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Inleiding
In dit conceptboek wordt de briefing, concept, verdienmodel, en onderzoek
beschreven. Nadat het onderzoek is uitgevoerd, bleek dat er ruimte was voor
dit concept. Dit project is bedacht en uitgevoerd door zes studenten binnen
de opleiding Commerciële Economie: Digital Business Concepts van Fontys (ACI)
Hogescholen. Binnen dit project is sprake geweest van volledige samenwerking ten opzichte van de verschillende taken. Binnen die taken is er wel sprake
geweest van een onderverdeling.
Het vak waarvoor dit project is uitgevoerd is: Project 3. Het doel van dit vak
is om vernieuwende concepten te maken, op projectbasis, waarin samenwerking centraal staat. De opdrachtgever Tilburg University heeft het onderwerp
SMART aangedragen. Tilburg University gaf aan dat de bibliotheek altijd beter
en handiger oftwel SMART zou moeten kunnen worden. Het was aan ons om
daarvoor een innovatief en vernieuwend concept te ontwerpen wat realistisch
en makkelijk uitvoerbaar zou kunnen zijn. Wij wensen u veel leesplezier!
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Onderzoek

Doelstelling

Toen we een concept moesten gaan bedenken, zijn we naar de bibliotheek
van Tilburg University gegaan om te gaan kijken welke problemen de studenten
daar aanvaarden. Uit ons onderzoek bleek dat de sfeer niet als prettig werd
ervaren en dat het interieur oubollig was. Vrijwel alle studenten gaven in onze
interviews aan dat ze de bibliotheek te druk en te onrustig vonden. Aan de
hand van deze problematiek wilde de bibliotheek van Tilburg University gaan
verbeteren.

Toen we een concept moesten gaan bedenken, zijn we naar de bibliotheek
van Tilburg University gegaan om te gaan kijken welke problemen de studenten
daar aanvaarden. Aan de hand van deze problematiek hebben wij de
volgende doelen gesteld:

Onze eerste insteek was om de bibliotheek opnieuw in te richten met nieuwe
technologische mogelijkheden, maar al snel bleek dat andere projectgroepen
dezelfde richting aan het kijken waren. Om deze reden hebben we besloten om
een oplossing te gaan bedenken die buiten het interieur van de bibliotheek valt.
We zijn gaan kijken of we iets konden verzinnen waarbij we studenten konden
stimuleren om meer (gezamenlijk) thuis te werken, maar we kwamen erachter dat
er behoefte was naar werkplekken buiten huis om. Daarnaast bleek het creëren
van werkplekken in leegstaande panden geen goed idee, omdat studenten
niet naar een andere locatie wilde reizen. Vandaar hebben wij besloten om
een gloednieuw terras aan te leggen op het dak van de bibliotheek.

1)
2)
3)
4)

Wij vinden het ook belangrijk om de directie van Tilburg University tevreden
te stellen. Het belangrijkstee doel van het duurzame dakterras is immers om de
waardepropositie van Tilburg University te verbeteren. Om deze reden moet
dit concept ook hieraan voldoen:
4)
5)
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Het dakterras moet gebruik maken van een moderne interieur;
Het dakterras moet meer werkplaatsen creëren voor studenten;
Het dakterras moet een plaats worden waar rustig gewerkt kan worden.
Het dakterras moet een plaats worden waar in groepjes gewerkt kan
worden.

6)
7)

Het dakterras moet op lange termijn meer studenten naar de 		
universiteit brengen;
Het dakterras moet een zo’n hoog mogelijke bezettingsgraad 		
hebben, maar wel zoveel mogelijk rekening houden met het vermijden
van onrust in de bibliotheek;
Het dakterras moet technisch haalbaar zijn;
Het dakterras moet financieel zo gunstig mogelijk zijn.
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Concept
Wij zien een dakoppervlak van de bibliotheek, dat nu ongebruikt ligt te zinderen
in de zon, als potentiële werkplek voor studenten. Vandaar is StudyUp een
duurzaam dakterras dat studenten een nieuwe mogelijkheid biedt om zelfstandig
of in groepsverband aan het werk te gaan. In tegenstelling tot de huidige
bibliotheek biedt het duurzame dakterras een moderne werkomgeving die
zowel buiten als binnen werken mogelijk maakt. Door gebruik te maken van de
laatste technologische innovaties wordt het dakterras de ideale werkplaats
waar arbeidsproductiviteit en creativiteit zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Het
dakterras is onderverdeeld in een open en gesloten gedeelte. Op zowel het
gesloten gedeelte als in de klimopbomen worden zonnepanelen geïnstalleerd.
Missie: Wij willen met het duurzame dakterras op de bibliotheek van Tilburg
University een plek creëren waar creativiteit van studenten zoveel mogelijk
gestimuleerd wordt.
Visie: Wij geloven erin dat duurzaamheid en technologie de komende jaren
steeds belangrijkere onderwerpen binnen het onderwijs gaan worden. Om
deze reden is het essentieel dat het dakterras duurzaam en technologisch
geavanceerd is.
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Klimopbomen met daarop zonnepanelen

In deze sfeer willen wij het dakterras inrichten

Plattegrond van het binnen en buiten gedeelte
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Marketingplan
Wanneer wij het dakterras af hebben, willen wij zoveel mogelijk aandacht creëren in de media. Wij willen zoveel mogelijk PR-stunts doen, waardoor
kosten zo beperkt mogelijk blijven. We kunnen bijvoorbeeld mails sturen naar redacteuren die schrijven over sustainability of education, waardoor
zij mogelijk gaan schrijven over het dakterras. Door zo’n publiciteitsstunt zullen mensen deze artikelen gaan delen op Social Media, waardoor gratis
awareness verspreid wordt. Het belangrijkste uitgangspunt van onze promotie is het begrip ‘duurzaamheid’, omdat dit een onderwerp is die dagelijks
aan de orde is. Dit blijkt uit de bestedingen van bedrijven die jaarlijks miljarden euro’s uitgeven aan duurzame ontwikkelingen. Dit begrip sluit immers
aan bij de doelstelling die Tilburg University heeft: het oplossen van (complexe) maatschappelijke vraagstukken. En het oplossen van weeffouten in
ons economisch en ecologisch systeem is één van de lastige maatschappelijk vraagstukken van het moment.
Om het dakterras de meest optimale werkplek te maken, zal het concept moeten voldaan aan de onderstaande punten. De punten zijn ingedeeld
in vier verschillende categorieën:
Must have (moeten hebben)
Een dakterras met zowel een open als overdekte gedeelte
Een dakterras met binnen 120 werkplekken en buiten 180 werkplekken
Een trap en lift waardoor de studenten de etage kunnen betreden
Een noodtrap inclusief noodplan waardoor er bij nood het gebouw verlaten kan worden
Toiletten voor zowel mannen als vrouwen
Should have
Zonnepanelen op het overdekte gedeelte
Helofytenfilter op het dak (regenwater voor in de toiletten)
Lounge indeling waar studenten gezamenlijk kunnen werken aan creatieve oplossingen
Stopcontacten in het interieur
Smart lampen met diverse sensoren
Genoeg vuilnisbakken
Could have
Zonnepanelen op fictieve bomen: paal van ijzer met klimop planten erin
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Grasveld in het open gedeelte
Duurdere computers die toegankelijk zijn voor iedereen (bv. iMacs)
Verkoopautomaten waar drinken en koffie wordt verkocht
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Investerings
begroting
Omdat wij ons concept financieel zo gunstig mogelijk willen maken, hebben
we besloten om zonnepanelen te installeren die energie opwekken. De energie
kan wordt terug geleverd aan het net waardoor energiekosten bespaard
blijven. We willen 100 zonnepanelen plaatsen wat ons in totaal €45.660,gaat kosten. Hierbij besparen we in totaal €9307,- per jaar. Dit betekent dat
we een terugverdientijd hebben van 4,9 jaar. We hebben aan de hand van
verschillende bronnen de volgende schatting van kosten neer kunnen zetten:

Schatting kosten
Aanbouw door bouwbedrijf
Zonnepanelen incl. installatie
Interieur incl. behang e.d.
Totaal
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€800.000
€45.660
€200.950
€1.046.610

Conclusiel
Ondanks dat wij geen bouwkunde hebben gestudeerd, zijn we tevreden over
het eindresultaat van dit project. We hebben geleerd dat er veel zaken komen
kijken bij het realiseren van een dakterras. We hebben ons tijdens dit project
verdiept op zowel bouwkundig als commercieel gebied. We hebben geleerd wat
de essentie is van een marketingplan en hoe lastig het kan zijn om een Return
on Investment uit te rekenen. Naast het maken van een realistische begroting,
zijn we ook bezig geweest op het creatieve gebied. We hebben gewerkt met
InDesign en kennis gemaakt met het programma Unity 3D. Als laatste vonden
we het erg leuk om ons te verdiepen in duurzame ontwikkelingen. We zijn er met
dit project achter gekomen dat universiteiten nog flink kunnen groeien op dit
gebied. We hopen met dit concept, dat gebruik maakt van zonnepanelen en
een helofytenfilter, het juiste voorbeeld laten zien. Wij zijn erg blij met Tilburg
University als opdrachtgever en nemen onze ervaring graag mee naar het
volgende project.
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