
 
 
 

 

 
 

Op reis met Booking.com 
Bestemming: SMART building  
Een blog door S. Ottevanger 
 
Ik werk voor mijn opdrachtgever in hartje Amsterdam. Hier verrijst het nieuwe hoofdkantoor,  

de Campus van Booking.com. En dat moet SMART worden. Een ambitieus project dat is gestart  
met een heldere, maar vooral ambitieuze missie en visie. Dat is een goed uitgangspunt, maar  
nog steeds abstract natuurlijk. Want wat is SMART precies? Wat is er mogelijk? Voor wie gaan  
we het doen? Er moet een concreet plan komen. Dus gaan we op ontdekkingstocht in het land  
van de SMART mogelijkheden. Onze reis start in de oriëntatiefase.  
Onze bestemming: een SMART building. 
 

‘Legio mogelijkheden’: een understatement 
Dat SMART een belangrijk thema is binnen dit project is geen verrassing. Recent is het markt- 
onderzoek naar Facility & Workplace Management in 2019 (FMN & Twynstra Gudde) gepubliceerd:  
technologie staat weer in de top 3 van belangrijkste trends & ontwikkelingen, zowel in de vastgoed- 
wereld als binnen het facilitaire werkveld. “De toepassingen van technologie zijn legio. Zowel voor de  
eigenaar, de gebruiker als de facility manager,” lezen we. En dat is de spijker op z’n kop, zo ondervinden  
ook wij tijdens onze reis naar het slimme gebouw van de toekomst. Met een rugzak vol ambities gaan we  

op zoek naar de meest interessante mogelijkheden voor ons. Met onze missie en de eindgebruiker als 
kompas, want je zou nog verdwalen… 
 
Rimboe van SMART oplossingen 
Ontzettend veel bedrijven bieden enorm veel digitale oplossingen aan. Krijgt alle gebouwtechnologie die aan het 
internet wordt gekoppeld direct het label SMART, of denk ik dat maar…? Legio apps en software pretenderen het 

leven van facilitair manager en eindgebruiker te gaan veranderen. Maar wanneer spreken we nu over een SMART 

building en wat is precies die toegevoegde waarde? En misschien nog wel belangrijker: wat levert het ons op? 
Gaat deze technologie het leven op ons werk veranderen? Een voorbeeld: de lunchbeleving lijdt onder drukte in 
het bedrijfsrestaurant. Maar ga je eerder of later lunchen als je in een app kunt zien hoe druk het op dat moment 
is? Misschien niet. Druk kan ook gezellig zijn: meer collega’s waarmee je even kunt bijpraten. Hoe bepalen we wat 
voor ons een interessante en nuttige investering is? 
 

Lifechanging, maar nog niet op het werk 
Praktijkvoorbeelden zijn er nog niet veel. De mooie voorbeelden die er zijn, vinden we vooral bij de grote 
bedrijven aan de Zuidas. En dan nog vind ik de features niet baanbrekend. Maar misschien hoeft dat ook helemaal 
niet. Juist de kleine en vaak simpele oplossingen zorgen ervoor dat ik als consument wél verander. Boodschappen 
doe ik via de app van PicNic, mijn bewegingsactiviteit houd ik bij via mijn SMART watch, mijn agenda 
synchroniseert, en ik kan niet zonder de locatievoorziening en de kaarten-app van mijn iPhone, die aangeeft wat 
de snelste route naar werk, sport of de opvang van mijn zoontje is. Ik durf stellig te zeggen dat de SMART 

toepassing van mijn telefoon mijn privéleven heeft veranderd. Maar nogmaals, de echte voorbeelden op het werk 
mis ik nog. Misschien moeten de SMART opties eerst op grote schaal gebruikt gaan worden, is er nog niet 

voldoende user-engagement. Één doelstelling is ons duidelijk, de SMART campuservaring moet intuïtief zijn - van 
werken, samenwerken, bewegwijzering en slim gebruik van werkplek- en gebouwtechnologie. Net zoals 
consumenten apps en tools. Zonder intuitieve ervaring zullen we onvoldoende user-engagement realiseren. 
 

Reisgenoten: eindgebruiker en facilitair manager 
Tot nu toe doen we vooral veel indrukken op. We trekken rond, zien wel waar we uitkomen, oriënteren ons. 
Sommige opties laten we links liggen. Bevalt het goed, dan blijven we hangen. Zo verzamelen we langzaamaan 
onze favorieten. De eindgebruiker en de facility- en workplace manager staan centraal in elke oplossing die we 
tegenkomen tijdens onze reis. Een reis die mijns inziens vooral bestaat uit prioriteiten stellen en keuzes maken en 
niet zozeer uit zoeken naar activiteiten en oplossingen. Die zijn er immers voldoende. 
 

De vakantie staat voor de deur en er zullen behoorlijk wat reizen gepland staan. Ik ben met mijn gezin te vinden 
in Frankrijk, heerlijk kamperen. Niet SMART maar back to basic. Eenvoud, buiten zijn en afstand nemen van alle 
technologie. Ik kan het iedereen aanraden. Fijne vakantie gewenst! 
 


