
                                         

 

  

De applicatie van Life Cycle Vision kent veel toepassingsgebieden. 

Deze delen onze klanten en wij graag met elkaar. Bouw samen verder. 

 

 

Vrijdag 12 oktober zijn tijdens de viering van World Standards 

Day de NENnovation Awards uitgereikt door Diederik Samsom. 

De winnaar van 2018 is ‘Life Cycle Vision’. 

 

De maatschappelijke vraag om te verduurzamen is erg groot. Daarnaast bestaat de sterke 

behoefte om te digitaliseren in de bouwsector. Life Cycle Vision heeft een digitaal systeem 

ontwikkeld waarbij de relatie tussen het gebouw en installaties inzichtelijk worden gemaakt. Niet 

alleen op het gebied van ontwerp (volgens alle geldende normen), realisatie (materialisatie) maar 

ook op de exploitatie (onderhoud en energie/CO2). Hiermee kan dus eenvoudig op 

levensduurkosten worden gestuurd en zo een stap naar een circulair gebouw worden gestart. 

 

De jury heeft de applicatie van Life Cycle Vision aan de hand van de volgende criteria 

genomineerd: 

• De partij is actief bij normalisatie betrokken; 

• de partij heeft (mee) gewerkt aan een productinnovatie dat bijdraagt aan oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken; 

• er is een duidelijke relatie met normalisatie. 

 

De kracht van de innovatie zit vooral in de integraliteit 

van de app. Niet alleen horizontaal door het combineren 

van verschillende thema’s, maar ook verticaal in de keten. 

De link met normalisatie is groot en de maatschappelijke 

impact kan ook groot zijn, als het gebruik van de app gaat 

leiden tot meer doelmatigheid (kostenbesparingen) en 

duurzame effecten. Door het gebruik van normalisatie is 

er veel minder actieve betrokkenheid van leveranciers 

nodig, zodat er veel sneller voldoende data de app kan 

voeden. Er zijn al klanten, waaronder bekende namen. 

Qua marktpotentie liggen er uitdagingen, omdat de markt in de bouw en installatiebranche zeer 

conservatief is, waardoor adoptie van nieuwe systemen zoals deze van Life Cycle Vision en 

andere systemen als BIM en digitalisering in het algemeen nog altijd sterk achterblijft. 

 



                                         

 

  

 

Dit is het tweede jaar dat de NENnovation Award wordt uitgereikt. Deze award is in het leven 

geroepen omdat normalisatie en innovatie nauw met elkaar verbonden zijn. Succesvolle 

innovatie vraagt om aandacht voor technologische, economische, maatschappelijke en duurzame 

aspecten en daarmee de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Slagingskansen van 

innovatieve concepten worden door normalisatie vergroot en marktacceptatie krijgt een impuls. 


