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Zet uw bedrijf en uw realisaties in de kijker 
in de Profacility Guide 2015 

door de publicatie van een advertentie.
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FACILITY MANAGEMENT
Optimalisering van de facilitaire organisatie.
Case studies, getuigenissen en ervaringen
• tools en procedures voor planning, beoordeling van de prestaties
 en hulp bij de besluitvorming
• outsourcing: beheermodellen (IFM, managing agent, multi-diensten)
• strategie en aankoop procedures
• benchmark: kosten en niveau van facilitaire diensten
• budgettering en financieel beheer, kosten- en winstcentra
• audit- en kwaliteitscontrolesystemen
• Facility Management Information System (FMIS)
• risk management en business continuity plan
• organisatie van een multimodale mobiliteit

VATSGOED & GEBOUWEN
Afstemmen van het gebouw aan de noden en waarden van 
het bedrijf. Optimalisering van de totaalkost van gebouwen
• evolutie van de vastgoedmarkt: aanbod en huurprijs
• aanbod van gedeelde kantoren (business centers, co-working ruimtes)
• mobiliteit: toegankelijkheid van het gebouw - parking
• energetische autonomie (productie van hernieuwbare energie : 
 zonne-energie, geothermie, warmtekrachtkoppeling)
• duurzame gebouwen: labels (BREEAM, “Voorbeeld Gebouwen”, 
 C2C, …)
• domotica/ buildig automation
• personen en gebouwen beveiliging

WORKPLACE
Organisatie en inrichting van werkplekken: kantoren,
ontvangst- en vergaderruimten, archivering en opslag 
• space planning & workplace design
• project management
• New World of Work (NWOW) en change management
• beheer van desk sharing (flex desk - dynamic office)
• keuze van het meubilair en de uitrustingen voor kantoren
• toegangscontrolesystemen voor gebouwen, telefonie, lockers en 
 multi-user printers
• integratie van audiovisuele uitrustingen
• optimale inrichting van opslagruimten en efficiënt beheer dankzij 
 aangepaste tools

LEVERANCIERSGIDS
Dit onderdeel van de Profacility Guide publiceert bedrijfs-
profielen van leveranciers en dienstverleners die hun vakkennis 
aanbieden aan bedrijven, openbare besturen en collectiviteiten 
om het beheer van hun vastgoed, gebouwen, werkomgevingen, 
facilitaire diensten en mobiliteit te optimaliseren. 

De ‘Company Profiles’ bevatten een beschrijving van de activiteiten, 
producten en diensten van de bedrijven alsook nuttige informatie voor 
potentiële klanten: contactpersonen, realisaties, referenties en persartikels, 
omzet, filialen, enz. 

In een tweede afdeling van deze leveranciersgids wordt een sectorale TOP 
van de belangrijkste leveranciers en dienstverleners gepubliceerd. Ze worden 
volgens de aard van hun diensten of de productcategorie gerubriceerd.

De dienstverlener- en leveranciersgids en de Company Profiles die hieraan 
gelinkt zijn, zijn online beschikbaar op www.profacility.be/guide en 
worden regelmatig bijgewerkt.

De editoriale lijn van de Profacility Guide 
is samengesteld rond 4 informatiepolen:



RESERVATIEBON
Terug te sturen voor 10/11/2014
FAX: +32 (0)2 626 37 17 - E-MAIL: advertising@bimedia.be

→ 12e jaar

→ 2 edities: Nederlands en Frans

→ • Oplage > 7.000 ex.
 • Op 9/12/2014 wordt de gids verzonden naar zo’n 
  4.000 professionals  
 • In 2015 zal de Profacility Guide verdeeld worden tijdens de  
  belangrijkste facilitaire en vastgoedevenementen in België 
  en aan de landsgrenzen. Profacility is media partner van 
  Ki’Communications, Artexis en EFMC. 

→ • Doelgroep: 
 • Bedrijven, industrieën, openbare besturen, ziekenhuizen en 
  collectiviteiten gevestigd in België.
 • Binnen deze organisaties, de beslissingsnemers voor:
  - vastgoed, gebouwen, technische uitrustingen en energiebeheer
  - kantoren en werkomgevingen inrichting
  - aankoop en beheer van facility diensten
  - wagenpark en mobiliteitsbeheer
  - maatschappelijk verantwoord ondernemen van de organisatie

Ontdek de vorige editie op www.profacility.be/guide/2014_nl/

■	 1/2 pagina advertentie in de rubriek ‘Leveranciersgids’  I  175 mm breed x 125 mm hoog (liggend formaat)    1.550 €
 
       
■	 1/1 pagina advertentie  I  210 mm breed x 297 mm hoog + 5 mm valse snit rondom      2.450 €
 

■	 2/1 pagina advertentie  I  420 mm breed x 297 mm hoog + 5 mm valse snit rondom       3.650 €

Voorkeursplaatsing: tarief + 15 %
 

Naam        Functie

Bedrijfsnaam

Adres

Tel.

E-mail        Website

BTW

Datum        Handtekening

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

De Profacility-media zijn publicaties van

business interactive media bvba  I  Louisalaan 475  I  1050 BRUSSEL
TEL. +32 (0) 2 669 77 65  I  FAX. +32 (0) 2 626 37 17
info@bimedia.be  I  www.bimedia.be

ADVERTISING 
advertising@bimedia.be  
TEL +32  (0) 478 677 705

Vink hieronder het gewenste formaat van de advertentie aan die u wenst te bestellen.
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LEVERANCIERS-
GIDS  
COMPANY PROFILES

FACILITY MANAGEMENT 

 
 Integrated Facility Management

 101  Facilicom Services Group

111  ISS Facility Services

121  Sodexo

 Adviesverlening in Facility Management

 92  Aremis

 91  AOS Group 

117  Procos Group

125  Vinci Facilities

Adviesverlening in Mobiliteit  

124  Traject

FMIS  
 92 Aremis

117  Procos Group

Beroepsfederatie  

107  IFMA 

 WORKPLACE 

 
 Workplace Design & Concept 

 91  AOS Group

 92  Aremis

103  Global 

105  K-oncept

115  L.O.G

117  Procos Group

119  Rosestudio

 Kantoormeubelen  

104  Kinnarps

118  Sedus Stoll

Oplossingen voor archiveren en klasseren    

 94  Bruynzeel Storage Systems

Scheidingswanden & Klimaatplafonds   

 93  Beddeleem

109  Maars Jansen Partitioning Systems

114  Panisol New

116  Pan-All

Zonweringen  

 108  Hunter Douglas - HelioScreen

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 
 Cleaning
 101  GOM

111  ISS Facility Services

120  SCA New

121  Sodexo

 Catering 
101  Prorest catering

111  ISS Facility Services

121  Sodexo

Multidisciplinair beheer (maincontracting)  

101  One Building Management

111  Vinci Facilities

121  Sodexo

Verhuis, opslag en logistiek   

 90  Arthur Pierre

113  Mozer

122  Potiez-Deman 

Coffee service   

112  Miko Coffee Service

 VASTGOED EN GEBOUWEN 

 
 Consultancy & Vastgoeddiensten

 91  AOS Group

 92  Aremis

 96  Camelot Protection Immobilière 

 97  Freestone

Onderhoud en herstellingen (Handyman)

 98  Faciliteam New

 101 One Building Management

111  ISS Facility Services

121  Sodexo

 
Energie-audit – Energy Management  

 92  Aremis

123  SunSwitch New

  

Nieuwigheden, realisaties en projecten van deze bedrijven 

kan u ontdekken via hun regelmatig geactualiseerd bedrijfsprofiel, 

gepubliceerd op →→ www.profacility.be/guide

New > Nieuw bedrijfsprofiel gepubliceerd in de Profacility Guide

→→
  VAKKENNIS GEDELEGEERD BEHEER 

CO-INVESTERING FM SERVICES BUNDLING             

          KNOWHOW MANAGING AGENT CONCEPT     

     ENGINEERING INTEGRATED FACILITY 
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COMPANY PROFILE

IFMA BElGIAn CHAPtEr VZW/ASBl

Pegasuslaan 5 - BE-1831 Diegem

TEL 0032 (0)2 424 12 80

mieke.loncke@ifma.be

www.ifma.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding 

IFMA Belgium is één van de 127 afdelingen van de inter-

nationale vereniging die 30 jaar geleden in de Verenigde 

Staten werd opgericht. IFMA  – International Facility 

Management Association - verenigt wereldwijd meer dan 

23.350 leden over 78 landen.  De professionele beroeps-

federatie telt in ons land 687 effectieve leden, en bereikt 

meer dan 6000 professionals die actief zijn in de wereld 

van Facility Management en Facilitaire Dienstverlening.

Bedrijfsleiders zijn zich meer en meer bewust van 

het strategisch belang van Facility Management.  

De missie van de vereniging bestaat erin om Facility 

Management als een erkend en volwaardig vakgebied te 

presenteren en verder te ontwikkelen.  Met haar activitei-

ten wil ze de FM professional naar een hoger niveau tillen.  

IFMA Belgium wil daarbij in eerste instantie fungeren als 

kenniscentrum voor haar leden en toekomstige leden.  

De federatie is hét aanspreekpunt voor Facility Managers 

die geconfronteerd worden met allerhande facilitaire 

vragen en uitdagingen en wil hen de nodige ondersteu-

ning bieden.  De vereniging doet dit door het aanbieden 

van opleidingen, het organiseren van seminaries en 

informatiemeetings, het oprichten van werk- en vakgroe-

pen en het organiseren van netwerkevents.  Zij wil zo een 

platform bieden voor overleg tussen Facility Managers, 

leveranciers, beroepsgroepen, verenigingen, hogescholen, 

universiteiten en het openbare bestuur, etc.

IFMA legt ook de focus op de jonge professionals uit de 

facilitaire sector die via de jongerenafdeling Young IFMA 

Professionals een forum krijgen.

Diensten 

FACILITAIRE OPLEIDINGEN

Het multidisciplinaire karakter van Facility Management 

breidt steeds verder uit.  Nieuwe disciplines die aan de 

FM-portefeuille worden toegevoegd, vereisen inleving 

en verdieping in de materie.  Daarnaast worden de 

vertrouwde disciplines verder uitgediept, worden ze 

complexer en komen er nieuwe aspecten aan te pas.  Als 

Facility Manager moet je dus constant bijscholen.  IFMA 

voorziet opleidingen om de facilitaire afdeling verder te 

professionaliseren.  Door theorie en het uitwisselen van 

praktijkervaringen, verkrijg je op zeer korte tijd een boost 

in direct toepasbare kennis.

In samenwerking met IFMA  kan je zo aan de KaHo 

Sint-Lieven en La Haute Ecole de la Province de Liège de 

posthogeschoolopleiding ‘Facility Management’ volgen.  

COntACt
Mieke Loncke

Directeur

TEL 0032 (0)485 69 77 93

mieke.loncke@ifma.be

StrUCtUUr
Management

Werknemers      
Aantal personen: 2

Jean Morren

Voorzitter

Dirk Vrancken

Secretaris

Sven Aerts

Penningmeester 

Yves Bertholomé

Ondervoorzitter 

Mieke Loncke
Directeur

Deze succesvolle opleidingen zijn gericht op  de ‘selfmade 

facility manager’ die voor het uitvoeren van zijn opdrach-

ten geen specifieke vooropleiding heeft genoten en vooral 

op tactisch niveau actief is.

Eveneens onder leiding van IFMA, kan je aan de Erasmus-

hogeschool te Brussel, het postgraduaat ‘Strategisch FM’ 

volgen dat zich richt tot iedereen die op (top- of middle-) 

managementniveau verantwoordelijk is voor het facilitaire 

beleid van zijn of haar organisatie.

Naast deze modulaire totaalopleidingen biedt IFMA ook 

praktische halve dag-opleidingen aan.

EVENEMENTEN

Maandelijks zijn er verschillende evenementen op 

maat van de Facility Managers: interessante bedrijfs-

bezoeken, seminaries rond actuele thema’s, congres-

sen die de kennis van de Facility Managers verrijken.

Hét belangrijkste jaarlijks evenement is de Facility 

Awards: het ene jaar wordt de Facility Manager van het 

Jaar verkozen, het andere jaar wordt het beste Facilitaire 

Project beloond.  IFMA wil met dit groots event het belang 

van het beroep in de kijker zetten en de aandacht vestigen 

op nieuwe tendensen.  Nu start de zoektocht naar de man 

of vrouw die door zijn of haar manier van denken, visie, 

engagement en inspanningen het beroep van Facility 

Manager bekendheid en erkenning bijgebracht heeft en 

een belangrijke bijdrage geleverd heeft tot de verdere 

professionalisering van de functie. 

nieuwigheden
In 2014 organiseert IFMA voor het eerst de Dag van 

Facility Management, op 27 maart. In 12 keuzesessies, 

verdeeld over 4 blokken, krijgt de Facility Manager een 

update van de meest actuele trends in FM en komen de 

meest uiteenlopende FM-thema’s aan bod.  Een niet te 

missen aanrader!

referenties
IFMA staat garant voor een rijke en boeiende agenda.  

Neem af en toe een kijkje op onze website www.ifma.

be om de recentste activiteiten te bekijken.  Schrijf je 

vrijblijvend in op onze e-cards om op de hoogte te blijven 

van het aanbod of word lid van het grootste facilitair 

netwerk in België!

Meer info: www.ifma.be en twitter (@IFMA_Belgium)

   PrOFACIlIty GUIDE 2014   121

COMPANY PROFILE

SODEXO BElGIUM nV/SA

Charles Lemairestraat 1 - BE-1160 Brussel

TEL 0032 (0)2 679 12 11

FAX 0032 (0)2 679 14 56

reception@sodexo.com

www.sodexo.com

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
‘Making every day a better day’ 

Missie
Als specialist in Dagelijkse Levenskwaliteit is het onze 

missie om uw leef-, werk-, zorg- en leeromgeving te 

ontwerpen, in te richten, te beheren en te onderhouden.

De globale serviceoplossingen die onze teams van 

experts voor u ontworpen hebben, zijn gebaseerd 

op een strategische samenwerking. Ze vormen een 

toegevoegde waarde en dragen duurzaam bij tot uw 

prestaties, uw efficiëntie en het welzijn van iedereen in 

uw omgeving.

Diensten
Diensten en sturing

Gaande van het ontwerp tot het dagelijkse beheer 

van de diensten begeleiden, vereenvoudigen en 

harmoniseren we de diensten en prestatie-indicatoren 

en maken we ze toegankelijk. We bevorderen de 

vooruitgang en de continue optimalisering van de 

diensten en kosten.

Bij Sodexo maken we van uw facilitaire diensten een 

aanvullend strategisch middel om de realisatie van uw 

doelstellingen te maximaliseren en een boost te geven.

Voor de uitvoering van de diensten, de installatie van de 

tactische hulpmiddelen en de strategische begeleiding 

passen we een methodologie toe op basis van 

‘Operational Excellence’.

Operationele Excellentie is een filosofie die leidt tot de 

continue verbetering van de prestaties en van de relaties 

met de nadruk op:

• de noden van interne en externe klanten

• de responsabilisering van de medewerkers

• de optimalisatie van ieders activiteiten

Onze oplossingen worden aangepast aan uw 

strategische prioriteiten en bieden een brede waaier van 

diensten: 

• Receptie & Onthaal

• Meeting Room Services

• Administratie en Postbedeling 

• Hygiëne en Cleaning

• Tuinonderhoud

• Interieurbeplanting 

• Afvalbeheer 

• Directierestaurants 

• Catering

• Vending

• Shops

• Multitechnieken

• Onderhoud van laboratoriuminstrumenten 

• Motivation Solutions: Lunch Pass, Cadeau Pass,  

 Sodexo Card

• Verhuis en Ruimtebeheer

COntACt
Anne De Rede

Project Management Assistant

TEL 0032 (0)2 679 11 39

QoL.Platform.Desk@sodexo.com  

  

StrUCtUUr
Management

Pierre-Alain Scharff

Sr Vice President - Corporate Services 

Vestiging/België 

Altys, Sodexo IFM Technical Services

Bevrijdingslaan 8 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

5 continenten, 80 landen, 34.300 sites  

Werknemers         

Aantal personen: 4000

Jaar van oprichting: 1971 in België 

Omzet         

2012: Belux 465.000.000 € 

Door ons ook het sturen van al deze gegroepeerde 

diensten toe te vertrouwen, zullen we:

• uw operationele flexibiliteit versterken,

• uw administratief en beheerssysteem   

 vereenvoudigen,

• uw zichtbaarheid op het gebied van management  

 vergroten,

• uw kostencontrole verbeteren

En u zult toegang hebben tot de knowhow van onze 

deskundigen en projectleiders op dit gebied.

Methodologie 

We analyseren uw omgeving, activiteiten, cultuur en 

specifieke kenmerken om deze ten volle te begrijpen. 

Uw strategische uitdagingen vormen de kern van ons 

voorstel en de basis van onze globale serviceoplossing.

Onze methodologie garandeert u transparantie en 

controle in elke fase van het veranderingsproces, van 

een vrijblijvende diagnose van niveau 1 en de uitwerking 

van een nieuw, innoverend model dat aangepast is aan 

de verwachtingen en eisen van uw core business, tot de 

operationele uitvoering.

Sodexo, een bedrijf met maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.

• Het project STOP Hunger om hongersnood en  

 ondervoeding wereldwijd te bestrijden

• Charter voor Diversiteit 

• Lid van Business & Society

• Ons plan voor duurzaam ondernemen: het Better  

 Tomorrow Plan

Om aan uw omgeving en verwachtingen te 

beantwoorden, streeft Sodexo ernaar om een wereld van 

verschil te creëren en de activiteiten te laten verlopen 

naargelang de eisen van uw onderneming.

Onze waarden:

• Zin voor dienstverlening

• Zin voor vooruitgang

• Team spirit

Onze ethische principes: 

• Loyaliteit

• Respect voor de mens

• Transparantie 

• Weigering om deel te nemen aan corrupte praktijken  

 en oneerlijke concurrentie

referenties
Referenties en presentatie op eenvoudig verzoek 

(anne.derede@sodexo.com).

Voor meer informatie: www.sodexo.com

Albert Cohen

QoL Services 

Sales Director

Carine De Strooper

QoL Services 

Platform Director 
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ISS nV/SA 

Athena Business Center

Steenstraat 20-1 - BE-1800 Vilvoorde

TEL 0032 (0)2 263 66 11

FAX 0032 (0)2 263 66 12

info@be.issworld.com

www.iss.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
Geïntegreerde facilitaire dienstverlener

ISS is een multinationaal bedrijf in facilitaire dienst-

verlening. Wij bieden catering, schoonmaak en be-

drijfsondersteunende diensten op maat. Vanuit onze 

dagelijkse aanwezigheid in de gebouwen van onze 

klanten, willen we een waardevolle bijdrage leveren 

aan hun organisatie en goede interne werking.

                                   
                                   

            

Facilitaire oplossingen op maat

Onze klanten genieten van:

• Eenvoud van contacten - SPOC

Wij duiden een contract manager aan die de 

bevoegdheid heeft om zowel onze eigen ISS-mede-

werkers als onze leveranciers te managen, voor alle 

diensten en in al uw sites.

• Innovatie en pro-activiteit

Bij ISS doen we actief aan Best Practice Learning. 

Onze contract managers roteren regelmatig tussen 

klanten en sectoren om het leerproces te stimuleren 

en innovaties te delen.

• Transparant kostenmanagement

In onze contracten bouwen we op transparante wijze 

flexibiliteit en schaalbaarheid in. Zo ondersteunen wij 

uw ontwikkeling en beheert u optimaal uw kosten.

Eén contact, één team

Organisaties schakelen meer en meer over naar een 

geïntegreerde facilitaire dienstverlener. Ze hebben 

behoefte aan een single point of contact (SPOC).

Onderscheidend voor ISS is dat de dagelijkse 

COntACt
Dirk Van den Steen

Marketing & Communication Manager

TEL 0032 (0)2 263 66 11

dirk.van.den.steen@be.issworld.com

StrUCtUUr
Management

Vestigingen/België 

Anderlecht, Antwerpen, Destelbergen, Floreffe, 

Gent, Heusden-Zolder, Heverlee, Vilvoorde, 

Wolvertem, Zwijndrecht

Werknemers  
Aantal personen: 

Belgium > 10.000

Worldwide > 534.000

Jaar van oprichting: 

Belgium: 1975

Copenhague: 1901 

Omzet     
2012: 

Belgium: 403 mio €

Worldwide: 10.655 mio € 

Kris Cloots

CEO

Pierre-Eric Nandancé

CCO

Frank Geelen

CFO

Christine Chaltin

HR Director

facilitaire diensten door eigen ISS-medewerkers 

worden uitgevoerd. Die vormen flexibele en poly-

valente teams met een centrale aansturing door 

een ISS contract manager. De teams worden waar 

nodig versterkt met technische specialisten. Dankzij 

deze unieke organisatievorm slagen we erin om voor 

onze klanten keer op keer nieuwe oplossingen op 

maat te creëren.

Diensten
• Facility Management

• Catering

 Bedrijfscatering

 Event Catering

 Healthcare Catering

• Cleaning

 Algemene schoonmaak

 Industriële schoonmaak

 Healthcare cleaning

 Food cleaning

 Ruitenwasserij

• Support Services

 Receptiediensten 

 Mailroomdiensten

 Logistieke ondersteuning

• Property Services

 HVAC

 Handyman 

 Kleine reparaties

 Groenonderhoud

COMPANY PROFILE

PrOCOS GrOUP 

Jan Blockxstraat 1 - BE-2018 Antwerpen

TEL 0032 (0)3 242 94 60

FAX 0032 (0)3 248 73 58

procos@procosgroup.com

www.procosgroup.com

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF  

Inleiding
PROCOS Group is een onafhankelijk consultant in 

bedrijfshuisvesting die in de domeinen “Space” en 

“Software” diensten en producten aanbiedt.

Space
Wij adviseren onze klanten bij het beter afstemmen 

van de huisvesting op de behoeften van hun 

medewerkers en de noden van de organisatie. 

De werkomgeving integreert zich in de visie van 

de organisatie, zowel voor het individu als voor de 

volledige groep.

De PROCOS teams zijn experts in het creëren van 

ideale oplossingen voor complexe projecten tijdens 

de plannings- en inrichtingsfase 

en de exploitatiefase.

Software

De software tools en systemen die PROCOS 

ontwikkelt en implementeert, bieden ondersteuning 

bij grote en complexe projecten. Hierbij richten 

we ons op het managen van de processen en de 

documentenstromen. Web- en mobiele toepassingen 

zijn hierbij de norm.

PROCOS Group is business partner van ARCHIBUS, 

wereldwijd marktleider in FMIS. Deze softwaretool 

helpt de facilities manager en de volledige 

organisatie bij het beheer van alle facilitaire 

processen en informatie.

Diensten
Onze Space diensten zijn :

• Advies bij strategische huisvestingsplanning

• Opmaken van een programma van eisen

COntACt
Jos DUCHAMPS

Gedelegeerd Bestuurder

TEL 0032 (0)3 242 94 60

procos@procosgroup.com

StrUCtUUr
Management

Jos DUCHAMPS

Gedelegeerd Bestuurder

Wim VAN HOVE

Gedelegeerd Bestuurder

Vestigingen/Internationaal

PROCOS Portugal - Lissabon

PROCOS Nederland - Arnhem

PROCOS Luxembourg - Luxembourg

Werknemers  
Aantal personen: 30

Jaar van oprichting: 1990 

• Ontwikkelen en implementeren van de 

 “New World of Work”

• Space Planning

• Interior Design

• Relocation Management

• Project Management

• Advies in Facilities Management

Onze Software tools zijn :

• Project Library: beheer van projectinformatie

• Multi Project Manager: project management van  

 grote aantallen gelijktijdige projecten

• Move Manager: planning van verhuisbewegingen

• ARCHIBUS: Facilities Management Informatie  

 Systeem

referenties
Acerta  l  AG Insurance  l  Air Liquide  l  AXA Real 

Estate  l  Bain & Cy  l  BNP Paribas Fortis  l  bPost  I 

CBRE  l  CM  l  Concentra  l  Corda Campus Hasselt  I 

DEXIA  l  EDF-Luminus  l  Ericsson  l  Ernst&Young   I 

FOD Economie  l  Generali  l  Gimv  l  Gemeen-

schapsonderwijs  l  Huis van de Arbeid  l  ING Real 

Estate  l  IPG  l  Johnson&Johnson  l  KBC  l  Kind en 

Gezin  l  KMDA l KPMG  l  Leasinvest  l  Le Figaro  l 

Liberty Global  l  Manpower  l  Master Blenders  l  

Mediafin  l  Merck Sharp & Dohme  l  MSD  l  Nestlé  I 

NMBS  l  Philips België, Nederland, Portugal, 

Duitsland, Israel  l  Portugal Telecom  l  Project²  l  

Regie der gebouwen  l  Sabam  l  SAP  l  Scholen van 

Morgen  l  Seco  l  Securitas  l  Stad Antwerpen  I    

SUN Microsystems  l  Telindus Belgacom ICT  l  

TPVision  I  Turk Telekom  l  UPC  l  Verizon  l  

Vlaamse Overheid  I  VKW  l  VRT
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AOS BElGIUM     

Charles Schallerlaan 54 - BE-1160 Brussel

TEL 0032 (0)2 775 95 11

FAX 0032 (0)2 775 96 00

belgium@aos-studley.com

www.aos-studley.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
AOS Studley Belgium is een onafhankelijke advies- 

en dienstenonderneming die gespecialiseerd 

is in zakelijk vastgoed. AOS Studley adviseert 

eindgebruikers bij elke fase van de vastgoedcyclus 

gaande van selectie en ontwerp tot realisatie en 

beheer. AOS België maakt deel uit van de groep AOS. 

De groep stelt meer dan 400 consultants te werk, 

waaronder veertig in België. Dit multidisciplinaire 

team, samengesteld uit complementaire 

profielen (ingenieurs, architecten, vastgoed 

experten,  economisten, binnenhuisarchitecten, 

enz.), biedt innovatieve oplossingen aan voor uw 

kantoorinrichting en voor de optimalisatie van uw 

werkomgeving, voor het beheer van uw facilities 

en van uw vastgoedpatrimonium.

Onze visie

Uw partner bij uitstek worden in het kader van 

het ontwerpen en implementeren van diensten 

en oplossingen voor uw vastgoed.

Onze opdracht

Het optimaliseren van het vastgoed en de 

werkomgeving van eindgebruikers dankzij 

hoogstaand advies en geïntegreerde oplossingen.

COntACt
Pierre-Gilles Solvit

General Manager

TEL 0032 (0)2 775 95 11

pg.solvit@aos-studley.com

Jeroen Govers

Real Estate 

Services Director

StrUCtUUr

Vestigingen/Internationaal

Brazilië, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, 

Luxemburg, Marokko, Midden Oosten, 

Nederland, Spanje, Tsjechische Republiek, 

UK, USA, Zwitserland

Werknemers  
Aantal personen: 40

Jaar van oprichting: 1990

Omzet 
2011: 6.760.000 €

2012: 7.425.000 € 

Diensten
•	 Strategisch	Vastgoe

dadvies

•	 Begeleiden	van	vast
goedtransacties

•	 Advies	Werkomgevin
g	(Workplace	Concept	

-	

 interieur architectuur)

•	 Definitie	en	impleme
ntatie	NWOW

•	 Beheer	van	bouw-	e
n	inrichtingsprojecten	

 (Project Management - Turnkey)

•	 Facility	Managemen
t	Consulting

referenties
ABN AMRO  l  ACCENTURE  l  ACERTA  l  ALIA  l  ALPRO 

AON	BELGIUM		l		ARCEL
ORMITTAL		l		AVIA	PART

NER	

BANCO SANTANDER  l  BEUC  l  BPOST  l  BIRD & BIRD  

BNP PARIBAS FORTIS BANK  l  BRISTOL MYERS SQUIBB  

BMW	GROUP		l		COMMI
SSION	EUROPÉENNE	DA

MOVO		

DELHAIZE GROUP  l  DE LIJN  l  DELOITTE DEXIA  l  

DHL  l  ERICSSON  l ELIA l  ETHIAS  l  EUROCLEAR 

EUROCONTROL		l		EURO
PEAN	SPACE	AGENCY		l	

EVS	

FNAC  l  FOD ECONOMIE  l  FOD FINANCIEN  l  FOD 

MOBILITEIT  l  FOD SOCIALE ZEKERHEID  l  FOSTPLUS 

GENERALI  l  GEORGIA PACIFIC  l  GLAXOSMITHKLINE 

BIOLOGICALS  l  HENKEL BELGIUM  l  IBA  l  IBM  l 

IMMOBEL		l		ABINBEV		l	
	INGRAM	MICRO		l		IPM	

(LA	LIBRE	BELGIQUE)		l	
	JANSSEN	PHARMA		l		L

EVI	

STRAUSS  l  LINKLATERS DE BANDT  l  L’OREAL 

MARSH MERCER  l  MICROSOFT  l  NSIDE  l  

NATEXIS	BANQUES	POP
ULAIRES		l		NUON		l		P&

V	

ASSURANCES  l  PETERCAM  l  PHILIP MORRIS  l 

PRICEWATERHOUSECOO
PERS		l		RENAULT		l		RIC

OH		l	

SABCA		l		SANOFI-AVEN
TIS		l		SODEXO		l		SOLVA

Y	SONY	

IT		l		STAD	LUIK		l		STAD
	LEUVEN		l	STIBBE	l	TEL

ENET	

TOTAL		l		UBS		l		VANDE
MOORTELE		l		VERLINVE

ST		l	

VLAAMSE	GEMEENSCHA
P		l		VODAFONE		l		WILH

ELM	

& Co  l  ZESPRI …

Patrick	Waûters

Facility Management 

Consulting Manager

Annick	Vandenbulcke

Director OperationsYves Mestdagh

Building Services 

Director

Pierre-Gilles Solvit

General Manager

        

Stefan Olefs

Workplace	

Consulting Manager
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PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
Het adviesbureau GLOBAL wordt in 1995 door een 

handvol gepassioneerden opgericht en specialiseert 

zich al snel in het ontwerp en de inrichting 

van werkruimten. Efficiëntie, professionaliteit, 

kostenbeheersing, en vooral de tevredenheid van 

gebruikers zijn verzekerd van een kwaliteit / prijs / 

tijdsverhouding. Vandaag heeft GLOBAL zijn diensten 

uitgebreid met de oprichting van G Entreprises en 

de samenwerking met New Game, doorgewinterde 

experts op het vlak van Workplace Consulting. 

Hierdoor kunnen wij beter inspelen op uw behoeften 

en u helpen om tegemoet te komen aan uw huidige 

en toekomstige strategische doelstellingen. Gesterkt 

door een methode die financiële striktheid koppelt 

aan creativiteit, flexibiliteit en samenwerking is 

GLOBAL vandaag de dag uitgegroeid tot de referentie 

op het vlak van het ontwerp, de verwezenlijking en de 

optimalisering van ruimten op maat.

Diensten
WORKPLACE CONSULTING 

Verhuizing, fusie, aankoop,... Verandering is een 

unieke gelegenheid om de structurele eisen van uw 

onderneming te herzien. GLOBAL bestrijkt samen met 

New Game alle aspecten van Workplace Consulting: 

van de analyse van uw behoeften tot de evaluatie 

van de ingevoerde oplossingen. Het is niet eenvoudig 

om uw functionele behoeften te bepalen. Onze 

Workplace consultants analyseren uw organisatie 

en ontwikkelen een behoeftenprogramma op maat.

Door uw werkruimten te herzien, kunt u aanzienlijke 

structurele wijzigingen doorvoeren. Wij helpen u 

om uw management samen te brengen rond een 

gemeenschappelijke visie. Onze consultants zorgen er 

ook voor dat uw medewerkers zich achter het project 

scharen, om de nieuw ingevoerde praktijken ingang 

te doen vinden en tot leven te brengen. Voorts helpen 

wij u bij de invoering van de New World of Work.

DESIGN MANAGEMENT 

De creatieve en esthetische aspecten nemen vorm 

aan, terwijl de eerste nieuwe inrichtingen worden 

bijgestuurd. Keuze van materialen en kleuren, 

het esthetische uitzicht en de efficiëntie van de 

scheidingswanden, akoestische elementen, plafonds, 

vloerbekleding, schrijnwerk, verlichting, meubilair,... 

De designer creëert ruimten waarin het welzijn 

van uw medewerkers centraal staat. Hij zet uw 

behoeftenprogramma om op functioneel en esthetisch 

vlak en betrekt u bij heel het creatieve proces. 

Synthesebeelden of geniale schetsen op de hoek van 

een servet. Het is het idee dat telt, op voorwaarde dat 

het overeenstemt met uw esthetische charter en het 

de haalbaarheidsanalyse doorstaat.

PROJECT MANAGEMENT 

Na het ontwerp is het tijd voor de actie. GLOBAL 

ontwikkelt en beheert zijn projecten op het terrein. 

Een terrein dat het op alle vlakken beheerst: 

kwaliteit, tijd en budget. Bestek, offerteaanvragen 

en vergelijkende tabellen, planningen, budgetten, 

coördinatie en opvolging van de werken, 

kwaliteitscontroles: de projectmanager, de 

centrale gesprekspartner voor de klant, garandeert 

het goede verloop van de werken. Hij kiest de 

verschillende aannemers op basis van de beste 

prijs-kwaliteitverhouding en stelt het team op een 

nauwgezette en flexibele manier samen.

GLOBAL werkt met de beste leveranciers van de 

markt en onderhandelt met hen, zodat u steeds 

voordelige voorwaarden kunt genieten. Als het project 

het vereist, ontwerpt GLOBAL zelfs meubilair en 

verlichting op maat. 

Wilt u voor de verwezenlijking van uw werken in 

plaats van verschillende leveranciers liever één 

gesprekspartner? G Entreprises is een onderneming 

die werkt met GLOBAL. Ze draagt de volledige 

verantwoordelijkheid over uw project en kiest binnen 

haar netwerk van leveranciers de aannemers die 

het meest geschikt zijn voor uw project. Daarnaast 

richt ze ook een aankoopcentrale op, om u een erg 

interessante prijs-kwaliteitverhouding te kunnen 

aanbieden.

WOrKPlACE COnSUltInG, DESIGn 

& PrOJECt MAnAGEMEnt   

Terhulpsesteenweg 177/20 - BE-1170 Brussel

TEL 0032 (0)2 663 27 40 

FAX 0032 (0)2 663 27 79

global@global-dpm.be

www.global-dpm.be

COntACt
Alain LE GRELLE

Afgevaardigd beheerder 

TEL 0032 (0)2 663 27 43  

ale@global-dpm.be  

StrUCtUUr
Management

 

Werknemers
Aantal personen: 25

Jaar van oprichting: 1995 

Alain LE GRELLE

Afgevaardigd 

beheerder

Cécile SEVRIN

Verantwoordelijke 

Administratie 

& Finance

Steven VALKENIERS

Sales Manager

Aferdita KAS

Verantwoordelijke 
Design

Philippe BEMONT

Verantwoordelijke 

Project Managment

Thomas LOWARD

Organisation & 

Worplace Consultant
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POtIEZ-DEMAn nV   

Bazellaan 8 - 1140 Brussel

TEL 0032 (0)2 344 77 44

FAX 0032 (0)2 526 19 98

bcampi@potiez-deman.be

www.potiez-deman.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
POTIEZ-DEMAN is een jong en dynamisch verhuis-

bedrijf dat de laatste jaren een enorme groei kende, 

in het bijzonder op het gebied van kantoorverhuizing-

en. Dankzij ons enthousiasme en familiaal karakter 

kunnen wij een bevoorrecht en persoonlijk contact 

met onze klanten opbouwen.

POTIEZ-DEMAN mag beschouwd worden als één 

van de belangrijkste spelers in het segment van 

projectverhuizingen.

POTIEZ-DEMAN biedt voortaan nieuwe diensten 

voor bedrijven aan. Dankzij zijn jarenlange ervaring 

ontstaat er een echt partnerschap, waaruit een 

langdurige samenwerking voortvloeit. We spreken 

hier over een ‘kaderovereenkomst’.

Strevend naar constante evolutie, beheerst POTIEZ-

DEMAN de voornaamste middelen voor kwaliteits-

beheer: de analyse van processen en de middelen 

voor probleemoplossing. “We move solutions”.

COntACt
Ingrid Coppens

Sales Assistant

TEL 0032 (0)473 115 886

icoppens@potiez-deman.be  

StrUCtUUr
Management

Bart CAMPI

Commercieel Directeur

 

Ingrid COPPENS

Sales Assistant

Vestigingen / België
Anderlecht

Brussel

Drogenbos 

Werknemers   
Aantal personen: 85

Jaar van oprichting: 1986 

Diensten
•	 Verhuizing	van	kant

oren

•	 Verhuizing	en	binne
ninrichting

•	 Verhuizing	van	infor
maticaruimtes

•	 Verhuizing	en	opsla
g	van	archieven	

 en bibliotheken

•	 Meubelbewaring	en
	stockbeheer

•	 Nationale	en	interna
tionale	privéverhuizing

en

•	 Logistiek	en	distribu
tie

•	 Monteren	van	meub
ilair

nieuwigheden

POTIEZ-DEMAN verhuurt ook containers voor de 

ophaling van grofvuil. Wij kunnen kantoormeubilair, 

hout, karton, gemengd afval, metaal en plastic 

komen ophalen met containers van 8 m³ tot 30 m³. 

Meer info: container@potiez-deman.be

referenties
Europees Parlement, Europese Commissie, Europese 

Raad,	FOD	Financiën,	D
ienst	Vreemdelingenza

ken,	

RICOH, Groep S, Federale Politie, De Post, Petercam, 

BLOSO, KBC, AON, Distrigas, Arval, Adecco, Bene, 

Vitra,	Roldorent,	Villo.

Luc CHRISTIAENS

Gedelegeerd 

Bestuurder

COMPANY PROFILE

 SCA HyGIEnE PrODUCtS nV/SA  

Culliganlaan 1D - BE-1831 Diegem

TEL 0032 2 766 05 30

FAX 00 800 95 74 25 40

info@tork.be

www.tork.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding 
Tork®, het toonaangevende merk in Europa op 

het gebied van professioneel hygiënepapier, werd 

versterkt met het Lotus Professional merk en is nu 

de duidelijke leider op de Europese markt. Er worden 

daardoor nog meer hygiëneoplossingen aangeboden. 

Via ons netwerk van distributiepartners zullen wij 

onze klanten het meest complete productassortiment 

aanbieden alsook de beste professionele service en 

innovaties voor de toekomst.

Producten
Over Tork®

Het merk Tork omvat een volledig assortiment 

producten en diensten op het gebied van hygiëne en 

reiniging voor de horecasector, de gezondheidssector 

alsook voor voedingsindustrie, kantoren, scholen 

en de industriële sector. Tot de producten behoren 

dispensers, papieren handdoeken, toiletpapier, zeep, 

servetten, industriële poetsrollen en keukenpapier. 

Door ervaring op het gebied van hygiëne, functioneel 

design en duurzaamheid is Tork marktleider in Eu-

ropa geworden. Tork is een wereldwijd merk van SCA 

en een betrokken partner voor klanten in meer dan 

80 landen. Het actuele nieuws en de innovaties van 

Tork vindt u onder www.tork.nl / www.tork.be.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

SCA is een internationaal hygiëne- en bosbedrijf, 

dat producten voor persoonlijke verzorging, tissue 

en bosproducten ontwikkelt en produceert. SCA 

producten worden verkocht in meer dan 100 landen. 

SCA heeft veel bekende merken, waaronder de we-

reldwijde merken TENA en Tork en regionaal Lotus, 

Libresse, Tempo en Libero. Als Europa’s grootste 

particuliere boseigenaar, legt SCA een bijzondere 

nadruk op duurzaam bosbeheer. De SCA Groep heeft 

ongeveer 36.000 medewerkers en de verkoop in 

2012 bedroeg 9.8 miljard EURO. SCA is opgericht in 

1929, heeft zijn hoofdkwartier in Stockholm Zweden 

en is genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm. Voor 

meer informatie, bezoek www.sca.com.

COntACt
Jutta BOONE

Jr. Product & Market Manager Benelux

TEL +32 2 766 05 34

jutta.boone@sca.com

Vestiging/België   

SCA Hygiene Products - Diegem 

Vestiging/Internationaal    

SCA Hygiene Products - België 

Duurzaamheid

SCA levert duurzame oplossingen met toegevoegde 

waarde voor onze klanten op basis van veilige, 

duurzame en milieuvriendelijke inkoop, productie 

en ontwikkeling. SCA wordt wereldwijd erkend door 

derden voor haar duurzame activiteiten. In 2012, 

ontving SCA door het Büro des Deutschen Nachhal-

tigkeitspreises de onderscheiding tot een van de drie 

meest duurzame Duitse ondernemingen te behoren. 

SCA werd opnieuw door het Ethisphere Institute in de 

lijst van “World’s most Ethical Companies” geplaatst, 

ontving de duurzaamheidsprijs “Het Groene Lint” 

en wordt vermeld in de Dow Jones Sustainability 

Europe Index 2012. In 2011, ontving SCA de Energy 

Efficiency Award van de Deutsche Energie-Agentur 

GmbH (dena) en werd opnieuw vermeld in de WWF 

Environmental Paper Company Index 2011.

nieuwigheden

Inspireer en motiveer met de App - Ella’s Handen 

Wassen Avontuur! (http://www.du.tork.be/Over-Tork/

Hygiene/Ellas-Handen-Wassen-Avontuur/Ella-han-

den-wassen-avontuur-App/)

Het kan lastig zijn om je kind te leren zijn of haar 

handen goed te wassen. Om kinderen te motiveren 

en te inspireren om hun handen te wassen, hebben 

we de app ‘Ella’s Handen Wassen Avontuur’ ontwik-

keld. Een app die helpt om kinderen op een leuke 

en pedagogische manier te leren hoe, wanneer en 

waarom ze hun handen moeten wassen.

Onze nieuwe app is ontwikkeld voor zowel iOS- als 

Android-tablets.

Ga naar de App Store.

Ga naar Google Play.

referenties
Of u nu een Facility Manager of schoonmaker bent, 

Tork probeert uw leven eenvoudiger te maken door 

slimme en efficiënte oplossingen aan te bieden. Op 

deze pagina’s kunt u bruikbare informatie vinden 

waar u in uw dagelijks werkzaamheden van kunt 

profiteren. http://www.du.tork.be/Waarom-Tork/

Schoonmaakpersoneel/
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FACIlICOM 

SErVICES GrOUP BElGIUM nV/SA     

Avenue Building - Noorderplaats 7

BE-2000 Antwerpen  

TEL 0032 (0)3 224 38 00

FAX 0032 (0)3 226 56 34

info@facilicom.be

www.facilicom.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
Facilicom Services Group is een holdingmaatschappij 

waarin facilitaire bedrijven onder eigen naam 

opereren : Gom op het gebied van schoonhouden, 

Prorest is specialist in bedrijfscatering, Facilicom 

Facility Solutions op het gebied van facilitair 

management, One Fleet Services onderhoudt 

voertuigen, One Building Maintenance is specialist in 

het technisch onderhoud van gebouwen, Axxicom is 

actief op het gebied van dienstencheques, werving 

en selectie en Trigion tenslotte is het bewakingbedrijf. 

Middels deze divisies en bedrijven neemt Facilicom 

alle facilitaire zorgen van haar opdrachtgevers uit 

handen, zodat zij zich geheel kunnen richten op hun 

eigen core business. 

Facilicom levert ook aan steeds meer klanten 

combinaties van diensten, samengebracht in één 

geïntegreerd pakket. Zo kunnen meerdere diensten 

ondergebracht worden in een multiservices-

concept. Facility Solutions bewerkstelligt dan 

zoveel mogelijk synergie in de dienstverlening, 

want ook in het beheersen van de kosten denken 

we met u mee. Facilicom kan zowel de uitvoering 

als het management van de facilitaire diensten 

op zich nemen tot zelfs het totale lange-termijn 

real estate management, bijvoorbeeld onder de 

vorm van een publiek-private samenwerking. 

Facilicom is eveneens geïnteresseerd in projecten 

en managementopdrachten op korte termijn: de 

doorlichting en optimalisatie van uw facilitaire 

structuur, analyse van enkele van uw facilitaire 

diensten, coördinatie van verbouwingswerken of 

verhuisopdrachten, studie-en adviesopdrachten in 

FM.

Facilicom is een resultaatgerichte onderneming, 

duurzaam en innovatief, waar samenwerking 

essentieel is. Deze kernwaarden kenmerken ook de 

COntACt
Claudine Decorte

Algemeen Directeur Facility Solutions

TEL 0032 (0)3 224 38 00

claudine.decorte@facilicom.be 

StrUCtUUr
Management

Alain Vandenbrande
CEO

Facility Solutions - Claudine Decorte

Algemeen Directeur

Prorest - Luc Van Sande

Bedrijfsmanager

Trigion - Bart Baré

Bedrijfsmanager

Gom - Frank Erkens

Commercieel Directeur

One Building Maintenance - Donny Latuheru

Bedrijfsmanager

One Fleet Services - Frank Matthijs

Bedrijfsmanager

Vestigingen/België  
Facilicom HQ

Noorderplaats 7 bus 1, 2000 Antwerpen

Facilicom - Aartselaar, Aarschot, Brussel, 

Charleroi, Gent, Gullegem, 

Hoboken, Zaventem

Vestigingen/Internationaal
Facilicom - Nederland

Facilicom - Frankrijk

Facilicom - Groot Brittannië 

Werknemers  

Aantal personen: 4.000 (België), 

+ 30 000 (internationaal)

Omzet   

2010: België: 102.953.000 €

2011: België: 153.182.000 €

2012: België: 148.219.000 €

bedrijfscultuur. Facilicom hanteert binnen al haar 

bedrijven korte communicatielijnen zodat er direct 

contact is met de opdrachtgevers en medewerkers. 

Alle Facilicom bedrijven staan bekend om hun 

no-nonsense mentaliteit en een resultaatgerichte 

houding van het management. 

Producten
• FMIS (Facility Management Informatie-systeem)

•  Facilitaire Helpdesk

•  Facility Scan

•  24-u noodnummer interventies

 
Diensten
• Schoonhouden van kantoren, industrie,   

 ziekenhuizen, beurzen

• Specialistische reiniging

• Window Cleaning

• Bedrijfscatering

• Bewaking

• Facility Management

• Werving & selectie

• Receptiediensten

• Maincontracting en Multiservices

• Building Maintenance

• Fleet Services - Smart Repair - Truckwash

• Cleaning van treins, trams, bussen, vliegtuigen,..

• Services via dienstencheques

nieuwigheden

Facilicom ging van start met schoonmaak en 

strijkdienst voor particulieren, via dienstencheques.  

Axxiathome levert goede en betrouwbare 

huishoudhulpen en gedegen begeleiding.

referenties
Petrochemie  l  Banksector  l  Retail  l  Overheid l 

Ziekenhuizen  l  Scholen  l  Beurzen  l  Transport  l ...
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FrEEStOnE nV/SA   

De Hene 10 - BE-1780 Wemmel

TEL 0032 (0)2 453 95 50

info@freestone.be

www.freestone.be

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

COntACt
Anthony Huygen

Partner

TEL 0032 (0)478 59 00 39

anthony.huygen@freestone.be 

StrUCtUUr
Management

Bob Verdonck

Managing Partner

Geert Claus
Partner

Anthony Huygen
PartnerKoen Mees

Partner

Inleiding
Freestone is een 100% onafhankelijk advies- en project-

bureau dat haar klanten bijstaat in de optimalisatie van:

1| vastgoed

2| werkomgeving

3| facilitaire diensten

Onze klanten zijn uitsluitend eindgebruikers en dus 

geen investeerders/ontwikkelaars/leveranciers.

Enkel op deze wijze kunnen de belangen van klanten 

optimaal behartigd worden.

Onze experten combineren een brede praktijkervaring 

met een sterke aanpak en een stevig onderbouwd 

business case model. Deze methodologie integreert 

de ruimtelijke, technische, financiële, juridische/

commerciële & organisatorische expertise van de 

verschillende adviseurs. Juist door de integratie van 

deze diverse invalshoeken bekomt men een optimaal 

resultaat waarbij met alle relevante parameters rekening 

wordt gehouden.

Iedere opdracht wordt op basis van ons AIM+ (advies 

en/of interim management met een meerwaarde) 

principe uitgevoerd. Deze meerwaarde zit niet alleen in 

de kwaliteit van onze adviseurs en advies maar even-

goed in de screening & selectie van zéér performante 

interim management profielen. Deze screening gebeurt 

door medewerkers die al jaren via projecten zelf actief 

zijn in de vastgoed en facilitaire wereld. Zij zijn dan 

ook het best geplaatst om de specifieke functievereisten 

te definiëren. Freestone stelt ook als enige in de markt 

een kennis- & expertisecentrum ter beschikking 

(contacten, tools, marktdata voor benchmarking, best 

practices, etc.), volgt de externe collega’s nauwgezet op 

(evaluaties en opvolgingsacties) en voorziet een continue 

opleiding (FMIS, bouwkunde, normeringen, etc.).

Diensten
AIM+ (Advies en/of Interim Management met een 

meerwaarde) in de volgende vakgebieden:

Vastgoed: opmaken strategisch huisvestingsplan, ‘stay 

or leave’ scenario’s, site selectie, transactionele bijstand 

& (her)negotiatie huurprijzen, ...  

Werkomgeving: kantoorconcepten (+ change manage-

ment), interieur ontwerp, macro & micro space planning, 

audit ruimtegebruik, project- & verhuisbeheer, ...

Facilities: facilitaire audit & optimalisatie van proces-

sen/contracten/SLA’s/organisatiemodel/tools, imple-

mentatie beheer, onafhankelijk FMIS advies, benchmar-

king, ‘Make or Buy’ scenario’s (haalbaarheidstudie & 

implementatie FM outsourcing), conditiestaatmeting & 

onderhoudsplanning (NEN2767), Managing Agent, ...

nieuwigheden

Freestone Academy: diverse opleidingen zoals 

conditiestaatmeting en meerjarenonderhoudsplanning, 

verhuisbeheer, etc. 

Managing Agent: een onafhankelijke Facility Manager/

Coördinator die de belangen van de klanten ten aanzien 

van de leveranciers beheert

Onafhankelijk FMIS advies: welk systeem is het meest 

geschikt voor welke organisatie en wordt de software 

maximaal gebruikt? 

EN15221 Quickscan:  mapping en optimalisatie van een 

FM organisatie en haar uitgaven

referenties
Bedrijven: Adecco | AG Insurance | Antwerpse Waterwer-

ken | ArcelorMittal | Belgacom/Telindus/Proximus | 

BMW Belgium | BNP Paribas Fortis | bpost | Carglass | 

Carrefour | CD&V Hoofdbestuur | Clova | Coca-Cola Enter-

prises | CSM Unipro | Deutsche Bank | Elia | FreeRecord-

Shop | IKEA | Jetaircenter | Karel De Grote Hogeschool | 

KPMG | LeasePlan | Mercator | NMBS | Partena | Pfizer | 

RSCAnderlecht | Telenet | ThomasCook/Neckermann | 

The Phone House | TMVW | Unique Interim/Start People

Overheden: Federaal Parlement | FOD Financiën | FOD 

Economie | FOD Sociale Zekerheid | FOD P&O | Gemeen-

schapsonderwijs | Gemeente Evere | Gemeente Heusden-

Zolder | Gemeente Tervuren | Gemeente Willebroek | 

GOMB | Lokale Politie Antwerpen | OCMW Antwerpen | 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen | Provincie 

Antwerpen | Regie der Gebouwen | RSVZ | RVA | Stad 

Antwerpen | Stad Bilzen | Stad Brugge | Stad Brussel | 

Stad Gent | Stad Hasselt | Stad Kortrijk | Stad Mechelen | 

Stad Tienen | Stad Tongeren | Universiteit Gent | Vlaamse 

Gemeenschap | Vlaamse Milieumaatschappij/Vlaamse 

Landmaatschappij | Vlaamse Maatschappij voor Water-

voorziening | VRT | ZiekenhuisNetwerk Antwerpen     
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COMPANY PROFILE

VINCI FACILITIES NV/SA 

Havenlaan 86c bus 201 - BE-1000 Brussel

TEL 0032 (0)2 422 26 11

FAX 0032 (0)2 422 26 45

contact.be@vinci-facilities.com 

www.vinci-facilities.be

PROFIEL VAN HET BEDRIJF

Inleiding
Binnen de VINCI Energies groep, bestaat het 

dienstenaanbod van VINCI Facilities uit Facility 

Management en multi-technisch beheer zowel 

voor de openbare als de privésector.

Verzorgen van gebouwen, door middel van onze 

technische expertise, met ervaring zowel voor 

gevoelige locaties, als voor tertiaire en industriële 

gebouwen.

Zorg dragen voor de gebruikers, met als drijfveer 

servicegerichtheid.

Rekening houden met de economische situatie en 

milieuvereisten in het kader van een globale aanpak 

van energie-efficiëntie.

Onze visie is om de voorkeur van onze klanten 

te verdienen door te voldoen aan hun groeiende 

vraag naar facility management met het oog op 

een langdurig partnership.

STRUCTUUR
Management

Wim Geuens

General Manager

Vestigingen/België 
Brussel

Zwijndrecht

Waregem

Gosselies

Vestigingen/Internationaal 
Benelux

Frankrijk

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Italië

USA

Marokko

Andere

Werknemers 

Aantal personen: 310

Omzet  
2013: 52.765.000 € 

Diensten
Facility Management & Technisch beheer

Onze oplossingen op gebied van Facility 

Management combineren technisch onderhoud en 

servicegerichtheid voor de gebruikers met een lokale, 

multi-site en internationale aanpak. Onze uitgebreide 

kennis van de levenscyclus van gebouwen en onze 

dagelijkse aanwezigheid op de sites van onze klanten 

geven ons de nodige relevante informatie om aan 

de verschillende behoeften te voldoen en op maat 

gemaakte aanbiedingen voor te stellen. Wij zorgen 

voor een perfecte werkomgeving, zodat uw core 

business uw enige bezorgdheid is.

	 •	Multi-technisch	onde
rhoud

	 •	Multiservice	beheer

	 •	Geassocieerde	werke
n

	 •	Energy	Management

Referenties
Touring  l  Base  l  Alcatel   Lucent  l  RealDolmen 

SKF  l  ArcelorMittal  l  Elia  l  Electrolux 

Europcar  l  Renault  l  Bulgarian Bank

Unisys ...
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COMPANY PROFILE

ArEMIS nV/SA

Charles Schallerlaan 54 - BE-1160 Brussel 

TEL +32 (0)2 775 95 12

FAX +32 (0)2 775 95 14

info@aremis.com

www.aremis.com

PrOFIEl VAn HEt BEDrIJF

Inleiding
Innovatieve talenten en technologiën voor het 

optimaliseren van de werkomgeving.

De OxSxE strategie ontwikkeld door AREMIS helpt u uw 

werkomgeving te dynamiseren, 30% te besparen op de 

kosten per werkplek en de ecologische voetafdruk met 

70% te verminderen. 

De consultants en de oplossingen die door AREMIS 

worden ingezet, beheren meer dan 34 miljoen m² in 

Europa en in de rest van de wereld. Met vestigingen in 

België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland en dankzij 

zijn netwerk van partners, kan AREMIS zijn klanten 

zowel lokaal als wereldwijd begeleiden.

Diensten
Management Services

AREMIS versterkt uw teams door gespecialiseerde 

profielen aan te bieden op kort, middellange of lange 

termijn. Voor dat laatste fungeert AREMIS als een gespe-

cialiseerde rekruteerder. AREMIS selecteert, ontwikkelt 

en coacht architecten, project managers, space planners, 

move coördinators, facility en site managers, building 

managers, deskundigen in HVAC en energieprestaties, …

 
Information Systems

AREMIS integreert software voor het beheer van uw 

vastgoedportfolio en werkomgeving. Deze oplossingen 

laten u toe volgende doelstellingen te bereiken:

• Optimalisering van de vastgoed- en de 

 gebruikskosten

• Beperking van de ecologische voetafdruk

• Verhoging van het rendement en van de 

 geloofwaardigheid van uw vastgoed- en 

 facilities-departementen

• Versnelling van de beslissingsprocessen en 

 verbetering van de dienstverlening aan de 

 gebruikers

AREMIS beschikt over het meest ervaren team in 

Europa, met specialisten in vastgoed- en facility 

management processen, IT-ingenieurs en projectleiders, 

internet-, CAD-, GIS- en database-experts.

Onze oplossingen ondersteunen uw operationele proces-

sen en leveren bijzonder betrouwbare performantie indi-

catoren op. Deze oplossingen kunnen uitgerold worden 

op uw eigen IT-infrastructuur of door ons worden gehost. 

COntACt
Xavier Orts

Managing Director

TEL +32 (0)2 775 95 12

x.orts@aremis.com

StrUCtUUr
Management

Vestigingen/Internationaal   

Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland 

Werknemers    

Aantal personen in 2013: 95

Jaar van oprichting: 2010

Omzet     
2010: 7 800 000 €

2011: 8 200 000 €

2012: 10 200 000 €

2013: 10 550 000 € 

Consulting Services

De consultants van AREMIS putten uit hun praktijk-

ervaring in vastgoed en facility management om u te 

begeleiden in het beheer van uw vastgoedportfolio en 

werkomgeving.

Dankzij deze gecombineerde aanpak, kunnen onze 

experts en technologies uw noden beantwoorden in 

verschillende domeinen: 

• New Ways of Work: voorbereiden, change 

 management, ontwerpen, uitrollen, opvolgen, …

• space planning en beheer van interne 

 verhuizingen

• ontplooien van IWMS oplossingen (Integrated  

 Workplace Management System)

• strategische ruimteplanning

• optimalisering van de energieprestaties van   

 gebouwen

• bepalen van de KPI’s en implementeren van   

 management dashboards

• vermogensinventaris en beheer van huur-

 contracten

• Change Management

• site management en maintenance

• aanmaak, conversie en beheer van planbiblio-

 theken

• self-service portaal en Service Desk

• behoefteanalyses inzake informatiesystemen,  

 opmaken van implementatieplannen

• beheer en coördinatie van projecten voor het   

 uitrollen van informatiesystemen

• optimaliseren van processen en workflows

• ...

referenties
3M, AGC Glass Unlimited, AG Real Estate, AXA, Belfius, 

BMW, BNP PARIBAS Fortis, bpost, Bristol-Meyers Squibb, 

Brussels Airport, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cofely 

Services, Consilium, Corelio, Delhaize,  European 

Commission Luxemburg, European Investment Bank, 

European Patent Office, European Space Agency, 

Eurostation, FOD Sociale Zekerheid, FOREM, Generali, 

GlaxoSmithKline Biologicals, IATA, IBM, KBC Bank, KBC 

Real Estate, Linklaters, Ministerie van Financiën van 

Luxemburg, Nestlé, NMBS, Philip Morris International, 

Regie der Gebouwen, Réseau Ferré de France, RTBF, 

RTL, Sanofi, SITA, Société Générale Bank & Trust, 

Sodexo, Stad Kortrijk, TOTAL, Tractebel, UBS, UCB, 

UEFA, Université Catholique de Louvain, Veolia, ...

Xavier ORTS

Managing Director

Axel TASIAUX

Sales Director

Réginald THOMAS

Management Services 

Director

Bart D’HEER

Major Accounts 

Director


