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Onze manier van werken ondergaat de grootste transformatie in de laatste 50 jaar 
doordat de verwachtingen van werknemers en werkgevers sterk gewijzigd zijn t.o.v. 
vroeger.  De voornaamste redenen zijn het groeiende fileleed, het streven naar een 
betere work-life balance en de intrede van nieuwe technologieën die ons het leven 
aangenamer en makkelijker kunnen maken.

Gemiddeld spenderen we 90.000 uren van ons leven op kantoor en 45% tot 75% 
van die tijd zitten we in vergadering. In reeds 33% van de bedrijven mogen sommi-
ge werknemers van thuis uit werken en de vraag naar thuiswerk groeit nog steeds. 
De gemiddelde pendeltijd in België bedraagt 1u20min per dag. Van wie langer dan 
anderhalf uur per dag onderweg is, zegt bijna 10% actief op zoek te zijn naar ander 
werk (bron: vacature.com).

Genoeg redenen dus om uw infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten of bij te 
sturen, niet alleen om uw werknemers tevreden te houden, maar ook om de operati-
onele kosten (aantal m² oppervlakte nodig, schoonmaak, catering, elektriciteitsver-
bruik, koeling/verwarming,…) te gaan optimaliseren naargelang de reële bezetting.

IKANDA biedt alle oplossingen om het dagelijks gebruik van Parking, Werkplekken, 
Vergaderzalen en elke andere ruimte in kaart te brengen inclusief voorstellen tot 
optimalisatie en de communicatie naar directie en personeel toe.

Nico Staels

CEO IKANDA

Wat wint u bij het optimaliseren 
van uw Ruimtebezetting?
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Meerdere manieren zijn mogelijk voor het meten 
van de bezettingsgraad. Alles hangt af van de 
mogelijkheden binnen het bedrijf.

• Via een App op de laptop of PC.  
De werknemer geeft bij het opstarten via de 
app aan welke werkplek hij gekozen heeft en 
of hij al dan niet extern werkt.

• Door het linken van een werkplek aan een vast 
toestel met MAC adres (Thin Client, docking 
station, vaste PC, ...).  
Hierdoor wordt de werknemer automatisch 
aangemeld op die werkplek en hoeft hij zelf 
niets te ondernemen.

• Door het plaatsen van Sensoren.  
Ook hier hoeft de werknemer geen enkele 
actie te ondernemen.  Eén sensor volstaat 
om de bezetting van meerdere individuele 
werkplekken te meten (binnen een oppervlakte 
van 25 à 40m² ).

Telewerken wordt steeds populairder in België.  Reeds 1 Belg op 5 tele-
werkt minstens 1 dag per week van thuis. Met andere woorden, die dag 
blijft zijn werkplek op kantoor onbemand en elke onbemande werkplek 
brengt onnodige kosten met zich mee.

Als in een gebouw te weinig werkplekken be-
schikbaar zijn voor het aantal werknemers dan 
wordt dat vrij snel duidelijk. Een teveel aan werk-
plekken daarentegen wordt veel minder vlug op-
gemerkt met als gevolg dat complete werkeilan-
den of zelfs volledige verdiepingen onbemand 
blijven.

Het analyseren van de bezetting van de werk-
plekken zorgt ervoor dat u optimaal gebruik kan 
maken van de mogelijkheden van uw gebouw en 
dat u kan streven naar een zo hoog mogelijke 
bezettingsgraad van alle plekken en ruimtes.

Optimalisatie van Werkplekken

Hoe gaan we meten?

Waarom de Werkplekbezetting meten?
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• Dankzij een grondplan dat alle werkplekken 
op elke verdieping weergeeft, kunnen werk-
nemers reeds op voorhand hun werkplek naar 
keuze reserveren via de app of PC.

• De exacte werkplek van alle collega’s kan een-
voudig teruggevonden worden, zowel op naam 
als op functie.  Zo kunnen er, indien nodig, toch 
nog makkelijk teams gevormd worden.

• Als in een gebouw geen enkele werkplek meer 
beschikbaar is, kunnen alternatieve locaties 
opgezocht worden.

Rapporten over de bezettingsgraad van de in-
dividuele werkplekken brengen de rustige en 
drukkere periodes van de dag of week in kaart. 
Daarnaast kan men op basis van heatmaps ana-
lyseren waar de meest populaire werkplekken 
van de verdieping zich bevinden. 

Deze informatie kan helpen bij het vermijden van 
onnodige kosten van elektriciteit, verwarming en 
onderhoud.  Het spreekt namelijk voor zich dat, 
indien een ruimte een bepaalde dag niet ge-
bruikt wordt, ze die dag ook niet verwarmd, ver-
licht of schoongemaakt hoeft te worden.

Door het analyseren van zowel de historische als 
de realtime bezettingsgraad van alle werkplek-
ken kunnen prognoses gemaakt worden die kun-
nen dienen als vertrekpunt voor het maken van 
toekomstgerichte facilitaire beslissingen over 
potentiële groei of inkrimping zoals (gedeelte-
lijk) afsluiten of (onder)verhuren van verdiepin-
gen of zelfs de constructie van of verhuis naar 
een nieuw gebouw.

Deze analyse kan ook de basis zijn voor het ne-
men van HR-gerelateerde besluiten zoals het in-
voeren van glijdende uren of thuiswerk.

Voor Facility, HR & Financial Managers

Voor de werknemers

Wat zijn nu de Voordelen?

Duidelijk en visueel informeren
Een tip: kies ervoor om werknemers op 
een aangename manier te begeleiden in 
hun zoektocht naar vrije werkplekken en 
collega’s. Help ook bezoekers bij het vin-
den van hun contactpersoon of de ver-
gaderzaal die voor hen geboekt werd.  
Digitale overzichtsschermen in uw ge-
bouw kunnen al deze informatie een-
voudig weergeven en kunnen interactief 
en intuïtief geconsulteerd worden. Ook 
andere informatie kan op deze manier 
verspreid worden zoals het menu van de  
dag, HR mededelingen of verkeersinfo.



5Optimalisatie van Gebouwbezetting

Optimalisatie van Vergaderzalen

 

Meerdere methodes zijn mogelijk, afzonderlijk of 
samen te gebruiken, allemaal afhankelijk van het 
soort informatie dat men wil verzamelen.

• Door middel van Sensoren
Sensoren gaan enerzijds detecteren of de ruim-
te al dan niet bemand is.  Anderzijds wordt ook 
het aantal personen geteld die effectief in de 
vergaderzaal aanwezig zijn. Bovendien worden 
ook temperatuur, lichtsterkte, geluid, C02 en 
luchtvochtigheid gemeten en gerapporteerd.

• Via Schermpjes aan de zalen
Hierop worden alle reservaties van de dag voor 
die vergaderzaal weergegeven.  Daarnaast zijn 
ze voorzien van een check-in/check-out knop 
die ervoor zorgt dat er achteraf kan geëvalu-
eerd worden of mensen al dan niet zijn opge-
daagd in hun gereserveerde zaal. In dit scena-
rio worden er echter geen aantallen of andere 
parameters gemeten.

Waarom de bezetting van Vergaderzalen meten?

• Zijn alle vergaderzalen in mijn bedrijf het over-
grote deel van de dag volgeboekt of blijven er 
veel zalen onbenut?

• Worden alle reservaties correct nageleefd of 
komen er mensen niet opdagen zonder de re-
servatie van de zaal te annuleren?

• Worden er ook lokalen gebruikt zonder deze 
op voorhand te reserveren?

• Beschikt mijn bedrijf over voldoende vergader-
ruimtes of moeten werknemers soms op zoek 
naar alternatieve locaties?

• Zijn mijn vergaderzalen te groot, te klein of is 
een betere indeling van de ruimtes aangewe-
zen?

Slechts een greep uit de vragen die enkel kun-
nen beantwoord worden door het meten van de 
effectieve bezetting en deze te vergelijken met 
de ingeboekte reservaties.

Wie flexibel werkt wil vanzelfsprekend ook flexibel vergaderen.  Een 
grote frustratie bij werknemers is dan ook het tekort aan beschikbare 
vergaderzalen of zalen met te weinig capaciteit. In slimme gebouwen 
behoren te kleine of te grote vergaderzalen of zalen die bezet zijn zon-
der voorafgaande reservatie of gereserveerde zalen die leeg blijven, 
definitief tot het verleden dankzij een georganiseerd en gestructureerd 
vergaderzaalmanagement.

Hoe gaan we meten?
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Frustraties en stress omtrent het boeken en be-
heer van de vergaderzalen zullen omgezet wor-
den in een gevoel van comfort en appreciatie.

• Vergaderzalen kunnen nog steeds gereser-
veerd worden via de standaard reservatietool 
aangezien integratie met alle bestaande soft-
ware mogelijk is.

• Ruimtes kunnen ook ad hoc gereserveerd wor-
den via de schermpjes aan de muur.  Indien de 
zaal waar men voor staat reeds bezet is, kan 
men via het schermpje makkelijk een lijst met 
alternatieve lokalen raadplegen.

• Een grondplan met alle vrije en gereserveerde  
vergaderzalen kan via smartphone, PC of over-
zichtsscherm geconsulteerd worden.

Voor de werknemers

De rapportering van de bezettingsgraad geeft 
inzichten in welke mate de infrastructuur is aan-
gepast aan de noden van de werknemers.  Zijn er 
voldoende, te weinig of misschien wel te veel ver-
gaderzalen en zijn de beschikbare zalen groot 
genoeg of worden ze beter opgesplitst in meer-
dere ruimtes?

Tevens kunnen ook besparingen op facilitair ni-
veau gebaseerd worden op de bevindingen. 
Schoonmaak en cateringdiensten zullen effici-
enter ingezet kunnen worden. Ongebruikte zalen 

hoeven uiteraard niet schoongemaakt te worden.  
Airco en verlichting kunnen aangestuurd worden 
op basis van de sensor parameters. Vrije zalen 
hoeven niet verlicht of verwarmd te worden.

Ook niet onbelangrijk: het gedrag en de discipli-
ne van de werknemers kan bestudeerd worden. 
Worden alle gemaakte reservaties ook correct 
nageleefd? Worden vergaderzalen vrijgegeven 
indien een meeting niet doorgaat? Worden de 
juiste vergaderzalen gekozen in functie van het 
aantal personen of het beschikbare materiaal?

Voor Facility, HR & Financial Managers

Reservatie van Resources en Catering
Tip! Een slim vergaderzaalbeheer kan niet zonder 
een slim Resource Reservatie Systeem. De meeste 
tools focussen alleen op het reserveren van zalen. 
Met een slimme tool echter, kunnen naast zalen ook 
andere resources zoals catering, IT materiaal, be-
drijfsauto’s of parkeerplaatsen gereserveerd wor-
den. Ook het vastleggen van ruimtes in verschillende 
gebouwen of zelfs in verschillende landen kan met 
één intelligent systeem beheerd worden. Een slim 
Resource Reservatie systeem, geïntegreerd met uw 
bestaande Exchange of Office 365 omgeving, ver-
hoogt gegarandeerd de productiviteit en resulteert 
in comfort en tijdswinst voor uw werknemers.

Wat zijn nu de Voordelen?
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Optimalisatie van Parkeerplaatsen
Waarom de Parkingbezetting meten?

Werknemers en bezoekers kunnen veel kostbare tijd verliezen door het 
zoeken naar beschikbare parkeerplaatsen.  Een slimme parkeerstrate-
gie met goede tools om parkeerplaatsen te reserveren en hun bezetting 
op te volgen zijn dan ook onmisbaar in elk bedrijf. Tevens wordt bij het 
binnenrijden van de parking bij de bezoekers een eerste indruk ge-
vormd van het goed functioneren van het bedrijf.

Met een eenvoudige reservatietool kunnen par-
keerplaatsen gereserveerd worden. Indien men 
echter de daadwerkelijke bezetting van de indi-
viduele parkeerplaatsen wil analyseren, wordt 
gebruik gemaakt van camera’s. Deze kunnen 
registreren of een gereserveerde parkeerplaats 
ook effectief bezet is.

Er kunnen zowel Indoor als Outdoor parkings ge-
monitord worden. Indoor kan 1 camera de bezet-
ting van 6 à 8 parkeerplaatsen tegelijk monito-
ren. 1 outdoor camera kan zelfs tot 300 plaatsen 
beheren, afhankelijk van de hoogte waarop de 
camera kan gemonteerd worden.

Hoe gaan we meten?

Werknemers klagen makkelijk over een tekort 
aan beschikbare parkeerplaatsen voor zichzelf 
of voor hun bezoekers. 
In sommige gevallen zal dit effectief een terechte 
klacht zijn, maar meestal moet men zich gewoon 
de vraag stellen of het volledige potentieel van 
de bedrijfsparking wel optimaal benut wordt.

Ook het reserveren van parking kan voor erger-
nis zorgen: gereserveerde plaatsen worden niet 
ingenomen, auto’s blijven langer staan dan voor-
zien, plaatsen worden voor een te lange duurtijd 
gereserveerd en blijven zo onnodig leegstaan.
Een goed parking- en reservatiebeheer is hier-
voor de aangewezen oplossing.
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Digital Journey!
Een tip! Bezoekers op een digitale, professione-
le manier begeleiden van bij aankomst tot ver-
trek zorgt gegarandeerd voor een Wow-effect! 

• Plaats een schermpje met een persoonlijke 
verwelkoming aan hun parkeerplaats.

• Zorg dat ze de weg naar het onthaal kunnen 
vinden door gewoon een QR-code te scannen. 

• Zorg dat ze zich aan de receptie zelf kunnen 
inschrijven en hun contactpersoon en/of ver-
gaderzaal kunnen terugvinden.

• Plaats een overzichtsscherm met een grond-
plan van het gebouw zodat ze de weg naar 
hun bestemming makkelijk vinden.

• Zorg voor de nodige tools om eenvoudig 
draadloos te kunnen presenteren.

Wat zijn nu de Voordelen?
Voor de werknemers

Voor Facility, HR & Financial Managers

Om frustratie en tijdverlies te vermijden, kan 
via smartphone of op een groot scherm aan de 
ingang van de parking, een grondplan geraad-
pleegd worden met daarop een overzicht van 
alle beschikbare plaatsen, op verschillende ver-
diepingen of locaties, met richtingaanduiding.

Parkeerplaatsen kunnen gereserveerd worden 
via de standaard reservatietool aangezien inte-
gratie met alle bestaande software mogelijk is.

Parkeerplaatsen die gereserveerd worden maar 
die bijvoorbeeld 30 minuten na aanvang nog 
steeds niet ingenomen zijn, kunnen opnieuw vrij-
gegeven worden. Zo blijven  beschikbare par-
keerplaatsen niet onnodig leeg.

Een verandering binnen de werkmentaliteit van 
de werknemers kan zich opdringen als uit de 

rapportering blijkt dat gemaakte reservaties niet 
correct worden nageleefd of niet nauwkeurig  
genoeg worden ingegeven.

Na analyse van de historische en realtime be-
zettingsgraad van de parkeerplekken kunnen 
facilitaire beslissingen genomen worden. In ge-
val van een teveel aan parkeerplaatsen kan men 
gaan nadenken over het (gedeeltelijk) afsluiten 
van verdiepingen of over het (onder)verhuren 
van parkeerplaatsen. In geval van een tekort aan 
plaatsen kan men nadenken over uitbreiding van 
de parkeergelegeheid of zelfs over een verhuis.

HR kan bij een tekort aan parkeerplaatsen ook 
gaan nadenken over het invoeren van bedrijfs-
fietsen of het verschaffen van betere voorwaar-
den indien gebruik wordt gemaakt van het open-
baar vervoer.
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Wilt u ook de reële bezetting van uw vergaderzalen, werkplek-
ken, parkeerplaatsen of elke andere ruimte kennen? Aarzel dan 
niet en neem contact op met IKANDA en samen zoeken we de 
oplossing die het beste bij uw bedrijf past.

info@ikanda.be       053/77.16.61  www.ikanda.be

Optimalisatie van andere ruimtes
Waarom de bezetting van alle ruimtes meten?

Privacy & GDPR
Alle IKANDA oplossingen zijn volledig GDPR compliant. Zowel de software als de sensoren leggen enkel de be-
zetting vast (real-time & historisch) maar bewaren nooit persoonlijke gegevens  zoals aankomst- of vertrek-
tijden van personeelsleden en herkennen geen gezichten. De verwerking van gegevens (bezet of vrij, aantal 
personen, luchtkwaliteit, …) gebeurt op de sensor zelf en enkel de metadata (x,y coördinaten) wordt door-
gestuurd naar onze software.  Onze oplossingen meten de efficiëntie van de gebouwen, niet van personen.

Technische ruimtes, toiletten, douches, refters, ontspanningszones,... al-
lemaal ruimtes waarvan men zich de vraag moet stellen of ze wel vol-
doende gebruikt worden, of er niet te veel zijn, of ze groot genoeg zijn,...

Uiteraard is het noodzakelijk dat ook al deze 
ruimtes tijdig schoongemaakt worden, maar 
hoeveel keer dient de schoonmaakploeg nu echt 
langs te komen? Moet men dit laten afhangen 
van het aantal personeelsleden of toch beter van 
het effectieve gebruik van deze ruimtes? 
Moeten ruimtes die niet of onvoldoende gebruikt 

worden permanent beschikbaar blijven voor het 
personeel of enkel tijdens drukke periodes? 
Zorgen ruimtes met te weinig capaciteit niet 
voor te lange wachtrijen en bijgevolg tijdverlies?
Allemaal vragen die kunnen beantwoord worden 
door het plaatsen van een sensor in deze ruimtes  
en te leren uit de resultaten.

Meer weten?


