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Apps, drones en smart 
gardens
Specialist Dirk Tuip kijkt in glazen bol van de technologie

We zitten midden in een technologische IT-ontwikkeling, die ook bij het beheer van groen en openbare ruimte gaat bepalen wie straks welke klussen 

krijgt. Dat zegt Dirk Tuip. Hij is eigenaar van FacilityApps uit Purmerend, specialist in apps voor een optimale workflow. Op de rand van het nieuwe jaar 

kijkt Tuip op verzoek van Stad + Groen in de glazen bol van de technologie. 

Auteur: Peter Voskuil 

Laat Dirk Tuip naar de toekomst kijken, en hij heeft 
niet zo veel twijfels over welke kant het op gaat. 
‘IT-technologie is de nieuwe standaard. Iedereen 
zal vroeg of laat mee moeten. Je ziet nu al het tra-
ditionele model van contracten met werkzaamhe-
den verschuiven naar prestatie en effectiviteit. Het 
moeilijke van het voorspellen is meer met welke 
snelheid dingen gaan gebeuren.’ 

Apps
Tuip voorspelt aanzienlijke kostenbesparingen in 
de branche: van de 10 tot 15% die nu al moge-
lijk zijn, tot wel 50% op sommige vlakken in de 
komende jaren. 
Volgens hem zal de toepassing van technologie 
binnen enkele jaren op grote schaal bepalen wie 
welke klussen krijgt. ‘Op basis daarvan gaan bedrij-
ven straks aanbestedingen winnen en verliezen. 
Dat zie ik nu al in de schoonmaakbranche gebeu-
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ven straks aanbestedingen winnen en verliezen. 
Dat zie ik nu al in de schoonmaakbranche gebeu-

ren. In aanbestedingen wordt door opdrachtgevers 
al gevraagd: wat heb je aan apps? Wij worden af 
en toe gebeld door bedrijven die met zo’n vraag in 
hun maag zitten.’

Drie jaar is hij nu met een afdeling van vijftien 
medewerkers intensief bezig met het maken 
en bedenken van apps om een optimale work-
flow te krijgen. Tuip, eigenaar en directeur van 
FacilityApps, stapte in 2012 over van software-ont-
wikkeling (onder meer groenbeheerprogramma’s 
voor overheden met geografische informatiesyste-
men) op specialisering in apps. ‘Ik zag de verschui-
ving van computer naar tablet en smartphone’, 
legt Tuip uit. ‘Met workforce-management door 
apps kun je mensen optimaal inzetten en laten 
performen.’

Drones
Uren en verbruik registreren, materiaal bestellen, 
inspecties: allemaal dingen die binnen vijf jaar op 
de schop gaan, denkt Tuip. ‘Het hele model gaat 
op zijn kop. Waar de grootste besparingen in het 
beheer van de openbare ruimte zitten, moet nog 
blijken. Daarvoor hebben we mensen met vakken-
nis nodig met een open mind.’ 

In de bouw wordt al volop gebruikgemaakt van 
drones voor calculaties en opnamen van klussen. 
‘Drones zien nu al dingen die mensen niet met het 
blote oog kunnen zien. Een drone heb je al vanaf 
100 euro. Ga eens testen wat zo’n ding kan; het 

gaat niet om een mega-investering. Robotisering 
bestaat al; het is alleen wachten op sluitende busi-
nesscases. Probeer met de tijd mee te gaan.’
 
Smart gardens
Naast smart buildings krijgen we straks ook smart 
gardens. Tuip: ‘Er zijn nu al planten die twitteren 
dat ze dorst hebben. Overal ter wereld lopen 
momenteel initiatieven op dat gebied. De essentie 
is dat je dan niet meer naar een gebied of project 
toe hoeft, om te zien hoe het ervoor staat. Dat zie 
je op afstand. Je tikt op je app en krijgt alle rele-
vante actuele informatie.’

Ook het onderhoud en het juiste gebruik van het 
machinepark kun je met technologie beter afdwin-
gen. ‘Met technologie kunnen we de medewerker 
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verplichten bepaalde stappen te doorlopen. Veel 
van dat soort toepassingen in apps komen uit de 
foodsector, waar men eist dat handelingen con-
stant in een bepaalde volgorde worden doorlopen. 
In de bouw heb je al boormachines die commu-
niceren met de ontwerptekening en alleen maar 

werken als je op de juiste plek boort. Daarmee 
voorkom je dus ook fouten.’

Big brother
Maar heeft al die technologisering niet een heel 
hoog ‘big brother is watching you-karakter’? Moet 
je dat wel willen? ‘Je kunt het op twee manieren 
bekijken, ja. Maar tegelijk wordt de veiligheid en 
de coaching door leidinggevenden er enorm door 
verbeterd. Het klinkt tegenstrijdig, maar door deze 
systemen krijgen werknemers juist veel meer eigen 
verantwoordelijkheid. Doordat dingen inzichtelijk 
zijn, kunnen zij veel zelfstandiger werken en zullen 
ze ook veel directer worden gewaardeerd door de 
klant.’

Het automatiseren van operationele processen is 
in beginsel vooral geschikt voor branches met een 
buitendienst. ‘Veel bedrijven hanteren in de prak-
tijk nog hele papierwinkels. Bijvoorbeeld omdat 
ze ISO-gecertificeerd zijn; daar komen heel veel 
checklisten bij kijken. De planning gaat vaak ook 
nog papier, net als de klantrapportages.’ 
Gegevens realtime invoeren op de werkvloer via 
een app kan veel tijd schelen. ‘Dan heb je het 
meteen vastgelegd. Je plant je werk in, voert het 
uit en controleert het; dat is in essentie wat een 
beheerder doet. In plaats van eerst een schouw 

doen en die daarna uitwerken, voer je hem direct 
in je smartphone of tablet in.’

Disruptie
Dit soort technologische ontwikkelingen brengt 
vaak disruptie met zich mee, leert de ervaring. 
Branches en markten zullen erdoor verstoord 
raken. ‘Er zullen bedrijfsmodellen ontstaan die in 
korte tijd heel succesvol worden’, voorspelt Tuip. 
‘Dat zie je bijvoorbeeld in de taxibranche met Uber: 
partijen die van de zijlijn komen en binnen de kort-
ste keren heel veel klanten trekken, waarvan ande-
ren denken: waar komen die ineens vandaan? Dat 
kan allemaal door IT, vooral aan de marketingkant.’

Boost
KPN komt volgend jaar met het LoRa-netwerk, een 
nieuw mobiel netwerk in heel Nederland dat nu al 
proefdraait. Dit zal zeker een boost geven aan de 
toegepaste technologie, denkt Tuip. Sommige din-
gen kunnen nu alleen als er wifi beschikbaar is en 
functioneren niet als de wifi uitvalt. Straks is er een 
bedrijfszeker netwerk, dat alle denkbare objecten 
door heel Nederland volgt en oppikt. 

The Internet of things, wordt het ook wel genoemd 
in automatiseringskringen. Alles zal van sensoren 
worden voorzien en met elkaar gaan commu-
niceren. Dat gaat ook in de groenbranche voor 
verschuivingen zorgen. Katten, gestolen auto’s, 
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vuilcontainers – noem het maar op; met de juiste 
sensor kun je ze straks altijd terugvinden en er 
nog mee communiceren ook. Tuip: ‘Wij zijn al op 
LoRa aangesloten met een pilotproject met 200 
vuilcontainers. In die bakken zitten sensoren die 
de afstand tussen het vuil en de deksel meten. Al 
die sensoren hebben we samengebracht in een 
netwerk. Op basis daarvan weet je of het tijd is om 
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vuilcontainers – noem het maar op; met de juiste 
sensor kun je ze straks altijd terugvinden en er 
nog mee communiceren ook. Tuip: ‘Wij zijn al op 
LoRa aangesloten met een pilotproject met 200 
vuilcontainers. In die bakken zitten sensoren die 
de afstand tussen het vuil en de deksel meten. Al 
die sensoren hebben we samengebracht in een 
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een ronde te maken en welke bakken je zonder 
problemen kunt overslaan. Je kunt je voorstellen 
dat dit enorme besparingen met zich mee gaat 
brengen.’

Big data
Uit dat Internet of things komen straks datastro-
men voort die je kunt combineren. ‘Wij hebben 
stap 4 al in ons hoofd, namelijk big data. Data op 
de werkvloer zijn het nieuwe goud. Je hebt zo veel 
contant wisselende data: op kantoor, van de klant, 
de omstandigheden ter plaatse. Al die data gecom-
bineerd gaan voor een optimale workflow zorgen, 
tot op het niveau dat het systeem gaat meedenken 
over verbeteringen en gaat aangeven hoe. Dus: dit 
team heeft een score van 90%; willen ze nog 5% 
groeien, dan moeten ze aan de volgende punten 
werken.’
Tuip verwacht ook dat leidinggevenden daardoor 
in de toekomst veel meer werknemers tegelijk kun-
nen aansturen.

Mindset
De groenwereld moet niet de fout maken te veel 
ineens te willen, zegt Tuip. Stap 1 is vaak: weg 
met de papierwinkel, en hoe kan ik de klant beter 
informeren? ‘Het mooie is dat je daarmee meteen 
de infrastructuur binnenhaalt om stap 2, 3 en 4 te 
zetten. Het gaat uiteindelijk om de juiste mindset. 
Je leert door die eerste stap veel beter begrijpen 
wat de mogelijkheden zijn.’ 

FacilityApps heeft momenteel de meeste klanten 
in de schoonmaakbranche (zo’n 50) en in het vast-
goedmanagement, maar inmiddels ook een hand-

vol uit de groene hoek. Een daarvan is Krinkels, 
inrichter en beheerder van de openbare ruimte 
uit Breda. ‘Dat is nou echt een vooruitstrevende 
partij, die ook op de middellange termijn denkt’, 
zegt Tuip.  
Tuip moest in het begin ‘best veel energie’ steken 
in het overtuigen van bedrijven om gebruik te 
gaan maken van zijn platform en apps. Dat is nu 
aan het veranderen, merkt hij. ‘Je hebt altijd de 
voorhoede en de bedrijven die volgen. Die laatste 
groep begint zich nu ook te melden.’

Groenhoek
De eerste berichten uit de groenhoek komen 
inmiddels binnen bij FacilityApps. Bedrijven die 
alleen nog de app voor werkplanning gebruiken, 
besparen per werknemer in de buitendienst een 
uur per dag. Dat is nog los van de tijd die de klant 
ermee bespaart. ‘Denken vanuit de klant’ is mis-
schien wel de ware revolutie waarvoor alle automa-
tisering en IT-technologie gaat zorgen, denkt Tuip. 
‘Het gaat erom dat ook de klant inzicht krijgt met 
één klik. Dat die kan zeggen: ik neem nu genoegen 
met een 6, maar volgende maand moet het een 9 
zijn, en daar wil ik voor betalen.’
Door de oprukkende technologie zullen volgens 
Tuip alle bedrijven uiteindelijk met de billen bloot 
moeten. ‘Er komt transparantie, inzicht. Overal 
waar uren gemaakt worden en de verantwoording 
daarvoor niet zuiver is, zal de technologie dat 
blootleggen.’
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Het jaar van FacilityApps
Zelf heeft FacilityApps volgens Tuip een tussenjaar achter de rug. Het bedrijf stak veel tijd en meer 
dan anderhalf miljoen euro in de ontwikkeling van een eigen, onafhankelijk platform voor apps 
dat alle devices (Windows, Android etc.) zonder problemen aankan. ‘De wereld verschuift van 
computer naar smartphone’, zegt Tuip daarover. ‘Maar app-ontwikkeling is iets heel anders dan 
software-ontwikkeling. Vandaar dat wij ons daarin helemaal zijn gaan specialiseren.’ 
Updates van programma’s geven in de nieuwe omgeving geen problemen meer. Alles is er zo inge-
richt dat klanten binnen één dag up and running zijn en er geen maanden meer nodig zijn voor 
software-ontwikkeling. 
Geïnteresseerde bedrijven hebben bij FacilityApps de mogelijkheid om modules op maat te bestel-
len. Alleen een app voor schouwingen, alleen voor planning, of toch voor allebei? Tuip: ‘Dan vin-
ken we dat aan en betaalt de klant daar op maat voor.’ Afhankelijk van het aantal apps dat wordt 
gebruikt, liggen de kosten tussen de 20 en 60 euro per gebruiker voor een compleet pakket. De 
ervaring leert dat bedrijven die eenmaal beginnen, vaak zo enthousiast zijn dat ze in rap tempo 
meer apps en technologieën inschakelen. 
Op het platform van FacilityApps draaien alleen nog native apps, omdat die een hogere perfor-
mance hebben, gebruiksvriendelijker zijn en ook nog offline werken. 
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