
Vanderlande werkt 
al zes jaar intensief 
samen met DARWIN®
“De software van DARWIN® zorgt 
voor efficiëntie, energiebesparing, 
gebruiksgemak en inzicht”
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Vanderlande maakt al zes jaar gebruik 

van de software van DARWIN®. 

Mariëlle Aldenhuijsen, als facility 

manager verantwoordelijk voor de 

campus in Veghel, vertelt over de 

samenwerking: “Om het BREAAM-

certificaat te verkrijgen voor het toen 

nieuwe Gebouw 50, was één van de 

eisen dat medewerkers zelfstandig 

de zonwering en verlichting moesten 

kunnen bedienen. DARWIN® bood 

hier een softwaremodule voor aan. 

Eenmaal in gesprek bleek al snel dat 

het bedrijf ons niet alleen kon helpen 

energie te besparen, maar ook op 

het gebied van efficiëntie, inzicht en 

gebruiksgemak. Het begin van een 

mooie samenwerking.”

Eén app voor alle 
systemen 

DARWIN® bood Vanderlande 

de mogelijkheid om processen 

verder te automatiseren én om de 

verschillende softwaremodules 

waarmee de organisatie werkte 

te verbinden in één systeem. “Dit 

was een belangrijke wens vanuit 

onze organisatie”, vertelt Mariëlle. 

“DARWIN® draagt op verschillende 

manieren bij aan een efficiëntere 
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facilitaire omgeving. Vanuit Roombooking 

faciliteert de software het volledige 

boekingsproces, de klantreis en alle 

catering. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld 

een vergaderzaal boeken, hierbij catering 

aanvragen en geautomatiseerd bezoekers 

uitnodigen. Deze bezoekers melden 

zich aan en registreren hun kenteken, 

waarna bij hun bezoek onder meer de 

slagbomen automatisch opengaan en 

hun bezoekerspas al klaarligt bij de 

receptie. Daarnaast gebruiken we één 

app waarmee gebruikers alle systemen, 

bijvoorbeeld licht, klimaat en zonwering, 

kunnen besturen en kunnen melden 

wanneer er iets stuk is of niet werkt. Als 

management krijgen wij door de modules 

visitor manager, catering manager, supplier 

manager en meeting manager bovendien 

inzage in processen, statussen en data van 

de verschillende omgevingen.”

Samen verder 
ontwikkelen
Inmiddels werken Vanderlande en 

DARWIN® alweer zes jaar naar tevredenheid 

samen. Mariëlle: “De samenwerking met 

DARWIN® is heel prettig. Mijn collega’s en 

ik kennen het team van DARWIN® goed 

en we weten wat we aan elkaar hebben. 

DARWIN® heeft een klein team en werkt 

met korte lijnen. Dit vinden wij heel prettig. 

De samenwerking is intensief, waarbij we 

steeds blijven verbeteren. We hebben elke 

twee weken een kort overleg over de acties 

die op dat moment lopen. 

Zo kijken we continu of we zaken 

makkelijker bedienbaar of sneller 

vindbaar kunnen maken. Daarnaast is 

er elk kwartaal een overleg waarin we 

kijken naar mogelijke innovaties, zoals 

nieuwe en toepassingen bij andere 

klanten die wellicht ook interessant zijn 

voor Vanderlande. Ook kijken we naar de 

ontwikkelingen en behoeften binnen onze 

organisatie, zoals nu de mogelijkheid om 

via DARWIN® werkplekken te reserveren. 

Hierdoor kunnen we op rustige dagen 

wellicht een etage sluiten en zo extra 

energie besparen.”

"
"

DARWIN® HEEFT 
EEN KLEIN TEAM EN 
WERKT MET KORTE 
LIJNEN. DIT VINDEN 

WIJ HEEL FIJN.

Mariëlle Aldenhuijsen, manager Facilities
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Meer grip en inzicht
Het DARWIN®-systeem is van begin af 

aan goed ontvangen door de organisatie. 

“De drieduizend medewerkers van 

Vanderlande hebben meer grip op 

onze dienstverlening, omdat zij zelf 

zaken kunnen regelen en bedienen. 

Dit waarderen zij enorm. Bezoekers 

profiteren van een gastvrije ontvangst. 

En voor ons als management zorgt de 

automatisering voor minder werk en veel 

meer inzicht in onze dienstverlening. 

We gebruiken het dashboard om te 

kijken wat we allemaal kunnen meten 

en hoe we deze informatie vervolgens 

kunnen gebruiken om slimmer te werken. 

Wat wordt er besteld aan catering, 

hoeveel bezoekers komen er, hoeveel 

Wil jij meer weten? Neem contact met ons op via  +31 73 303 44 90 

of info@smartbuildingsoftware.com.

medewerkers zijn aanwezig en hoeveel 

zalen zijn er geboekt? Hieruit kunnen 

we vervolgens bijvoorbeeld afleiden 

hoeveel schoonmaak en receptionistes 

er nodig zijn. Kortom: de software van 

DARWIN® biedt veel voordelen voor 

management, medewerkers en bezoekers. 

Niet voor niets sloten we onlangs ons 

nieuwe Gebouw 60 hierop aan, zodat 

medewerkers ook hier de app kunnen 

gebruiken.”

"

"
DARWIN® DRAAGT 

OP DIVERSE 
MANIEREN BIJ AAN 
EEN EFFICIËNTERE 

FACILITAIRE 
OMGEVING.

tel:31733034490

