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CONCEPT
Drieledige klantenfocu s voor FM in de zorg
Meerwaarde door
strategisch facility management
Of facility management van tactisch naar strategisch
niveau moet evolueren, hangt voor Arlette Verleyen
in eerste instantie af van hoe de discipline binnen het
geheel van de organisatie is ondergebracht en hoe die
organisatie in de toekomst wenst te evolueren.
“Een strategische aanpak geeft zeker meerwaarde in
de zorgsector omdat de patiënt vandaag veelal kan
kiezen in welke ziekenhuis hij of zij opgenomen
wordt” licht Arlette Verleyen toe. “Patiënten
participeren ook meer financieel in hun medische
zorgen en het daaraan gekoppelde verblijf. Wat krijgen
ze ervoor terug, waarom zouden ze onze organisatie
kiezen? Facility management kan bijdragen tot een
betere en aangenamere patiëntenbeleving.
Ons ‘product’ - de medische zorgverstrekking - is in
ons land van een hoog kwalitatief niveau. Het proces
is strikt genormaliseerd en laat bijgevolg nauwelijks
speelruimte om het verschil te maken. Facility
management kan dat wél. Het is dan ook belangrijk
deze meerwaarde op een kostenefficiënte wijze te
organiseren, zodat dit voor patiënt en organisatie
betaalbaar blijft”.

Sinds de zorgsector verplicht is te rekenen als een profit-organisatie, werd de afdeling

nog meer moeten besparen en optimaliseren door
een nog preciezere kostenanalyse. Benchmarken is
daarbij uiterst belangrijk”.
‘Creativiteit’ is het sleutelwoord om de economische
crisis op te vangen. Er zullen nieuwe modellen
ontwikkeld worden om de kwaliteit van de
dienstverlening te verhogen tegen lagere kostprijs.
“De rol van facility management is dan ook niet
meer weg te denken” klinkt het overtuigd bij Arlette
Verleyen. “We zullen de processen door en door
moeten beheersen en correct aansturen. Processen
zullen versnellen, moeten gestroomlijnd worden om
de efficiëntie op te voeren. Facility management is
het best geplaatst om het overzicht te bewaren op
de dienstverlening en de kosten, gedetailleerd per
afdeling. Wij hebben daartoe de expertise in huis
voor een maximaal gerichte aanpak”.
Juist daarom roept het outsourcen van Integrated
Facility Management twijfels op. De goede mix van
kennis in eigen huis houden en controle behouden
over de processen en outsourcing is aangewezen.
De BTW-problematiek bij outsourcing in de
gezondheidszorg is een uitdaging voor de toekomst,
vervolledigt Arlette Verleyen.
In de periode 2017 – 2020 zal de zorgsector
Grote uitdagingen op korte termijn
geconfronteerd worden met een massale
Arlette Verleyen is ervan overtuigd dat de uitstroom van werknemers. Het stimuleren van de
economische crisis nog meer druk zal uitoefenen op levensnoodzakelijke instroom zonder financiële
de budgetten: “Wij zullen dat direct voelen, zullen middelen vormt dan ook een immense uitdaging.

facility management in het leven geroepen en kreeg deze toenemend belang binnen de
organisatie. Specifiek binnen de zorgsector is de focus op drie klantengroepen: de patiënt,
de zorgverstrekkers / medewerkers van de instelling en de bezoekers. Arlette Verleyen,
Directeur Facilitaire Dienst Universitair Ziekenhuis Brussel, beleefde vanaf het eerste uur
de professionalisering van facility management in de zorg.
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Arlette Verleyen
Directeur Facilitaire Dienst
Universitair Ziekenhuis Brussel

acility management manifesteerde zich in de
zorgsector nu al meer dan 20 jaar geleden.
De discipline was als dusdanig weinig of niet
bekend en bijgevolg was er ook weinig concrete
kennis aanwezig. Arlette Verleyen: “We werden
verplicht zoveel mogelijk kennis op te sporen
en te verwerven, vooral vanwege de talkrijke
bouwprojecten waarbij we betrokken waren en waar
een dwang tot professionaliseren van uitging”.
De opgedane kennis en ervaring werd telkens
meegenomen en aangevuld bij elk nieuw bouwof renovatieproject. “We leerden stelselmatig de
werkingskosten onder controle te krijgen en de
exploitatiekosten voorafgaand te berekenen” blikt
Arlette Verleyen terug.

Facility management biedt steeds meer diversiteit
en diepgang. Het beheert out- en insourcen en gaat
op zoek naar partners die willen meedenken met
de specificiteit van de zorgsector. “Aanvankelijk
betekende onze sector vooral een groot potentieel
voor de service providers, maar stapsgewijs werd er
meerwaarde geboden en zijn we tot een partnership
geëvolueerd” stelt Arlette Verleyen vast.
Complexe werkomgeving
Een belangrijke evolutie voor facility management
in de zorgsector is de voortdurend toenemende
complexiteit van de te respecteren wetgeving.
Arlette Verleyen: “Omdat heel wat projecten
lang vooraf gepland worden en een relatief lange
uitvoeringstermijn kennen, is het niet alleen moeilijk
te voorspellen waar men allemaal rekening zal
moeten mee houden, maar wordt het ook steeds
moeilijker om de realisatie van projecten betaalbaar
te houden. De kwaliteit voor de klanten gaat er
weliswaar voortdurend op vooruit, maar daar hangt
ook een prijs aan vast en we vragen ons dan ook
constant af waar het breekpunt ligt om aanvaardbaar
te blijven”.
Nog een opgemerkte evolutie gedurende de
voorbije jaren is dat mensen beter geschoold
instappen, wat de FM-professionalisering verder ten
goede komt. Anderzijds wordt de communicatie
naar de uitvoering moeilijker, omwille van het
nadrukkelijk aanwezige multiculturele karakter
(vb. schoonmaakteams). Wat ook opvalt, is dat
vacatures voor technische medewerkers als gevolg
van de crisis gemakkelijker ingevuld raken. De
zorgsector biedt de kandidaten immers stabiliteit.

FM Carrièreportret
Arlette Verleyen is Directeur Facilitaire Dienst in het
Universitair Ziekenhuis Brussel, dat op jaarbasis
190.000 ligdagen telt en meer dan 285.000 patiënten
ambulant verzorgt. Er werken ongeveer 3.500
werknemers. Haar carrière begon bij een bedrijf voor
industriële catering, waar ze 10 jaar werkzaam was.
Ze doorliep er zowat alle disciplines, van aankoop,
marketing naar management. In de jaren ’80 bood
zich een nieuwe uitdaging aan in de zorgsector. De
toenmalige directeur van het Universitair Ziekenhuis
Brussel had een gelijklopende visie rond het aansturen van facilitaire organisaties: ‘elke specialiteit verdient
zijn eigen specialist’. Zo werd de facilitaire dienst in het leven geroepen en dat was een gedroomde uitdaging
voor Arlette Verleyen. Facility management bij het Universitair Ziekenhuis Brussel staat dicht bij de klant en
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omvat vandaag de totale restauratiesector, ‘housekeeping’ en een ‘commercieel’ luik. Housekeeping behelst
schoonmaak, linnen & bedrijfskleding, bewaking, interne diensten zoals o.a. telefonie en verzending. Het
commerciële luik omvat de exploitatie van de bezoekerscafetaria, het personeels- en studentenrestaurant,
parkings en winkelconcept. In 2012 werd Arlette Verleyen uitgeroepen tot ‘Facility Manager of the Year’ tijdens
de IFMA Facility Awards. Zij liet zich ook verdienstelijk opmerken als voorzitter van de beroepsvereniging HFDV
(Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstellingen).
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Facility management als vaardigheid
Over de grenzen
van de eigen sector kijken
‘De juiste persoon op de juiste plaats’ is ook
voor facility management essentieel. Daarom
heeft Henk Vincent zich omringd met staf- en
projectmedewerkers die hem assisteren bij de
dieper liggende techniciteit van de projecten. “Het
gaat er altijd om processen te doorgronden en te
optimaliseren” stelt Henk Vincent. “Het komt er
dan ook op aan om een visie te ontwikkelen, over
de grenzen van de zorgsector heen te durven kijken,
te structureren, de juiste menselijke organisatie op
te zetten en de middelen te vinden om de gewenste
resultaten te kunnen boeken. Ik gebruik daartoe
graag de GBV-aanpak: Gezond BoerenVerstand
helpt facility management flink vooruit. Het is
belangrijk om eenvoud te creëren en doordacht
tewerk te gaan, dat werkt zowel de efficiëntie, de
kwaliteit als de acceptatie door de betrokkenen in
de hand en voorkomt procesfouten”.
SLA’s laten zich slechts waar maken als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Daarom draaide Henk
Vincent SLA om tot ALS: slechts dan kan facility
management maximaal ondersteuning bieden.
Daar moet iedereen bewust van worden gemaakt.
Eerlijkheid tegenover alle partijen duurt het langst.
Respect kan je slechts krijgen door het zelf te geven.

Henk Vincent is Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan in het AZ Alma. Hij combineert

een diep gewortelde passie voor techniek & wetenschappen met praktijkervaring in

de frontlinie van de verpleging (spoedafdeling), een groot hart voor de zorgsector, een
analytische geest en de onweerstaanbare gave om mensen te enthousiasmeren voor zijn
projecten.
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enk Vincent had als jongere al een
levendige interesse voor techniek en bouw.
Kiezen voor de technische humaniora lag
dan ook voor de hand. Omdat sport hem minder
lag, maar sociale contacten des te meer, engageerde
hij zich in de jeugdbeweging en bij het Rode Kruis,
waar hij een EHBO-opleiding volgde. Dat bepaalde
ook zijn verdere studiekeuze.
Hij startte zijn carrière eind de jaren tachtig in de
Gentse Kliniek H. Familie (nu AZ Sint-Lucas) als
verpleegkundige op de spoedafdeling. Vanuit die
ervaring werd hij al snel geboeid door het verbeteren
van de operationele ondersteuning aan collega’s
en patiënten. De microbe van procesverbetering
stak toe!
Hij voltooide met succes een licentiaatsopleiding
ziekenhuisbeleid aan de KU Leuven.
Henk Vincent: “Ik werd stapsgewijs
verantwoordelijk voor alles waar
op dat ogenblik niemand anders
verantwoordelijk voor was: onthaal,
telefooncentrale, opnamedienst,
patiëntentransport,… tot het
mortuarium toe! Daarop volgde
ook een staffunctie met o.a. een
studieopdracht voor de keuken”.
Hij sprokkelde een rijke ervaring
bijeen in zowel zorggerelateerde
diensten als administratie en bouw.
“Toen de fusie van de campus SintVincentius en campus H. Familie
zich aandiende, werd ik

erbij gevraagd om op het voorliggende masterplan
mijn opmerkingen en commentaar te leveren” blikt
Henk Vincent terug. “Ik heb toen het voorliggende
plan ontleed en een eigen visie voorgelegd. Het
leverde me een nieuwe functie als coördinator
ruimteplanning voor het fusieziekenhuis AZ SintLucas op”.
Na 15 jaar Sint-Lucas Gent, een rijke leerschool,
kwam de lokroep voor een nieuwe uitdaging. Dat
bracht Henk Vincent in 2004 naar AZ Alma in zijn
thuisstad Eeklo.
Facility management als vaardigheid
“Facility management is multidisciplinair en
daardoor nauwelijks aan te leren. Het is veeleer
een ‘vaardigheid’ die zich laat ontwikkelen” schetst
Henk Vincent. “De creativiteit, het met zoveel
partijen samen mensen maximaal dienen binnen
een kader van beperkte middelen, is enorm boeiend
binnen dit vakgebied. Ongeacht wat er in het
werkveld nog zal gebeuren, facility management
moet altijd blijven verbeteren, het beste halen
uit de beschikbare middelen. In het geval van de
zorgsector gaat het bovendien om overheidsgeld,
het geld van elke burger”.
De rangschikking volgens complexiteit plaatst
ziekenhuizen wereldwijd op de tweede plaats na
luchthavens. “Ziekenhuizen zijn intens, complex,
genormeerd, stellen bijzondere kwaliteitseisen,
zijn kwetsbaar voor wat hygiëne en energietoevoer
betreft, moeten 24/24 operationeel zijn” licht
Henk Vincent toe. “De helft van de patiënten komt
binnen via de spoedafdeling. Het is een continu in/
uit-gebeuren dat volstrekt niet te voorzien is!”.

Immense impact
Facility management dient vele klantengroepen
in een ziekenhuisomgeving: patiënt, artsen
en zorgvestrekkers, bezoekers, maar evenzeer
aandeelhouders (overheid) en financiële partners.
Een goed beheer is essentieel en dat maakt facility
management essentieel voor elk ziekenhuis. De
impact van facility management op de werking
van de totale zorginstelling en bijgevolg op de
exploitatiekosten is immens. Een strategische rol
voor facility management is dan ook evident.
Facilitaire processen moeten ondergeschikt zijn aan

de zorgprocessen. Enkel door een overkoepelende
visie op alle processen is optimalisering mogelijk,
met geïntegreerde processen en taakuitzuivering
bij het verplegend personeel en ook andere
medewerkers tot gevolg. Dat leidt tot meer
efficiëntie, geoptimaliseerde budgetcontrole en
tevredenheid bij alle klantengroepen.
Professionaliseren kent geen einde
De professionalisering is al ingezet lang voor
facility management een begrip was. In de jaren
zeventig keek catering naar hoe de luchtvaart het
aanpakte. Er is heel veel externe kennis binnen
de ziekenhuizen gehaald. Professionaliseren, beter
doen dan de profit-sector is de rode draad voor alle
processen.
In 1985 verenigden Vlaamse FM-pioniers in de
zorgsector zich onder de ‘Hoofden Facilitaire
Diensten van Verzorgingsinstellingen’(HFDV),
wat resulteerde in zeer veel ervaringuitwisseling,
collegiale contacten en benchmarken.
Facility management staat in de toekomst nog meer
voor de enorme uitdaging meer kwaliteit te moeten
bieden met minder middelen. Een doordachte
aanpak, met grote aandacht voor de functionaliteit
van gebouwen en doordachte processen is daartoe
noodzakelijk. Ook duidelijk communiceren over
problemen is onontbeerlijk om ze de wereld uit
te helpen.
Facility management is een voortdurend leerproces.
Elk project vereist bijsturing van de kennis en levert
nieuwe ervaringen op.
Technische assistentie is noodzakelijk om
facility management beter te laten doen. ICT en
automatisering kunnen veel betekenen - indien
verantwoord toegepast - om werkingskosten te
drukken en te concentreren op de zorgverstrekking.

Eduard CODDé n

AZ Alma
AZ Alma ontstond in 2006 als fusie tussen het voormalige Elisabethziekenhuis te Sijsele en de H. Hartkliniek te Eeklo. Tot de
fusie werd in 1999 nog verplicht door Mieke Vogels, toen zij Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid was, met daaraan
gekoppeld de bouw van een nieuw ziekenhuis. De daartoe noodzakelijke subsidies ontbraken echter en er zullen 18 jaar
verstreken zijn alvorens het nieuwbouw fusieziekenhuis in 2017 zal worden ingehuldigd.
Henk Vincent,
Directeur Facilitaire Diensten
en Masterplan AZ Alma Eeklo
Sijsele-Damme

De redacteurs van de PROFACILITY Media (magazine, newsletters,
www.profacility.be en thematische edities) volgen de actualiteit in de
zorgsector al enkele jaren door deel te nemen aan verschillende
evenementen, zoals het jaarlijkse HFDV-congres, het Zorgcongres
georganiseerd door KI’communications, het VTDV-congres en meer
recent nog de lezingen tijdens de Health & Care-vakbeurs.
Dit jaar wordt voor het eerst een speciale editie van het magazine
PROFACILITY uitgegeven, die volledig gewijd zal zijn aan facility
management en strategisch vastgoedbeheer in de zorg- en gezondheidssector. Deze editie wordt in avant-première voorgesteld tijdens
het HFDV-congres op 8 december.

CONTENT

Er zal een brede waaier aan artikelen en reportages gepubliceerd
worden:
• Casestudy’s met betrekking tot ontwerpen, concepten, bouw
			 en uitbating van ziekenhuizen en rusthuizen.

Als Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan stuurt Henk Vincent 260 mensen aan, die o.a. zorg dragen voor de voeding
& catering, schoonmaak, technische dienst, centrale afdelingslogistiek & intern patiëntentransport en magazijn & distributie.
Daarnaast is hij tevens projectleider voor het concipiëren en realiseren van het Nieuwbouwproject.
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• Rondetafelgesprek om te peilen naar de opinies, visies en 		
			 ervaringen van managers die vertrouwd zijn met facility (met 		
			 inbegrip van ICT), infrastructuur- en vastgoedmanagement.
• Weergave en becommentariëring van een studie, enquête of 		
			 onderzoek.
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in het UZ Gent werden geïnformeerd via
nieuwsbrieven, posters, e.a. Er was een
sensibiliseringscampagne nodig om aan te
sporen tot online registratie van gewenste
interventies i.p.v. het voordien gebruikelijke
doorbellen van de noden”. De eigenlijke
implementatie verliep vrij vlot. Er is intern
nog bijgesleuteld, wat aanleiding was tot

gement Informatie Systeem (FMIS) bundelt alle gegevens, processen
Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) bundelt alle gegevens, processen

r de facilitaire dienst in één gecentraliseerd systeem. Vooral
binnen
en documenten
voor de facilitaire dienst in één gecentraliseerd systeem. Vooral binnen
e integratie van FMIS softwareoplossingen veralgemeend.
de Gezien
zorgsector is de integratie van FMIS softwareoplossingen veralgemeend. Gezien
n de organisatie en de verspreiding van de informatie,de
opteerde
complexheid van de organisatie en de verspreiding van de informatie, opteerde

H

Bert Van De Wielle, Klantendienst & FMIS,
Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur aan
het UZ Gent: “Zowel op strategisch als tactisch
niveau was iedereen gewonnen voor de aanschaf van een performant FMIS. Op operationeel vlak was er wel wat weerstand”.
Het registreren van de prestaties werd
gevraagd. Hierdoor voelden sommige technici
zich geviseerd en gecontroleerd, want zij
waren gewoon aan het invullen van een
logboek en moesten nu overschakelen op een
digitaal document. Dit werd opgevangen door
de dienst vorming te betrekken in het
‘change management’ traject (zie verder). Als
volgende stap is de implementatie van SLA’s
per meldingssjabloon en prioriteit voorzien.

voor facility management nodig.
Onontbeerlijke opvoeding
en opleiding
Marktonderzoek
Parallel aan de implementatie van het
Als FMIS
eersteis stap werd het eigen systeem
het ‘change management’ uiterst belangrijk
afgetoetstent.o.v. het marktaanbod. Integratie
dient deel uit te maken van de begeleidende
van het bestaande was noodzakelijk, opdat het
vorming. Bert Van De Wielle: “Interne
werkklanten
van jaren niet zou verloren gaan.

Onontbeerlijke opvoeding
en opleiding
Parallel aan de implementatie van het FMIS is
het ‘change management’ uiterst belangrijk en
dient deel uit te maken van de begeleidende
vorming. Bert Van De Wielle: “Interne klanten

UZ Gent: interne sensibiliseringscampagne voor het change
management en gebruik van
FMIS system
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Ervaringen
“We hadden hogere verwachtingen t.o.v. de
standaard rapportering die ingebouwd zit”
geeft Bert Van De Wielle aan. “Dat was
aanleiding tot een meerkost om de
rapportering te krijgen zoals we ze wensten”.
“Algemeen voldoet het FMIS zeker”, luidt de
balans op dit ogenblik. De facilitaire dienst

“ Een opleiding van de gebruikers door de leverancier van
het FMIS was voorzien en ervaren we als onontbeerlijk,
evenals een vervolg na de implementatie “

het Universitair ziekenhuis Gent voor een stapsgewijze implementatie.

Bert Van De Wielle, Klantendienst & FMIS,
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gewijze implementatie
Stapsgewijze implementatie
n FMIS bij UZ Gent van een FMIS bij UZ Gent
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De enorme groeperings-, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten die
momenteel in uitvoering zijn binnen de ziekenhuiswereld, en de
diverse ontwikkelingen in de seniorenzorg die noodzakelijk zijn om
te kunnen beantwoorden aan de snel groeiende behoeften, hebben
ervoor gezorgd dat de zorgsector de laatste jaren met grote regelmaat onze aandacht trekt. Het gaat om best practices en innovaties
op het vlak van facility en logistic management, conceptuele ontwikkelingen, inrichting en beheer van gebouwen, aankoopbeleid (in
het bijzonder samenwerkingen en partnerships voor outsourcing),
integratie van innovaties en nieuwe technologieën op het gebied van
ICT, voorraadbeheer en mobiliteit.

FM - baCk to the Future i interview arlette verleyen, DireCteur FaCilitaire Dienst universitair Ziekenhuis brussel i

vertraging. Lange termijn denken is een must.
“Wij opteerden voor een stap per stap
implementatie, want het gaat tenslotte om een
zeer intensief proces, waar men lang mee
bezig is” getuigt Bert Van De Wielle. “We
misten een degelijke Nederlandstalige
handleiding als basisdocument om mee aan
de slag te gaan, al voelden we snel aan dat je
uiteindelijk beter zelf een eigen handleiding
opmaakt, aangepast aan de specificiteit van
het gebruik binnen de organisatie”.
Een opleiding van de gebruikers door de
leverancier van het FMIS was voorzien en
ervaren we als onontbeerlijk, evenals een
vervolg na de implementatie.
Een gebrek aan ondersteuning in de eigen taal
bemoeilijkt vaak de communicatie en vormt
aanleiding tot misverstanden. Misschien is het
wenselijk dit aspect op te nemen in het
lastenboek wanneer men de markt op gaat
voor een FMIS.

UZ Gent: interne sensibiliseringscampagne voor het change
management en gebruik van
FMIS system
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van het UZ Gent had ook positieve ervaringen
met het aansturen van het maatwerk als deel
van het implementatietraject.
Het gebruik neemt stelselmatig uitbreiding
over andere diensten van het UZ Gent,
waaronder patiëntenvervoer, supply chain,
catering, linnendienst, schoonmaak etc.
Bert Van De Wielle: “Onze klantendienst is
zowat de ambassadeur voor het FMIS-gebruik
en ‘promoot’ het aan de andere afdelingen”.
Als één van de voordelen wordt ook de
mogelijkheid tot aansturen van leveranciers
met raamcontracten vooruitgeschoven.
Zo kan de onderhoudsfirma voor de bedden
zelf in het systeem werken. Uitwisseling
(door-sturen van werkbonnen) via het FMIS is
mogelijk voor alle onderhoudscontractors.
Het opnemen van onderhouds- en meerjarenplannen maken dat de dienst infrastructuur, toekomstige technische en bouwkundige gebreken veel ‘preventiever’ kan
aanpakken.

• Bijdragen over technologische innovaties en vernieuwingen		
			 op het vlak van facilitaire en logistieke diensten, die al dan		
			 niet uitbesteed worden.

Redactioneel adviescomité
De redactionele onderwerpen en getuigenissen die in deze speciale
editie aan bod zullen komen, worden bepaald in samenwerking met
vertegenwoordigers van federaties waar de Belgische professionals
uit de zorg- en gezondheidssector lid van zijn (HFDV, VTDV, VVAV),
evenals enkele hoofdrolspelers uit het activiteitenveld.
Het redactioneel adviescomité zal ook een aantal commerciële
partners opnemen die het project ondersteunen.

LEZERSPUBLIEK

• Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer (Utrecht)
			 18 > 20 januari 2017*
• Vakbeurs ‘Soins et santé’ (Namur) - 9 >10 maart 2017
			 De vakbeurs Health & Care wordt om de twee jaar 			
			 afwisselend in Vlaanderen en Wallonië georganiseerd
			 in Gent (Flanders Expo) en Namen (Namur Expo)*.
• Facility Zorgcongres, georganiseerd door 			
			 KI’Communications (Berchem) - april 2017

Het magazine PROFACILITY bestaat nu al dertien jaar in België
De PROFACILITY-uitgaven verschijnen in het Frans, Nederlands, en
zelfs in het Engels voor de gezamenlijke vastgoeduitgave. De geprinte
en elektronische publicaties vormen samen een platform voor
communicatie en uitwisseling voor:

• Seminarie ‘Zorgvastgoed 2017, georganiseerd door
			 SPRYG - juni 2017
In december 2016 worden ook 1.200 exemplaren per post
verstuurd naar professionals in de zorg- en gezondheidssector.
B2B doelgroepen
• beslissingsnemers in ziekenhuizen, rusthuizen en zorgcentra
• de mensen in die organisaties die verantwoordelijk zijn voor
		 - de organisatie, de aankoop en het beheer van facilitaire en 		
			 logistieke diensten (hard & soft facilities)
		 - het beheer van gebouwen, infrastructuur en technische 		
			 installaties de interieurinrichting van restaurants, cafetaria’s
			 en onthaalruimten.

* nog te bevestigen

newsline posten @PROFACILITYBE. Tot slot zijn er onze newsletters
die u kunt lezen op www.profacility.be/newsletter
en www.pro-realestate.be/newsletter
13e

• facility, real estate, workplace en mobility managers in bedrijven,
openbare besturen en organisaties uit de non-profitsector,
• leveranciers en dienstverleners die het beheer van facilitaire 		
diensten, het beheer van gebouwen en technische installaties,
interieurinrichtingen (werk-, zorg- en onthaalruimten en logistieke
ruimten) en het mobiliteitsbeheer helpen optimaliseren.

De journalisten van Bimedia publiceren voortdurend de laatste
nieuwtjes over deze activiteitendomeinen op www.profacility.be en
www.pro-realestate.be. De bibliotheken met artikelen en casestudy’s
die inspelen op de actualiteit, de agenda met seminaries en opleidingen
en de gepubliceerde vacatures maken van deze websites echte
brandpunten voor het delen van informatie en ervaringen voor
professionals uit deze activiteitensectoren. Sommige professionals
volgen ook in primeur de nieuwsberichten die we op onze twitter
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MARKET TRENDS
vacancy, take-up,
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town planning, oﬃces, housing & retail

PARADIS EXPRESS, mixed-use project in Liège.
Winner ’Best Futura Project - MIPIM Awards 2016.

KEY PLAYERS

developers, local authorities, architects, advisers, brokers

Efficiency in buildings, workplace,
facilities & mobility management

Infodesk +1.320 AANBEVOLEN LEVERANCIERS >> www.profacility.be/guide
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A2M Jaspers Eyers Architects-BAG

• Congres HFVD (Brasschaat) - 08/12/2016
			 HFDV / Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorginginstelligen

• Congres VTDV (Gent) - mei 2017
			 VTDV / Vereniging voor Technische Diensthoofden van 		
			 Verzorgingsinstellingen

urban regeneration, smart cities
© BURO II & ARCHI +I for Atenor

In het voorjaar 2017 zal dit magazine verspreid worden tijdens de
belangrijkste seminaries, congressen en vakbeurzen op het vlak
van FM en vastgoed, die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op de
zorg- en gezondheidssector.

• REALTY, Tour & Taxis (Brussel) - 16 > 18 mei 2017

Brucity, the new futuristic Administrative Centre for the city of Brussels,
to be located right alongside the new pedestrian zone of downtown Brussels.
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Connect to profacility.be/workplace for workplace interior design, build and management best practices
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Het magazine ‘PROFACILITY | FACILITY & REAL ESTATE
MANAGEMENT IN DE ZORG SECTOR’ zal om en bij de 100
pagina’s tellen en verschijnt in het Nederlands met een oplage van
5.500 exemplaren. Deze speciale editie zal in avant-première
verspreid worden tijdens het HFDV-congres op 8 december 2016.

BEST STRATEGIES

investment, property, buildings & workplace management

TARIEF 2016
> Speciale editie: Facility management (soft/hard facilities)
& strategisch vastgoedbeheer in de zorg- en gezondheidssector
Profacility Special ‘Facility & real estate management in de zorgsector’
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> Advertenties
1/2 pagina*

1.450 €

1/1 pagina

2.350 €

2/1 pagina

3.550 €

210 mm x 297 mm
+ 5 mm
valse snit rondom

* 1/2 pagina advertentie worden in de sectie
‘Advisers, diensten & levranciers gids’

1/2 PAGINA

ADVERTENTIE
Als de leden en deelnemers aan de hoger genoemde congressen en seminaries
behoren tot uw doelgroep van potentiële partners en kopers, zet uw bedrijf,
producten en dienstenaanbod in deze editie dan in de kijker door middel van
een advertentie of bedrijfsprofiel.

CONTACT
Wilt u in deze editie een advertentie plaatsen, neem dan onmiddellijk
contact op met:
Tahnée Fernandez Coenegracht
tfernandez@bimedia.be
tel. +32 (0)476 72 53 41.

> Covers en voorkeurplaatsing
Cover 2 Inside front cover

2.950 €

Cover 3 Inside back cover

2.750 €

Cover 4 Back cover

3.150 €

100 mm x 297 mm
+ 5 mm
valse snit rondom

Voorkeursplaatsing: tarief +15 %

1/2 PAGINA
175 mm x 125 mm

> Company profile
• 1/1 pagina Company Profile

2.750 €

• 2/1: 1/1 pagina Company Profile
Tahnée Fernandez zal u ook voorstellen om een neutrale, niet-commerciële
bijdrage te leveren aan bepaalde casestudy’s, debatten en uitwisselingen van
ervaringen die in de reportages van deze editie zullen verschijnen. Deze win-win
samenwerkingen zijn beperkt tot maximaal acht partners en houden een
reclame-investering in maar ook een inbreng van expertise en een redactionele
bijdrage aan een reportage in deze editie.
Om een bedrijfsprofiel op te stellen en te publiceren,
kunt u ook contact opnemen met
Kim Verhegge
kverhegge@bimedia.be
tel +32 (0)478 67 77 05.
Uiterlijke reserveringstermijn voor advertenties in deze editie:
• Bedrijfsprofiel > 29/10/2016
(eindredactie en lay-out door Bimedia op basis van de door
u bezorgde informatie, foto’s en logo’s)
• Levering van de gebruiksklare advertenties > 10/11/2016

+ 1/1 pagina advertentie

3.950 €

> Print & Web package 4.100 €

3.075 €
• 1/1 pagina Company Profile in het Profacility
Magazine special
+ e-Company Profile in de leveranciers gids
op www.profacility.be/guide voor 1 jaar

2/1 PAGINA
420 mm x 297 mm
+ 5 mm valse snit rondom

Company profile

COMPANY PROFILE

Samenvattend profiel van uw bedrijf
waarin uw activiteiten, producten en
diensten gericht voor de zorg- en
gezondheidssector worden voorgesteld.
Ook recente referenties & contactpersonen worden in dit bedrijfsprofiel
inbegrepen.

Meer dan 30 jaar expertise in vastgoed
Cofinimmo werd opgericht in 1983 en is vandaag de belangrijkste Belgische
beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring, evenals
een belangrijke speler op de Europese markt. Cofinimmo is genoteerd op
Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in
Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd
door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.
Op 30.06.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,2 miljard.
De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog
dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich
richt tot institutionele beleggers en particulieren.

Zij worden in hun groei begeleid door een gespecialiseerd ‘in-house’-team dat hen
helpt bij het renoveren of uitbreiden van hun vastgoedpark. Aldus kan gezamenlijk
optimaal ingespeeld worden op de huidige en toekomstige vraag naar huisvesting en
verzorging.
Geografische opsplitsing van de portefeuille

Zorgvastgoed in de lift
Aanvankelijk focuste de vennootschap uitsluitend op kantorenvastgoed. In 2005
ging ze echter van start met het diversifiëren van haar vastgoedportefeuille door
te investeren in alternatieve vastgoedbeleggingen. Vandaag bezit de Groep een
gediversifieerde portefeuille verspreid over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland,
met een waarde van ongeveer 3,2 miljard en een totale oppervlakte van meer dan
1 700 000 m². Met het oog op de demografische tendensen, is Cofinimmo hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (43%), de kantorensector (39%), alsook in
vastgoed van distributienetten (17%). De voorbije tien jaar heeft Cofinimmo enorm
geïnvesteerd in zorgactiva en heeft zij in dit segment eveneens een diversificatie per
land, per uitbater en per zorgspecialisme gerealiseerd. Vandaag is de vennootschap
een van de belangrijkste zorgvastgoedinvesteerders op het Europese vasteland.
In het kader van de groei in zorgvastgoed ligt de focus vandaag voornamelijk op
Nederland en Duitsland, waar Cofinimmo haar aanwezigheid nog verder wenst uit te
breiden. Op de Belgische en Franse markten, waar zij respectievelijk tien en acht jaar
actief is, bestaat haar beleid eerder uit het begeleiden van de uitbaters van
zorginstellingen in hun groei.
Customer minded
Cofinimmo heeft een portefeuille van meer dan 400 klanten-huurders, waaronder de
Europese instellingen, de Belgische Staat en een hele reeks prestigieuze nationale en
internationale bedrijven. Zij beschikt over meer dan 120 dynamische en creatieve
medewerkers, werkzaam in de verschillende takken van het vastgoed- en property
management. De belangrijkste doelstelling is het aanreiken van ‘all-in one’ vastgoedoplossingen, waarbij kwaliteitsgebouwen, flexibiliteit in de gebouwenbezetting en
gerelateerde diensten gecombineerd worden. Voor het dagelijks beheer van de meer
dan 120 gediversifieerde zorgactiva in portefeuille (woonzorgcentra, revalidatieklinieken, zorgcentra voor gehandicapten, enz.) heeft Cofinimmo huurovereenkomsten afgesloten met zorguitbaters die een degelijke reputatie genieten en veel
ervaring in het domein hebben.

COFINIMMO NV
Woluwedal 58
1200 Brussel
T +32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
www.cofinimmo.com
Contact: Danielle Scherens - Corporate Communication Officer
dscherens@cofinimmo.be

Alle prijzen zijn excl. BTW (21%). Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen in onze bestelbonnen, facturen en kunnen teruggevonden
worden op www.profacility.be/advertising
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