker. 
draaijer+partners en Zone•college overwogen ‘willen we 
traditioneel bouwen of anders, via een DBFMO, design, 
build, finance, maintain, operate overeenkomst?’
Uit de workshops kwam in elk geval de conclusie dat een 
langdurige samenwerking, ook in de exploitatie, het bes-
te zou zijn. Een termijn van vijftien jaar werd uitgangs-
punt. Uiteindelijk is het een UAV-gc contract geworden. 
UAV-gc staat voor Uniforme Administratieve Voorwaar-
den voor geïntegreerde contracten. “Deze vorm is wat 
BINX graag wil. Dan kun je functioneel blijven kijken 
naar de primaire processen. Juist gisteren (de dag voor 
ons gesprek medio december 2019, Kees G.) is de exploi-
tatieovereenkomst getekend”, meldt Leonie Meuwszen. 
Eigenlijk komt dit neer op een DBMO. 

CONTRACTVORM, MINNETJES VOOR FINANCIËN
Waarom geen DBFMO. “De financiële component gaf 
te veel onzekerheden voor Zone•college. Daar ston-
den in de evaluatie meer minnetjes dan plusjes”, aldus 
René Vijn. “We konden het ook doen op basis van eigen 
middelen.” Casper Meinders weet dat het “ook heeft 
te maken met de actualiteit van de financiële markten. 
Als de financiële component ook in het contract wordt 
opgenomen, dan heb je een nóg betere prikkel richting 
de markt. Dan komt eerder de vraag achter de vraag van 
de gebruiker aan bod.” Leonie zou daar namens BINX ook 
wel blij mee zijn geweest: “dan kun je nog meer functi-
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oneel kijken en minder op basis van technische specifi-
caties die je misschien niet optimaal benut of het proces 
extra moeilijk maken.”

Rene Vijn heeft onderweg best wat twijfels gehad. “Is 
dit wel de juiste keuze vroegen we ons wel af. Maar 
gaandeweg kregen we er vertrouwen in. Het gebouw 
had op basis van zo’n traject ook heel anders kunnen 
worden dan wij in ons hoofd hadden.” Je nek uitsteken 
met het oog op de toekomst, dat kan alleen met aanste-
kelijk optimisme en onderling vertrouwen. 

Erwin Alders refereert aan het aanbestedingsproces. 
“We hebben een concurrentiegerichte dialoog gevoerd. 
BINX heeft de integrale aanbesteding gewonnen. 
Belangrijke overweging was dat BINX zei dit project te 
willen gebruiken om zelf als organisatie te innoveren.” 
Bram Schats springt er in met een beaming. “Voor ons 
is het ook hobby. Er waren weinig partijen die dit risico 
durven te nemen.” Hij bedoelt natuurlijk dat het voor 
BINX ook een investering is in innovatie, een soort R&D 
traject. Casper Meinders weet uit ervaring dat “grote 
partijen dit niet meer durven vanwege de risico’s die 
in zo’n traject soms worden weggelegd door opdracht-
gevers. Beide partijen moeten risico durven nemen en 
elkaar kunnen vertrouwen.” Leonie formuleert lekker 
plastisch: “Je moet ballen hebben als je gericht plaats 
wil maken voor toekomstige technologie.” En meteen de 
volgende mooie metafoor: “We proberen naar het DNA 
van mensen te kijken. Minder blauw dan je na Erwins 
eerdere opmerking zou denken. Veel gele en groene 
mensen in een team is ook goed.” De gelen staan voor 
extravert en creatief, de groenen voor geduldig en vrien-
delijk. Erwin bevestigt dat als het geel niet de overhand 
had gehad, het een heel ander project zou zijn gewor-
den, zeker niet zo innovatief.

René illustreert de positieve effecten van de geko-
zen werkwijze nog eens anders: “Voorheen veegde de 
opdrachtgever zijn bureautje schoon en wachtte achter-
over geleund af hoe er een oplossing op tafel kwam. Nu 
zijn we voortdurend met elkaar in gesprek.” Casper ziet 
wel steeds ‘het blauwe’ terugkomen, de combinatie van 
nauwkeurigheid en objectiviteit. 

NIEUWE TECHNOLOGIE, 
DE DRONE VLIEGT NIET OM DE DRONE
Leonie benadrukt dat voor de toepassing van technolo-
gie er wel een aanwijsbaar nut en herkenbare noodzaak 
moet zijn. ”Niet de drone om de drone laten vliegen. 
Bouwbedrijven moeten ook doorvragen waarom 
opdrachtgevers iets specifiek vragen. Als het gaat om 
het koppelen van data om er informatie uit te krijgen, 
dan is het zaak om te kijken welke innovaties buiten de 
bouw wel en welke niet werken.” Technologiespecialist 
Martijn Pestman heeft ervaren dat BINX dat goed doet, 
door ‘de vraag achter de vraag’ boven water te halen. 
Leonie vertelt over de maandelijkse kennissessies bin-
nen de BINX-organisatie. Bram Schats is daar één van de 
trekkers in. “We moeten anders omgaan met gebouwen 
en grondstoffen”, is zijn one liner. “Data is de basis, plus 

samenwerking en vertrouwen. De toekomst is aan het 
milieu, dat maakt de rol van een opdrachtnemer anders. 
Hij wordt een faciliterende partij, technologie is een 
belangrijke enabler. We moeten opereren in consortia, 
kunnen onze nek uitsteken omdat we willen oefenen en 
leren hoe het werkt, maar ergens toch betaald krijgen 
voor onze effort.” 

Wat verstaat Bram eigenlijk onder de term ‘data driven’? 
“Als je de prestaties van een gebouw zegt te borgen, dan 
kun je dat doen en aantonen op basis van data. Com-
missioning van systemen die data oogsten hoort daar 
natuurlijk bij. Die data komt van allerlei plekken in het 
gebouw, uit verschillende systemen en installaties. Dat 
blijken verschillende data-‘silo’s’ te zijn. De uitdaging is 
om die versilo-ing te doorbreken, data anders beschik-
baar te maken. Het moet tenslotte toch informatie 
worden en niet altijd data blijven.” Gevraagd naar een 
voorbeeld, noemt Bram een klein exempel als de raam-
sensoren die voor het klimaat zijn ontworpen, maar ook 
informatie opleveren voor de conciërge die wil weten 
waar er een raam open staat. Leonie ziet dat als uitda-
ging, “Ga maar andere vragen stellen, wellicht zit er data 
in de systemen die het antwoord kunnen geven.”

GEEN VTWtje, WEL PRIVACY OP TOILET 
Erwin Alders herkent het nieuwe element. “Voorheen 
was er weinig tot geen incentive om je bezig te houden 
met data. Nu zien we dat BINX allerlei sensoren gaat 
toepassen om hun prestatiebeloftes waar te kunnen 
maken en Zone•college kan als gebruiker gaan kijken 
wat zij nog extra kan met de data die wordt verza-
meld.” Bram Schats onthult dat het zo ook met elkaar is 
besproken. “We proberen met elkaar extra toegevoegde 
waarde te vinden buiten en bovenop de contractafspra-
ken, als leereffect voor de toekomst.” Daar is ‘ie weer, de 
‘hobby’. Erwin noemt als voorbeeld de doorontwikkeling 
van de verlichtingsfunctie. “Buiten het contract zien we 
dat met elkaar als een optie, de meting van gedrag via 
verlichting als sensorlocatie, met behulp van beacon-
technologie. Dat zien we als zoektocht van BINX en 
draaijer+partners gezamenlijk.”

 warmtebeelden 
geven informatie 
voor energiebeheer 
(foto: abt wasse-
naar) 
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Buiten het contract, betekent dat gratis voor 
Zone•college?
Gegrinnik. René: “Het is geen VTWtje, verzoek tot wij-
ziging. We steken hier allemaal effort in. Natuurlijk is 
er ook angst voor schending van privacy. Hoever gaat 
gedragsregistratie? Je wilt geen camera’s in de toiletten. 
Het is een zoektocht. Wat is passend in de onderwijs-
omgeving?” Hoe staat het met het energiebeheer en de 
verantwoordelijkheid daarvoor?

abtWassenaar is daarin de specialist. Martijn Pestman 
vertelt dat BINX graag zou zien dat abtWassenaar als 
onderaannemer daarin prestatieverantwoordelijkheid 
zou nemen. Leonie Meuwszen beaamt dat: “In het kader 
van de wet op kwaliteit kijken we nog verder naar een 
gezonde verantwoordelijkheidsverdeling.” Volgens 
Martijn zijn daar databases voor nodig met gegevens en 
informatie uit verschillende projecten om verantwoord 
risico’s te kunnen nemen. Daar werkt abtWassenaar aan, 
“samen met onze partners.” 

MONITORING, DE SLAGER EN ZIJN VLEES
Wie gaat straks bepalen of er voldoende gepresteerd is?
Casper Meinders treedt daarin op namens Zone•college. 
BINX heeft zelf het monitoringssysteem ontwikkeld. Dat 
lijkt op de bekende slager die zijn eigen vlees keurt. “Wij 
willen zien hoe dat systeem werkt”, zegt Casper. “Er is 
al een audit geweest en de uitkomst was voorwaarde 

voor het tekenen van de exploitatieovereenkomst. De 
eisen zijn geverifieerd. Nu is het kijken of de afgespro-
ken waardes worden gehaald. Zo niet, dan wordt BINX 
gekort op de betaling.” 
Maar als je nu alle waardes haalt en er komen toch 
klachten van de gebruikers, wat dan?

René is er als opdrachtgever niet zo bang voor. “We heb-
ben aan de voorkant behoorlijke zekerheid gekregen 
over het ‘gevoel’ van het gebouw.” “Een klacht leidt niet 
automatisch tot korting”, zegt Casper. “Maar de toe-
komst is niet in steen gemetseld”, volgens René. Casper 
weer: “Uiteraard zijn er afspraken gemaakt over hoe om 
te gaan met wijzigingen, over verrekentarieven en over 
het eventueel aanpassen van het monitoringsysteem.”

Erwin Alders ziet voor de toekomst vooral nog ont-
wikkeling in de koppeling van data, hoewel: ”Een slim 
gebouw is geen doel op zich.” Voor de softwarematige 
platform-/dashboardontwikkeling zijn overigens twee 
specifieke partners ‘aan boord’, de firma’s Altius en 
Heroes. Zone•college heeft ook de nodige verwachtin-
gen voor de toekomst voor wat betreft het monitoren 
en verbeteren van de bezettingsgraad van hun gebou-
wen. Casper Meinders wijst er nog maar eens op, als 
terechte onderstreping van zijn eigen meerwaarde: “wat 
we doen is niet alleen maar hobby, uiteindelijk moet het 
toch iets opleveren.”



DE WOW-FACTOR EN REGELSYSTEEMPIJN 
Tenslotte een vraag aan de gesprekspartners, waar ben 
je in dit project trots op en waar kreeg je hoofdpijn van?
Leonie Meuwszen: “Trots dat we in dit UAV-gc project 
ons de materie meteen eigen hebben kunnen maken. 
Spannend is dat het slot altijd het lastigst is, hoe kom je 
van realisatie naar beheer. Dat geeft onrust in je team, 
druk. Hoe houd je dat gezond en werkbaar?”

Martijn Pestman: Trots op de samenwerking met BINX, 
het vertrouwen en de balans die is gevonden qua ener-
gie, daglicht en akoestiek. Daar zat spanning tussen. 
Hoofdpijn kregen we niet omdat alles vooraf goed is 
besproken, in open dialoog, hoewel we achteraf gezien 
misschien toch nog wat dingen beter hadden kunnen 
doen.”

René Vijn: ”Ik ben trots op het gebouw. Het is maar een 
gebouw, maar heeft een ‘wow’-factor, zo zonder hori-
zontale rechte lijnen. Waar ik een hekel aan heb is ‘ja-
maren’. Hier was het steeds ‘ja-en’. Spannend vind ik hoe 
de jeugd gaat reageren. Maar ook de collega’s, transpa-
rantie vindt niet iedereen prettig. Professionals worden 
gedwongen zich kwetsbaar op te stellen.”  

Casper Meinders: “Hoofdpijn had ik over het monito-
ringsysteem. De motivatie was er wel, maar systemen 
koppelen, dat is geen sinecure. Trots ben ik op het pres-
tatiecontract dat er nu ligt.”

Bram Schats: “Trots op wat de samenwerking heeft 
opgeleverd, een duidelijke potentie voor de toekomst. 

 erwin alders

 leonie meuwszen

 casper meinders

 rené vijn

 bram schats

 martijn pestman



DATA DRIVEN GEEN HOCUS POCUS
In het Zone•college project is sprake van data driven innovatie. Dat klinkt erg 

sophisticated, voor sommigen misschien zelfs ‘over the top’. Werner Vink rea-

liseerde vanuit het bedrijf Heroes de invulling. 

Als hij uitlegt waar het over gaat, dan blijkt het 

allemaal wel mee te vallen, eigenlijk behoor-

lijk ‘down to earth’. “Wat wij doen is zorgen dat 

alle meetgegevens die de installaties in het 

gebouw genereren ook echt gebruikt worden. 

De vertaling naar een monitoringsysteem, 

zowel voor BINX, dat de prestaties die zijn 

belooft moet waarmaken, als een eigen moni-

toringssysteem voor Zone•college zelf, om 

dagelijks beheer te kunnen doen. Wat nu ook 

kan is nieuw voor veel installaties in de bouw, 

het verzamelen en analyseren van gegevens 

betreffende het functioneren van de appa-

ratuur. Doet een pomp het nog wel zoals hij 

het behoort te doen? De industrie werkt daar 

al jarenlang mee, onder de noemer ‘asset 

management’. Eigenlijk is het in een gebouw 

simpeler omdat de processen minder dyna-

misch zijn dan bij industriële productie.”

Het gaat hierbij om het bouwen van databases waarin de gegevens wor-

den verzameld en vastgelegd en om analysesoftware met de vertaling naar 

‘dashboards’, het zichtbaar en leesbaar maken op een computerscherm. “Bij 

Zone•college is een standaardpakket uit de markt, Sky Spark, de basis”. Vink 

beaamt overigens de opmerking van Bram Schats van BINX, dat het nog steeds 

lastig is om van leveranciers de juiste formats te krijgen om meetgegevens uit 

hun apparatuur naar de database te kunnen ‘pompen’.

Gevraagd naar zijn trots en pijn in dit project noemt de Engineer IoT van Heroes: 

“dat we door er over te blijven praten nu iedereen binnen het project nu ziet dat 

data belangrijk zijn. Dat we nu goed terug kunnen kijken naar wat er gebeurd 

is in de installaties. Daar ben ik trots op. Voor BINX was dit ook nieuw. Pijnpunt 

was de onzekerheid of we wel inzicht zouden kunnen krijgen in de vraag welke 

data we uit de installaties zouden kunnen trekken. Dat konden we niet uittes-

ten voordat de installaties werden gerealiseerd. Dat lijkt allemaal goed gelukt 

te zijn, maar pas in de operatie zal echt duidelijk worden of dat is gelukt.”

Hoofdpijn geeft de legacy vanuit de markt, vooral van 
leveranciers van de verschillende meet- en regelsys-
temen en subsystemen. Wij willen onze data op een 
bepaalde manier beschikbaar krijgen, maar leveranciers 
hebben vaak moeite met het vrijgeven van hun data. 
Dat is een crime. Daar komt bij dat er in onze branche 
nog weinig systeemarchitectuurkennis is.”

Erwin Alders: “Trots dat we vertrouwen hebben gewon-
nen en een innovatieklimaat konden creëren met een 
gezamenlijke visie naar de lange termijn. Buikpijn gaf de 
onzekerheid of de markt het exploitatiedeel wel aan zou 
kunnen, vooral in de periode dat alle aandacht opgeslokt 
werd door de realisatie. Casper was toen nog niet aan 
boord. Nu staat dat er ook goed voor.”

 dashboards,meetdata wordt informatie 
(foto: binx/heroes bv) 

De kleur rood kwam niet voorbij. En inderdaad, van 
arrogantie, gevaar, bloed, oorlog en woede is niets te 
bespeuren in de deze groep mensen. Maar warmte,  
vuur en passie, die rode woorden zijn zeker op hun plek 
en misschien zelfs voorwaarde voor het slagen van zo’n  
project in het spoor van vernieuwing.  

 werner vink, IoT & dataconsulent, 
heroes bv (foto: heroes bv) 
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