
AVELUTION - adviseur
Wij maken gebouwen duurzamer, gezonder en slimmer, dit doen wij door installaties en systemen met elkaar te verbinden en deze 
te laten communiceren. Met deze informatie analyseren en monitoren we het gebouw en borgen we de prestaties op het gebied van 
energie, comfort en veiligheid. We ontwikkelen een smart building ready en toekomst vast gebouw
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1 - Ambitie
Onze ambitie is dat vanaf 2040 alle gebouwen van onze klanten Paris Proof zullen zijn. Wij doen dit door de 
gebouwprestatie inzichtelijk te maken en deze continu te optimaliseren.

2 - Transparant
Gebouwen moeten energie opwekken, niet alleen op de meter maar ook voor de mensen die erin werken. 
Energiemanagement bespaart kosten, draagt bij aan klimaatverbetering en verhoogd de vastgoed-waarde. Wij monitoren 
gebouwen en spelen hiermee in op de WEII-methodiek door niet alleen aan de voorkant te berekenen hoe duurzaam, 
gezond en veilig een gebouw zou moeten zijn maar juist valideren en optimaliseren in de gebruiksfase.

3 - Realiseer
Wij maken duurzaamheid meetbaar. Wij werken samen met installatie adviesbureaus, projectmanagementbureaus en 
installateurs en ontsluiten gebouwdata om gebouwen beter te kunnen monitoren. Met deze informatie verkrijgen we inzicht 
en maken we inefficiëntie zichtbaar. Aan de hand van deze inzichten zetten we concrete verbeteracties uit die een bijdrage 
leveren aan het behalen van de Paris Proof ambitie.

4 - Monitor 
Middels ons low-code en event-driven IoT platform, zijn wij in staat eenvoudig de gebouwprestaties te meten én te borgen. 
We werken event gedreven samen met ketenpartners en hanteren hierbij een data gedreven aanpak, wij koppelen de 
theorie aan de praktijk met gemeten waarden.

5 - Promoot
Wij geloven dat inzicht in gebouwen de basis is van een ‘smart building’. Dit inzicht delen wij graag met ketenpartners en 
spreken hierbij op events of andere gelegenheden. Ook schrijven wij een maandelijks blog waar iedereen zich op kan 
inschrijven, daarnaast werken we vaak samen met opleidingsinstellingen en geven we geregeld masterclasses.
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