
Waarom is BOB een product? 

balanced 

office 

building 

Een product 
is beter dan 
een uniek 

object 



Merkproduct of broddelwerk? 
Allereerst een essentiële vraag: hoeveel auto's heeft u tot nu toe door een 

designer naar uw eigen smaak laten ontwerpen en vervolgens met 

moeizame (dure) handarbeid door vaklui en kunstenaars in elkaar laten 

zetten? Geen een? Precies! In plaats daarvan koopt u een uitgerijpt product 

met uitstekende eigenschappen qua uitvoering en design die passen bij uw 

individuele behoeften. Geweldig design, altijd innovatief, duizenden keren 

gebouwd, gegarandeerde kwaliteit, foutloos, altijd betrouwbaar, 

transparante prijs en waardevast, enzovoort. 

 

U heeft dus goede redenen om een product aan te schaffen. Dezelfde 

argumenten gelden ook voor BOB. Herinnert u zich nog de eerste generatie 

Volkswagen Golf? Voor airco draaiden we de raampjes omlaag, 

navigatiesystemen kenden we niet, maar een radio hadden we wel. En 

tegenwoordig? Elke kleine productie-auto beschikt over een 

automatiseringsniveau dat in een kantoorgebouw van € 4.000.000 

ontbreekt. Navigatie, koeling met zonnesensor, automatische 

grootlichtregeling, media-interface, e-mails ontvangen op het touchscreen: 

voor auto's is de toekomst allang begonnen. 

 

Maar wil dit zeggen de bouwsector niet innovatief zou zijn? Integendeel; 

maar helaas produceert de bouwsector steeds unieke objecten, waarbij geen 

gebruik wordt gemaakt van kostenefficiënte herhalingen. Daarom zijn voor 

elk fzonderlijke 

project ook 

Innovatie aan de 

lopende band 

BOB is het kantoorgebouw van de 

toekomst, een heel bijzonder 

hightech product met 

eigenschappen die men anders 

niet of alleen in zeer dure 

vlaggenschipprojecten aantreft. 

BOB kan zich deze innovaties 

veroorloven omdat het een 

product is. En het mooiste is dat 

uw nieuwe kantoorpand geen 

proefkonijn is, zoals meestal het 

geval is, maar uitgerijpte, 

beproefde technologie van 

toonaangevende innoveerders in 

deze branche. Het is geen toeval 

dat BOB samenwerkt met 

vooraanstaande 

onderzoeksinstituten en 

fabrikanten. 

 

Slimme 
innovatie: 
betaalbaar 

door 
serieproductie 

BOB kiest een 

andere benadering. Wij bundelen topmensen en toonaangevende 

knowhow, niet voor één enkele BOB, maar voor een hele serie. Zo maken wij 

de ontwikkeling van ons visionaire energieconcept, een unieke 

balansregeling met weersvoorspelling, de adaptieve verlichtingsregeling met 

verschillende verlichtingsscenario's of de integratie van e-mobiliteit opeens 

uitgerijpt en betaalbaar. Eigenschappen van showcase-kantoorgebouwen 

die voorheen alleen de grote bedrijvenconcerns zich konden veroorloven, 

liggen nu dankzij BOB ruim binnen het bereik van het MKB. 

Producten: 
altijd dezelfde 
functionaliteit

en en 
kwaliteit 



balanced 
office 

building 

Heeft u al eens eerder gebouwd? 

Nee? Zo ja, dan weet u net als wij 

wat dat inhoudt ... BOB 

compenseert de chaos van een 

bouwproject met duidelijke 

spelregels. In het BOB-partner-

netwerk weet iedereen wat hij 

moet doen of juist niet moet 

doen. Interfaces worden gereg-eld 

door heldere processen zodat 

misverstanden zijn uitgesloten. 

Net als bij lopendebandproductie 

volgt de ene stap automatisch op 

de andere. Een dergelijke 

organisatie vormt een integraal 

onderdeel van het BOB-product en 

is ontwikkeld in samen- werking 

met toonaangevende professionals 

in de bouw. Bovendien brengt de 

BOB-kwaliteitscontrole elke fout 

aan het licht en 

verhelpt deze 

resoluut. Bij 

conventionele 

nieuwbouw 

zijn fouten 

onvermijdelijk. 

Want een uniek 

bouwproject betekent dat de 

spelers materialen, processen en 

hun samenwerking testen. Vaak 

worden gebreken daarbij niet of te 

laat ontdekt. Als zo tijdens het 

gebruik ongemerkt schade 

ontstaat, gaat dat echt in de 

papieren lopen. Het BOB-

kwaliteitsborging-systeem kan 

zich daarentegen meten met 

methoden uit de 

automobielindustrie. Omdat bij 

een BOB de ontwikkelingsfase al is 

afgerond, zetten wij de resources 

in voor kwaliteits-borging. Dit is 

een effectieve en duurzame 

investering. 

Producten 
zijn veel 

beter dan 
unieke 

objecten 

BOB zorgt voor evenwicht   

Hoe slaagt BOB erin om intelligente systemen met elkaar te verbinden? Een 

voorbeeld: het BOB-concept zorgt voor balans tussen verwarmen en koelen 

om zo efficiënt te kunnen profiteren van ondergrondse energieopslag. Bij 

de BOB-productontwikkeling moesten wij echter vaststellen dat er geen 

evenwicht bestaat tussen verwarmings- en koelenergie. Er was te veel 

koude-energie beschikbaar. Daarom hebben we binnenjaloezieën in het 

concept geïntegreerd, waardoor er meer warmte in het gebouw kan 

doordringen. Het teveel aan warmte slaan we op in de bodem en dat 

gebruiken we 's winters voor gratis verwarming. De binnenjaloezieën 

besparen naast energie ook investerings- en onderhoudskosten. Want de in 

kantoorgebouwen standaard geïnstalleerde buitenjaloezieën met 

windsensoren, elektromotor en bescherming tegen verblinding kosten veel 

geld. Deze systeemwijziging zou theoretisch tot een probleem kunnen 

leiden: door de binnenjaloezieën stijgt namelijk de omgevingstemperatuur 

in de diverse ruimtes. Tijdens het ontwikkelen van het BOB konden we 

aantonen dat de behaaglijkere stralingskoude de hogere luchttemperatuur 

compenseert. De medewerker op kantoor ervaart beide weliswaar in gelijke 

mate, maar stralingstemperatuur biedt 's zomers een veel grotere 

behaaglijkheid. Vijf jaar lang hebben we in alle seizoenen metingen 

verricht en de balansregeling voor dit product geoptimaliseerd: bij een 

uniek object zou dat ronduit onbetaalbaar zijn. 

 

Dankzij het uitbalanceren van de afzonderlijke deelaspecten, het 

afstemmen van functies en een intelligente balansregeling functioneert BOB 

als geheel. De afzonderlijke systemen zijn geïntegreerd. Dit 

heeft echter alleen kans van slagen als een 

systeemintegrator van bovenaf toezicht houdt op alle 

processen en functies en de gebruiksbehoeften van de 

mensen herkent en daarop reageert. Een conventioneel 

uniek kantoorgebouw kan dit fundamentele onderzoek, 

de integratie van systemen of de permanente 

doorontwikkeling van het product nooit verwezenlijken. 

Een 
kantoorgebou

wproduct 
biedt 

zekerheid  

Samen tegen de chaos 
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Prefab en diversiteit in ontwerp  

Als u kiest voor BOB, kunt u met ons twee comfortabele wegen bewandelen. De 

eerste is die van uitgebreide prefabricage. U kunt kiezen uit een bewust 

beperkt bouwpakket van uitstekende architectuur, producten en 

functionaliteit. Voordelen voor u: nog grotere kostenefficiëntie en extreem 

korte productietijden. Weg nummer twee: wij ontwikkelen een individuele 

architectuur voor uw BOB met eveneens gerenommeerde architecten of door 

een architectuurwedstrijd uit te schrijven. Hierdoor krijgt uw BOB een uniek 

gezicht. Beide manieren zijn even goed, omdat beide u een scala aan 

oplossingen bieden die stevig verankerd zijn in het BOB-systeem en dus 

betrouwbaar functioneren. 

Complexiteit vereenvoudigd 
Bouwen is een complexe zaak en geen sinecure. Logisch dus dat zoveel 

bouwprojecten mislukken als gevolg van complexe problemen en 

omvangrijke misverstanden. Het BOB-systeem vereenvoudigt het 

bouwproces en biedt tegelijkertijd uitstekende functies. Dit wordt bereikt 

door structuur en communicatie. Daarvoor vormen we een netwerk met 

onze partners op het gebied van bouw, producten, planning en marketing. 

We bieden structuur waar dit resulteert in meer efficiëntie en geven 

speelruimte daar waar creativiteit leidt tot succes. Wij bevorderen 

communicatie waar dit de ontwikkeling van het merk 

ten goede komt en maken korte metten met 

vruchteloze discussies die schadelijk zijn voor 

de klant. Wij willen dat bouwen met het 

merkproduct BOB voor u eenvoudiger 

wordt en een positieve ervaring oplevert. 

Daarom krijgt u met het Balanced Office 

Building een zorgvuldig uitgebalanceerd 

kantoorgebouw van de toekomst! 

Afbeeldingen: 1 BOB efficiency design AG Volker Zappe, 2 Zappe, Fotolia, 3 Fotolia, 

4 Jürgen Hempel, Johannes Schneider, Mattes Riglewski, Stand 7-2014 vza 

Lagere kosten, meer 

zekerheid 

BOB bespaart u tijd en geld, zowel 

direct als door de exploitatie van 

het kantoorgebouw. Met onze van 

tevoren uitgedachte processen 

stroomlijnen we het bouwproces 

en begeleiden wij u in het 

betrouwbaar exploiteren van uw 

gebouw. Want BOB is betrouwbaar. 

Door de herhaling van onze bouw- 

en netwerkprocessen hebben we 

beveiligingssystemen kunnen 

installeren die met een normaal 

bouwproces onbetaalbaar zouden 

zijn. En wat ook vast staat, is dat 

wij de eerste drie jaar uw 

energiekosten voor verwarming, 

koeling, ventilatie en verlichting 

voor onze rekening nemen: ook 

dat kan alleen met het BOB-

systeem. Over de kosten van BOB is 

een aparte brochure uitgegeven, 

die wij u graag toesturen. Omdat 

BOB efficiency design AG 

onafhankelijk als systeem-

leverancier werkt, gaan wij graag 

na of een door u voorgestelde 

bouwpartner BOB zou kunnen 

bouwen. 

BOB, het 
kantoorgebouw 

van de 
toekomst 


