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VIND EEN STUDIEPLEK

Ondersteunen van gebruikers

KU Leuven, Cambridge University, Rijksoverheid, Wageningen University en nog veel meer...

Efficiënt ruimtegebruik Energiebesparing

Door de druk op publieke middelen van universiteiten neemt de bestedingsruimte per student 
al jaren af. De universiteiten zijn daardoor de afgelopen jaren efficiënter hun vastgoed gaan 
inzetten. De ruimten worden echter nog steeds veel gereserveerd voor faculteiten, groepen of
individuen, maar niet volledig gebruikt. Gebruikers voelen daardoor een tekort aan ruimten, terwijl
campus managers met behulp van metingen zien dat er nog verbetering in het gebruik mogelijk is.

Smart campus tools worden als een oplossing gezien voor dit probleem. Smart campus tools 
meten real-time het ruimtegebruik en vertalen dit naar informatie voor de student en medewerker,
die beter de huidige campus kunnen gebruiken, en naar informatie voor de campus manager, die
zo betere beslissingen kan nemen over de toekomstige campus. 

Smart campus tools als oplossing voor de ervaring van krapte  

Definiëren van Smart campus tools

27 cases van Smart campus tools

BOEK EEN RUIMTE

Het ‘handdoekje leggen’ bij de zwembaden van hotels als 
analogie voor het probleem
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