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Duurzaamheid is een 

basisvoorwaarde gewor-
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project. De duurzame 
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hebben een minimale 

ecologische footprint en 
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Voorwoord
De facility manager op 
het kruispunt van wegen 

De Europese Unie is in volle onrust. De opstand van verontwaardigden 
tegen een ongebreideld kapitalisme waarin de financiële markten en 
de banken hun wetten dicteren, zal niet zonder gevolgen blijven voor 

de huidige en toekomstige generaties. Als gevolg van deze (r)evolutie zullen 
de bedrijfswereld en de overheidsinstellingen meer dan ooit zeer gevari-
eerde en multidisciplinaire taken neerleggen bij de facility manager. 
De zoektocht naar een uitgebalanceerd evenwicht tussen leven en werk 
zal - en heeft al - zijn weerslag op de inrichting van de werkplekken. Dankzij 
de vooruitgang op het vlak van ICT, is de werkplek overal (kantoren, thuis, 
business centers,…). De indeling van de ‘traditionele’ centrale kantoren van 
een onderneming wijzigt nu om beter in te spelen op hun nieuwe functie als 
ontmoetingsplek, centrum voor het uitwisselen van ideeën en discussies. 
Aan de initiële missie van ‘cost killer’, van oudsher toegewezen aan de faci-
lity manager, wordt nu deze van architect toegevoegd, de visionair voor de 
werkruimte die focust op samenwerking en zich aangenaam laat beleven. 
Als gevolg van de ‘papy boom’ en het massale vertrek van medewerkers 
die de komende jaren op rust gaan, kondigt zich een felle strijd aan om jong 
talent aan te werven, een actie die ‘Hospitality’ een grote betekenis geeft 
binnen facility management. Net als in een hotel zal het erop aankomen 
de gasten - de gebruikers - goed te verzorgen en moet de geboden werk-
omgeving de onderneming aantrekkelijk genoeg maken om jong talent aan 
te spreken, te binden aan het bedrijf en haar waarden te delen. 
En ‘mister Green’? Het groene gebouw is vaak voorzien door de facility 
manager wanneer het bedrijf beslist om de ecologische voetafdruk van haar 
activiteiten te verkleinen, wanneer ze haar sociale en ecologische verant-
woordelijkheden opneemt, om in regel te zijn met de verplichtingen m.b.t. 
de energetische prestaties van een gebouw, of om dure boetes te ontlopen 
die worden opgelegd voor een overmatige CO2-uitstoot door transport en 
verplaatsingen met het wagenpark van het bedrijf.

‘Smart green buildings‘, BVP, New World of Work’, integrated FM, smart 
mobility, EPB, cloud computing, GBP, MVO, Flex office, Cradle2Cradle, 
CEN 15221, PPS… achter al deze begrippen en afkortingen zitten evenveel 
concepten die door de facility manager moeten worden begrepen en ver-
werkt, nog voor hij de door zijn bedrijf bepaalde strategische plannen in de 
verschillende deelgebieden kan omzetten in acties. 
Als uitgever willen wij tegemoet komen aan de aanhoudende nood aan 
informatie en vorming. Om de kennisoverdracht van facility management 
te bevorderen hebben wij het Profacility-platform voor informatie en uitwis-
seling ontwikkeld. Met deze negende editie is de Profacility Guide daarvan 
de hoofdvertolker. Er staan talrijke praktijkervaringen en best practices van 
professionals in afgedrukt die de functie van facility manager uitoefenen. 
Deze case study’s worden aangevuld met een schat aan belangrijke refe-
rentiedocumenten die het lezen overwaard zijn: toelichtingen en analyses 
van nieuwe wetten, normen en labels, studies en onderzoeken.

Veel leesplezier

Didier VAN DEN EYNDE
Directeur van de uitgave

redactie@profacility.be 
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Do you have further questions?
Please contact
Vanessa van der Mark 
(Project Manager)
Phone: +49/2 11/96 86–37 61
vanessa.vandermark@informa.com

Please fax to: +49/2 11/96 86–47 31

Facility Management: 
A Global Responsibility – Local Acting

 The soft Values in CSR and Sustainability – 
in Relation to Economy 

 Energy, Carbon Footprint and Energy 
Service Companies (ESCO) 

 Operation-Simulation of Buildings (3D) 
and operational Buildings 

 Information and Communication 
Tools (ICT) 

 Future Workplaces  

 Sustainable FM 

 People, Planet, Profit – 
The Triple Bottom Line 

 Leadership and Communication in FM 

 FM as a support of the core Business 
(in Terms of Quality, Cost Efficiency, 
added Value) 

 Implementing and Working with the 
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 Risk management and Crisis Management 
in FM

Copenhagen
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Voorwoord
 

IFMA, uw facilitaire beroepsvereniging !

Toch, Facility Management is een verzamelnaam, en steeds in dergelijke 
situatie, dekt deze de lading nooit volledig. Bijgevolg creëert dit vaak een wat 
onscherp imago. Net daarom heeft de facilitaire beroepsvereniging IFMA als 

eerste missie: het promoten van een duidelijk beeld van Facility Management voor 
haar leden en de volledige sector. Geen eenvoudige of eenduidige opdracht, want 
een korte rondvraag bij zelfs de meest doorwinterde professionals leidt soms tot veel 
verscheidene insteken. Dat is ook normaal aangezien ze vanuit hun eigen visie op het 
beroep en de sector Facility Management definiëren. 

Die rijkdom van visies is een sterke startbasis voor een uiteindelijk volledig 
gevoede omschrijving voor Facility Management. Zowel sterk inhoudelijk gerichte 
netwerkevents, operationele en strategische opleidingen als ‘Best Case Projects’ 
die we tijdens de Facility Awards uitreiking terugvinden, vormen voor onze 
beroepsvereniging de bron voor een degelijke ondersteuning van de FM-sector en 
iedereen die hierbij betrokken is.

Van de Facility Manager wordt een steeds meer complexe invulling van de functie 
verwacht. Hij/zij wordt alsmaar strategisch belangrijker binnen de onderneming. 
Opleidingen op alle niveaus verdienen dan ook top-prioriteit te zijn voor IFMA. 
IFMA biedt een uitgebreid aanbod van opleidingen aan, van kortlopende halve dag 
opleidingen in eigen beheer naar een Postgraduaat Facility Management in KaHo 
Sint-Lieven te Sint Niklaas en Formation Post Graduat Facility Management in 
La Haute Ecole de la Province de Liège tot een Postgraduaat Strategisch Facility 
Management i.s.m. de Erasmushogeschool te Brussel.

Optimaal Facility Management draagt bovendien onmiddellijk bij tot de operationele, 
sociale en financiële eindresultaten van een bedrijf. Erkenning van de Facility Manager 
door het topmanagement is voor IFMA dan ook een belangrijke uitdaging. Een recent 
rapport stelt het volgende: “Facility Managers today are expected to understand their 
company’s core business and contribute to the bottom line, not only by reducing 
facility costs, but also by improving the productivity, revenue generating capacity and 
image of the entire organization. Evolving trends indicate that FM professionals have 
greater opportunity to add value to their organizations through efficient management, 
improved technology, and strategic planning”. De opdracht van IFMA is duidelijk: haar 
leden in staat stellen om deze missie te volbrengen via een volledig en professioneel 
contentaanbod op basis van alle relevante wetenschappelijke bronnen aangevuld 
met alle mogelijke beroepservaring.

Met facilitaire groeten,
Gilles RASSON

Voorzitter IFMA België
www.ifma.be
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FACILITY MANAGEMENT : 
STRATEGIE, ORGANISATIE EN CONTROLE
Aankoop I Facilitair bestuur en beheer I Outsourcing I Bijscholing I FMIS I 
Risk Management I Duurzaam ontwikkeling I Corporate Social Responsibility 
(CSR)  I Kwaliteitslabels en normen

WORKPLACE
Space management I Concept, inrichting en design van de werkomgeving I  
Kantoormeubilair I Bureaumatica  I  Klassement en archivering I Geluids- 
en beeldmateriaal I ICT I Telewerk

AGENDA: 12 BELANGRIJKE EVENTS om uw kennis en ervaring   te delen en uw netwerk uit te breiden

→ 12 > 22/01 I 90ste Autosalon 
Brussels Expo   
 

→ 18 > 20/01 I Vakbeurs Facilitair 
14de editie
s’Hertogenbosch (NL), Brabanthallen

→ 19/01 I Nieuwjaarsreceptie
IFMA / UPSI / RES / Solvay
Brussel, Conrad Hotel 
 

→ 06 > 09/03 I Mipim
Cannes (FR), Palais de Festivals

→ 19/04 I IFMA seminarie
‘FM & Overheid’

→ 26/04 I 23e Facility Night
Kasteel van Edingen
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68 > 83 102 > 115

84 > 101 116 > 125

Edito

Trendbarometer 
In zes thema’s identifi ceert en analyseert de Profacility Guide de trends, bedreigingen en 
opportuniteiten voor het beheer van vastgoed, gebouwen, werkomgevingen, facilitaire 
diensten, wagenparken en mobiliteit. In deze gids vindt u tal van casestudy’s waarin 
ervaringen en best practices over het beheer van deze aspecten aan bod komen. 

GEBOUWEN, ENERGIE EN TECHNIEKEN 
Inrichting, uitrusting, onderhoud en renovatie van gebouwen I Immotica I  
Beveiliging van de gebouwen I Toegangscontrole I Automatisering, beheer en 
onderhoud van technische installaties I Energie-effi ciëntie van gebouwen en 
installaties I Waterbeheer I Afvalbeheer I Productie van hernieuwbare energie

VASTGOED  
Property & Asset management I Fiscaliteit I Vastgoedmarkt I Publiek-private 
samenwerking (PPS) I Herlokalisering I Financiering I Stedenbouw I Milieu-
certifi catie van gebouwen

AGENDA: 12 BELANGRIJKE EVENTS om uw kennis en ervaring   te delen en uw netwerk uit te breiden

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
Schoonmaak en onderhoud I Catering & Vending I Hospitality I Event 
Management I Housekeeping I Bewaking I Archivering I Opslag I Verhuizing I 
Transport en logistiek

FLEET & MOBILITY MANAGEMENT   
Wagenparkbeheer I Leasing I Verzekeringen I Fiscaliteit I Car policy I 
Mobiliteitsoplossingen I Bedrijfsvervoerplan (BVP) I Intermodaliteit van 
het vervoer I Brandstof I Bijstand en pechverhelping

LEVERANCIERSGIDS   
Dit onderdeel van de Profacility Guide 
geeft een overzicht van de belangrijkste 
leveranciers en dienstverleners die u 
hun aanvullende vakkennis en know-
how aanbieden om het beheer van uw 
vastgoed, gebouwen, werkomgeving-
en, facilitaire diensten, wagenpark en 
mobiliteit te optimaliseren.

126 > 138

→ 22 > 24/05 I Realty
Brussel,Tour & Taxis

→ 22/05 I IFMA
Facility Awards 2012
Brussel,Tour & Taxis

→ 23 > 25/05 I European Facility 
Management Conference 2012
Kopenhagen (DK)

→ 23 > 27/10 I Orgatec
Cologne (DE), Koelnmesse

→ 14 >15/11 I Energy Forum
Brussel, Brussels Expo

→ .../12 I Congres HFDV 
‘FM in de zorg’
Antwerpen

Meer informatie op www.profacility.be/agenda  

fo
to

  O
.L

.V
ro

uw
zi

ek
en

hu
is

 A
al

st
 –

 d
oc

 V
K

 

fo
to

 B
er

na
rd

 D
e 

K
ey

ze
r

002 NL.indd   7 28/11/11   14:44



Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen 
m.b.t. het facilitair beheer, zijn de sleutelelementen voor 

de onafgebroken vorming van de facility managers.

Een helpdesk uitgerust met een krachtig FMIS voor 
de opvolging van de aanvragen voor interventie 

en dienstverlening levert de nodige KPI’s voor de 
kwaliteitsbeoordeling van de facilitaire diensten.

De facility manager heeft een belangrijke rol 
te vervullen bij het uitstippelen van de bedrijfs-
strategie op het vlak van maatschappelijke en 

milieuverantwoordelijkheid.

De actualiteit, trends, referenties en best practices op 
het gebied van Facility Management, aankooporganisatie 

en contractbeheer > www.profacility.be/fm
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FACILITY MANAGEMENT:
STRATEGIE, ORGANISATIE EN CONTROLE

U kunt deze bedrijfsprofi elen online raadplegen in de leveranciersgids > www.profacility.be/guide  
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Over hetzelfde thema kunt u in de online bibliotheek - www.profacility.be/biblio - de beste artikelen 

uit het Profacility Magazine downloaden. Alle artikelen zijn volgens hun publicatiedatum gerangschikt.
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Een oprukkende trend in  hotelmanagement

FM   I  outsourcIng In de hotelsector  I

Voor een opstartend hotel is de bezettings-
graad de grote onbekende, waardoor het 
haast onmogelijk is een precieze kosten-

raming te maken en het vereiste personeel ter 
beschikking te hebben voor de verwachte service-
prestaties. Wim Van Respaille, General Manager Sir 
Plantin hotel: “We kenden een zeer vlotte start met 
een bezettingsgraad die een eind boven het budget-
plan lag, maar ook met zeer sterke schommelingen 
van de boekingen. Een bezettingsgraad variërend 
van 40 tot 100% heeft uiteraard consequenties voor 
het benodigde personeel in de housekeeping”. 
De eigen staf is tot een strikt minimum beperkt en 
concentreert zich op de corebusiness van het hotel: 
de receptie, de verkoop & marketing en het hotel-
beheer.

omgaan met onbekende factoren
“Het outsourcen van de housekeeping is in grote lij-
nen een succes gebleken” blikt Wim Van Respaille 
tevreden terug na ongeveer tien maanden operatio-
neel te zijn. “De benodigde personeelsbezetting was 
altijd op peil volgens de kamerbezetting. Dat was 
ook tijdens de weekends het geval, een hele gerust-
stelling”. 
Dat wil niet zeggen dat alles altijd vlekkeloos ver-
liep. Zeker in een inloopfase, waar snel reageren 
en anticiperen zeer belangrijk zijn, werden de con-
tactlijnen als te lang ervaren. Klachten van klan-
ten moesten altijd via het hotelmanagement naar 
het management van outsourcepartner ISS, om 
van daaruit teug neer te dalen tot bij hun mede-
werkers op de hotelvloer. Bovendien werd eerder 
geloof gehecht aan eigen medewerkers dan aan de 
hoteldirectie, wat vertragend en frustrerend werkte. 
“Als hoteldirectie konden we niet direct ingrijpen, 
opmerkingen maken, maar evenmin belonen voor 
wat goed ging” betreurt Wim Van Respaille.
Alle kamers worden na de schoonmaak voor 100% 
gecontroleerd door een supervisor van de outsour-
cing-partner. “Dat kost meer en is zo in het con-
tract opgenomen, maar geeft ons ook gemoedsrust” 
verduidelijkt Wim Van Respaille. “De kamers zijn 
voorzien van een elektronisch slot, dat ook regi-
streert met welke kaart - gast, kamermeisje, super-
visor - de kamer is betreden, zodat er altijd een slui-

tende controle is. Bij een lage kamerbezetting was 
er discussie over het uitvoeren van de 100% con-
trole op de schoonmaak, wat afweek van de vast-
gelegde SLA’s. Inmiddels is de situatie bijgestuurd 
en worden de contractueel vastgelegde SLA’s beter 
waargemaakt”. 
Sir Plantin hotel was een pilootproject voor het zo 
volledig outsourcen van de facilitaire diensten. Dat 
vereist logischerwijze een grote flexibiliteit voor het 
bijsturen van de dienstverlening, een bijzonder kri-
tisch aspect zo is gebleken. “De competentie van het 
uitgestuurde personeel ligt niet altijd in lijn met de 
afspraken die contractueel vastliggen” merkt Wim 
Van Respaille op. “Overleg blijft cruciaal voor een 
optimale samenwerking, het waar maken van de 
contractueel bepaalde SLA’s en het bereiken van een 
gezamenlijk doel”.

Flexibiliteit als sleutelwoord voor 
personeel en dienstverlening
“Een hotel is een complex gegeven, dat 24/24 moet 
draaien en waarbij veel competenties samenvloeien 
en op het hoogste niveau van serviceverstrekking 
moeten worden gebracht” opent Guy De Laender, 
Operations Director ISS Facility Services, zelf 17 
jaar hotelervaring rijk bij diverse upscale hotels 
zoals Holiday Inn, Crowne Plaza, Hotel Métropole 
en Intercontinental Hotels.
Binnen de hotelwereld wordt de ‘Berendschot-clas-
sificatie’ gehanteerd, die een zeer strikte functieom-
schrijving voor de medewerkers aanreikt, waardoor 
flexibele uitwisseling en versterkende werking tus-
sen de functies aan regeltjes is gebonden worden en 
soms de persoonlijke evolutie van de professionele 
carrière in dit kader moeilijker maakt. Er geldt de 
CAO 302. Binnen de schoonmaaksector geldt de 
CAO 121 en is een grotere flexibiliteit toegestaan. 
Zover bijkomende taken worden vergoed volgens 
de geldende bepaling van de CAO, is het wettelijk 
in orde. Guy De Laender: “Het geïntegreerde model 
is geaccepteerd door de sociale partners, aangezien 
ISS zich geheel heeft geschikt naar de vereisten die 
de sociale partners stellen voor de waaier aan dienst-
verlening die we vandaag bieden voor de ‘hospita-
lity sector).  Als het over de schoonmaak van de 
hotelkamers altijd gaat, die overdag gebeurt, sluiten 

Wim Van Respaille, General Manager 
Sir Plantin hotel

Kris Calle, directeur EW facility 
services België

Guy De Laender, Operations Director 
ISS Facility Services

De Belgische hotelmarkt heeft op het vlak van outsourcing van de ‘housekeeping’ een 
achterstand van 5 à 7 jaar t.o.v. Nederland. Heel wat hotels tonen nu interesse voor 
deze formule. Dit stelt een constant evenwicht voorop tussen de uitbatingskosten en de 
bezettingsgraad. Het Antwerpse Sir Plantin hotel besliste bij de opening tot het geïntegreerd 
aankopen van facilitaire diensten bij één partner. Tien maanden na de opening polsen we 
naar de ervaringen bij klant en partner ISS. Bovendien stellen we aan leverancierzijde vast 
dat meer kandidaten de hotelsector in het vizier nemen.
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Een oprukkende trend in  hotelmanagement

wij zelfs nauw aan bij wat vandaag een belangrijk 
objectief is voor bv vakbonden binnen het paritaire 
comité schoonmaak. Schoonmaak in de hotelwe-
reld verschilt grondig van schoonmaak in kantoren. 
De medewerkers actief in klassieke schoonmaak 
zijn ook nauwelijks uitwisselbaar, gezien het speci-
fieke van de dagtaak. Hotelschoonmaak is omgaan 
met andere materialen en producten; het vereist een 
gerichte aanpak en opleiding van de medewerkers 
en de omkadering”.
ISS gaat er van uit dat altijd dezelfde mensen in 
een bepaald hotel werkzaam zijn en daarvoor ook 
worden opgeleid en gecoacht. Elk hotel, zelfs bin-
nen eenzelfde groep, verdient een gepersonaliseerd 
model voor de organisatie van de diensten die wor-
den uitbesteed. Het team wordt altijd gebriefd en 
bijgestuurd volgens de verwachtingen en huisre-
gels van de klant, maar de profielen van de inge-
zette mensen moeten ook overeenstemmen met de 
functieverwachtingen die de opdrachtgever stelt. 
Onvermijdelijk hangt daar een prijskaartje aan vast, 
anders dan bv. voor interim arbeid in de sector, 
waar tot op vandaag geen totaal model mogelijk is. 
Voor een goede werking van de outsourced services 
is een dialoog tussen de klant (hotelmanager) en de 
dienstenleverancier van groot belang. Een dergelij-
ke samenwerking moet groeien, wat bij de aanvang 
wel eens voor wrevel kan zorgen. Aan klantenzijde 
wordt de inhoud van het contract vaak heel strikt 
geïnterpreteerd, terwijl de dienstverlener ook moet 
waken over het eigen rendement. Idealiter is er een 
leidinggevend persoon - door ISS als gouvernante 
benoemd - aanwezig in het hotel als centraal aan-
spreekpunt. Hiervoor is een kritische massa belang-
rijk, zeker als er met een kostprijs per kamer wordt 
gewerkt en niet met forfaitaire kost voor leiding-

gevenden. “Een project evolueert voortdurend en 
dat houdt ook in dat profielen van medewerkers en 
de bezetting aanpasbaar moeten zijn” vult Guy De 
Laender aan. 
In andere landen – bv. in Scandinavië – is veel meer 
flexibiliteit toegelaten voor wat het inzetten van de 
medewerkers betreft. Zo kan iemand van de ont-
bijtservice bijspringen voor de kamerschoonmaak 
of zelfs lichte onderhoudswerken uitvoeren. In Bel-
gië zit alles strikt in vakjes opgedeeld. Toch ziet ISS 
ook hier heel wat groeipotentieel en opportunitei-
ten. “We stellen een modulair servicepakket voor, 
met een aanpak op maat van het hotel, alsof het 
hotel de dienstverlening zelf zou regelen” argumen-
teert Guy De Laender. “Wij ijveren voor een totale 
outsourcing van de services, dit is echter geen abso-
lute voorwaarde bij aanvang van een project, maar 
kan principieel ook groeien binnen een bestaande 
hotelwerking. Door de goede samenwerking voor 
één serviceaspect, groeit vaak spontaan de vraag 
naar meer en evolueert het samenwerkingscontract 
stapsgewijs naar volledige outsourcing Voor een 
totaal provider als ISS met een veelvoud van pro-
fessionele facilitaire diensten binnen zijn mogelijk-
heden en in eigen beheer blijft dit model het eind-
doel. Onze uitgangsbasis is altijd dat een hotel zich 
maximaal kan bekommeren met zijn kernactiviteit, 
de verkoop van kamers“ besluit Guy De Laender. 

housekeeping centraal binnen facility 
services
EW Facility Services heeft haar roots in Nederland 
en is sinds 1992 gespecialiseerd in ‘gastgerichte ser-
vices’. Dit betekent dat de facilitaire diensten afge-
stemd zijn op de aanwezigheid van de gast. “EW 
Facility Services is zich ervan bewust dat schoon-

De dienstverlening door de kamermeis-
jes is voor EW facility services de basis 
voor elk hotelcontract

Anti-crisis maatregel

Sir Plantin hotel behoort tot de Grand 

City Hotels & Resorts, een Duits 

managementbedrijf in de hotelsector, 

dat niet als hotelketen naar buiten 

treedt. Binnen Europa telt Grand City 

Hotels meer dan 100 vestigingen.

In Duitsland is de personeelskost 

voor een eigen housekeepingteam 

aanzienlijk lager dan in België, o.a. 

door het ontbreken van een minimum 

loon en een strikt beperkte duur van 

het recht op werkloosheidsuitkering.

Toch krijgt de formule van maximaal 

outsourcen van facilitaire diensten 

verhoogde aandacht, omwille 

van de ingebouwde veiligheid 

naar kostenbeheersing. Wim Van 

Respaille: “Wanneer eventueel een 

nieuwe economische crisis toeslaat 

en resulteert in een lage of sterk 

schommelende bezettingsgraad 

van de hotelkamers, dan blijft bij 

het outsourcen de uitbatingskost 

evenredig tot het aantal gasten”.
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maak in zijn totaliteit invloed uitoefent op de hotel-
beleving van de gast” licht directeur Kris Calle toe. 
“Om een positieve bijdrage aan de beleving te kun-
nen realiseren, voeren wij een nauwgezette selectie 
door en trainen wij onze mensen. Wij werven en 
selecteren medewerkers op basis van de juiste men-
taliteit - onze kernwaarden - waarbij we veel belang 
hechten aan een professionele en representatieve 
uitstraling. De medewerkers worden technisch 
getraind op de schoonmaakuitvoering. Bovendien 
krijgen zij hospitality training. Dat maakt ons tot 
marktleider in de gastgerichte schoonmaak”. 
Kris Calle studeerde facility management aan de 
KaHo Sint-Lieven te Sint-Niklaas en werkte voor 
EW Facility Services o.a. in het Amsterdamse Mar-
riott hotel. Vervolgens promoveerde hij tot District-
directeur Zuid-Nederland, om eind 2006 de Belgi-
sche tak van EW Facility Services op te zetten. 
EW Facility Services realiseert een positieve bele-
ving van facilitaire diensten via haar ‘Facilitair Bele-
vingsconcept©’. Dit is een concept specifiek voor de 
klant, maatwerk in lijn met de doelstellingen van 
haar opdrachtgevers. Het Facilitair Belevingscon-
cept© is gefundeerd op drie bouwstenen: facilitaire 
diensten met hospitality factor, de samenwerking 
tussen de partijen en Operational Excellence (gas-
tentevredenheid). Het leveren van facilitaire dien-
sten met hosptality factor concretiseert zich voor 
een belangrijk deel in het gedrag en de uitstraling 
van haar medewerkers. Dit moet overeenstemmen 
met de verwachtingen van de opdrachtgever. Het 
gaat daarbij zowel om verzorgde werkkledij als 
vriendelijk contact met hotelgasten en proactief 
handelen. 
“Kamer- en algemene schoonmaak binnen het hotel 
is voor EW Facility Services bij voorkeur de basis 
voor een hotelcontract” benadrukt Kris Calle. “Wij 
streven zeker een breder contract na in facilitaire 
diensten, maar vaak groeien we daar stapsgewijs in. 
Naast kamermeisjes bieden we o.a. linnenbeheer, 
minibarbeheer, onderhoud van groen, klein tech-
nisch onderhoud, ruiten wassen en stewarding. Als 
de schoonmaak goed loopt is de basis gelegd om 
vervolgens met succes extra services aan te bieden”. 
“In ieder hotel waar wij onze facilitaire dienstver-
lening uitvoeren is een executive housekeeper van 

  nachtreceptie              

Het nachttoezicht was opgenomen in het initiële outsourcingpakket, maar dat bleek in de praktijk niet naar wens te functio-

neren. Wim Van Respaille: “Er werden teveel uiteenlopende opdrachten bij één enkele persoon neergelegd, wat resulteerde 

in het uitsturen van mensen die goed waren in één taak, maar de andere opdrachten verwaarloosden”. Guy De Laender, 

Operations Director ISS Facility Services: “De functie van nachtreceptionist is sterk afwijkend van wat binnen de CAO van de 

schoonmakers mogelijk is. Schoonmaakpersoneel mag geen kassa doen of kamers boeken. De nachtreceptionist valt ook 

onder een bediendencontract. Het invullen van die functie via de schoonmaak lijkt zeker in de opstartfase van een hotel een 

aantrekkelijk alternatief, maar blijkt meestal niet lang haalbaar”. Sir Plantin hotel besloot om het nachttoezicht uit de outsour-

cingbundel te halen en te werken met een detacheringformule onder controle van het hotelmanagement. Wim Van Respaille: 

“De service voldoet nu aan onze verwachtingen en we kunnen zelf de taken opleggen die we nodig achten”.

EW Facility Services aanwezig” legt Kris Calle uit. 
“Dit is de spin in het web. Deze persoon is de con-
tactpersoon voor het hotel, stuurt onze medewer-
kers aan en houdt nauw contact met ons regioma-
nagement”. Deze opzet stelt EW Facility Services 
in staat een constante focus te hebben op de tevre-
denheid van de opdrachtgever, alsook die van de 
medewerkers. Aldus wordt de kwaliteit in zijn tota-
liteit gewaarborgd. Een laatste aandachtspunt voor 
de executive housekeeper is de bewaking van het 
productiviteitsniveau van het EW Facility Services 
team in het hotel.
EW Facility Services biedt opdrachtgevers maxi-
male flexibiliteit. Dit heeft betrekking op zowel de 
personeelsbezetting als de kostenbeheersing. De 
facilitaire diensten worden namelijk verrekend naar 
een vaste kamerprijs. De hotelbezetting fluctueert 
op dagbasis en de inzet van medewerkers wordt 
daarop afgestemd. Op deze manier volgt de factu-
ratie van EW Facility Services de inkomsten van de 
opdrachtgever. 
Kris Calle stelt vast dat de vraag naar een breder 
pakket aan facilitaire diensten steeds meer toeneemt 
in België. “Ons gastgerichte concept is een belang-
rijk gegeven in de hotelsector en we kijken dan ook 
met vertrouwen naar de toekomst. In Nederland is 
het principe al goed geïntegreerd in de hotelsector, 
alsook in de kantoren-, zorg- en leisurebranche. 
Het lijdt geen twijfel dat ook de Belgische markten 
binnenkort zullen open staan voor dit onderschei-
dende concept”.

Besluit
Naast Nederland en de Scandinavische landen is 
Groot-Brittannië de absolute voortrekker in het 
domein van outsourcing van de ‘housekeeping’. 
Facility Management in de hotelsector heeft een 
fantastisch potentieel en laat toe om in de orga-
nisatie de mogelijke diensten binnen facilities te 
professionaliseren. De formule geniet toenemend 
interesse in de hotelsector, maar elke case vereist 
een individuele studie en maatwerk. Maximale inle-
ving door de provider is noodzakelijk, maar ook de 
klant moet open staan voor flexibele oplossingen.

Eduard CODDé n

FM   I  outsourcIng In de hotelsector  I
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De MVO-richtlijn

FM  I  DuurzaMe ontwIkkelIng  I

De uitwerking van de norm ISO 26000:2010 
begon in 2005 en is het resultaat van de 
grootste en meest gevarieerde werkgroep 

die ooit samengesteld werd voor de uitwerking van 
een ISO-norm. Ook werd aandacht besteed aan een 
geografisch evenwichtige vertegenwoordiging en de 
gelijkheid tussen het aantal mannen en vrouwen. 
De ISO 26000 is een norm die op vrijwillige basis 
toegepast kan worden. Hij biedt richtlijnen voor alle 
organisaties, ongeacht hun grootte, type of locatie, 
en moet deze organisaties helpen om duurzaam te 
ondernemen. De norm is niet bestemd voor certifi-
catiedoeleinden maar wil organisaties stimuleren om 
meer te doen dan de wet na te leven en ze doen inzien 
dat de naleving van de wet een fundamentele taak 
is voor elke organisatie en een essentieel onderdeel 
van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid is. 
De norm bevordert de algemene consensus van het 
concept maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en wil geen bestaande instrumenten en initiatieven 
vervangen. Het hoofddoel van ISO 26000 is om de 
bijdrage van een organisatie op het gebied van duur-
zame ontwikkeling te maximaliseren wanneer deze 
organisatie zich maatschappelijk engageert of wil 
engageren.

zeven kernvragen
De ISO 26000 bespreekt zeven kernvragen rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen die gede-
finieerd worden in de norm in het schema hiernaast 
en staan weergegeven: bestuur van de organisatie, 
mensenrechten (verplichting tot waakzaamheid, 
voorkomen van medeplichtigheid, discriminatie, 
sociale en culturele rechten,…), arbeidspraktijk 
(gezondheid en veiligheid, ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal, sociale dialoog,…), milieu 
(bestrijding van verontreiniging, duurzaam gebruik 
van grondstoffen, biodiversiteit,…), eerlijk zaken-
doen (bestrijding van corruptie, eerlijke concurren-
tie, inmenging in de politiek op een verantwoorde-
lijke manier, respect voor eigendomsrechten,…), 
consumentenaangelegenheden (bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid en het privéleven van klan-
ten, duurzame consumptie,…) en betrokkenheid bij 
en ontwikkeling van de gemeenschap (opleiding en 
cultuur, creëren van werkgelegenheid,...).

De ISo 26000 in de praktijk
Na de kenmerken van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en het verband ervan met duurzame 
ontwikkeling onderzocht te hebben (Artikel 3), her-
ziet de organisatie de principes van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, die beschreven staan in 
Artikel 4. Wanneer ze maatschappelijk verantwoord 
ondernemen toepassen, moeten de organisaties 
de principes naleven die eigen zijn voor elk van de 
kernvragen (Artikel 6). Alvorens de kernvragen en 
de actiegebieden van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te analyseren, evenals elk van de acties 
en verwachtingen die eraan gekoppeld zijn (Artikel 
6), bestudeert de organisatie twee essentiële toepas-
singen van maatschappelijk verantwoord onderne-
men, namelijk de identificatie van haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid in haar invloedssfeer en de 
identificatie van haar stakeholders en de dialoog met 
deze stakeholders (Artikel 5). Ten slotte zal de organi-
satie maatschappelijk verantwoord ondernemen inte-
greren in al haar beslissingen en activiteiten door de 
richtlijnen in Artikel 7 toe te passen. De norm kan op 
de website van de ISO (www.iso.org) besteld worden.

Axelle DEMOULIN  n

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO) of Corporate Social 
Responsibility (CSR) is de bijdrage van ondernemingen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. De norm ISO 26000:2010 ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties’ kan vrijwillig toegepast worden en biedt een werkwijze voor organisaties 
die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen toepassen. 

De werkgroep van de norm 
ISo 26000 

De werkgroep Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen van de ISO 
bestond uit experts van lidstaten van 
de ISO en organisaties (verenigingen 
die de zakenwereld, de consumenten 
of de arbeidswereld vertegenwoor-
digen, en intergouvernementele en 
non-gouvernementele organisaties). 
In juli 2010 telde de groep 450 
experts en 210 waarnemers uit 99 
lidstaten van de ISO en 42 organisa-
ties. Meer informatie op 
www.iso.org/sr_archives. 
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Obligate voorzichtigheid

FM  I  RISK MANAGEMENT  I

De eerste vraag die elke Facility Manager zich 
ongetwijfeld stelt wanneer het om verzeke-
ringen gaat, is hoe je zoveel mogelijk kunt 

vermijden dat je een verzekering nodig hebt! 
Daarvoor moet hij in de eerste plaats begrijpen en 
meten welke risico’s hij loopt. Hoewel alle Facility 
Managers de meest logische risico’s kennen, is het 
vooral een kwestie om de minder evidente risico’s 
te dekken. Naast de precieze identifi catie van de 
risico’s zal hij vervolgens elementaire voorzichtig-
heidsregels moeten toepassen tijdens de uitoefening 
van zijn functie. Er bestaan eindeloos veel metho-
den voor de evaluatie en het beheer van risico’s. De 
werkgroep Verzekeringen van de Belgische sectie 
van de International Facility Management Associati-
on bracht de volgende twee naar voren: het COSO-
model en de ISO 31000 methode. 

Het COSO-model
Deze norm voor interne controle en evaluatie is 
genoemd naar de instelling die de norm ontwikkel-
de, namelijk het Committee Of Sponsoring Organi-
zations of the treadway Commission (COSO), en 
werd algemeen ingevoerd na de goedkeuring van 
een bijzondere wet van het Amerikaans Congres als 
reactie op de boekhoudkundige en fi nanciële schan-
dalen (Enron, Worldcom,...) begin de jaren 2000. 
Het COSO-referentiekader defi nieert interne con-
trole als een proces om een redelijke zekerheid te 
verschaffen op alle niveaus van de onderneming 
om de doelstellingen op het gebied van de doeltref-
fendheid en doelmatigheid van de activiteiten, de 
betrouwbaarheid van de fi nanciële informatie en de 

overeenstemming met de wetten en regelgevingen te 
bereiken. Deze doelstellingen komen niet alleen gro-
tendeels overeen met de bezorgdheid van de inves-
teerders, maar ook met die van facility managers. 
Interne controle, zoals gedefi nieerd door het COSO-
model, bestaat uit vijf componenten: de controleom-
geving, de beoordeling van de risico’s (volgens hun 
belang en frequentie), de controleactiviteiten (feite-
lijke materialisering van de controles), de optimali-
sering van de informatie en de communicatie en ten 
slotte monitoring (of de controle van de controle). 
Hoewel het COSO-systeem als voordeel heeft dat 
het aanvaard wordt door alle grote auditinstellingen 
(PwC, Deloitte, BDO, E&Y,…), is het ook een zwaar 
administratief systeem dat een geavanceerde admi-
nistratie vereist, wat op zijn minst hoge kosten kan 
meebrengen en het COSO-model beperkt tot (zeer) 
grote bedrijven. 

De ISO 31000-methode
Het andere preventiesysteem dat aan bod komt in 
de studie van de IFMA, is minder zwaar en inge-
wikkeld en is goed aangepast aan de typische Belgi-
sche KMO. Het werd voorgesteld door Jorg Hulpio 
(Marsh & McLennan Companies Inc.): “Het gaat om 
de norm ISO 31000 voor risicomanagement die uit-
gevaardigd werd door de International Organization 
for Standardization. Het ISO 31000 systeem zou 
ruim voldoende moeten zijn voor Belgische KMO’s 
en zal, mits een kleine opleiding, meestal intern uit-
gevoerd kunnen worden door het eigen personeel 
van de ondernemingen». 
De norm ISO 31000 bestaat uit drie delen, namelijk 

Jorg Hulpio (Marsh & McLennan 
Companies, Inc): “Het ISO 31000 
systeem is goed aangepast aan de 
Belgische KMO. Mits een kleine 
opleiding zal het meestal intern 
uitgevoerd kunnen worden.”

In dit tweede deel van het artikel over de resultaten van de IFMA-werkgroep rond 

verzekeringen voor facility managers, gaan we dieper in op risicopreventie en verzekeringen 

voor roerende of onroerende eigendommen in het kader van facility management. 

Het rapport Verzekeringen 

en Facility Management is 

beschikbaar  beschikbaar  

De werkgroep verzekeringen van 

IFMA werkt aan de ontwikkeling van 

een specifiek product voor de Facility 

Manager dat - in het ideale geval - elk 

lid van IFMA zou kunnen verzekeren. 

De werkgroep bestaat uit Kris 

Bernauw (UGent), Yves Bertholomé 

(Belgacom), Freddy Cruyl (Concen-

tra), Wim De Dobbeleer (Vanbreda), 

Paul Hendrickx (ISS), Jorg Hulpio 

(Marsh), Gunther Keppens (The 

5 Star Q Corporation), Laurent 

Lippens (Vanbreda), An Van Damme 

(Assumax), Christian Van de Walle 

(Brainmaster), Yves Van Hooland 

(IFMA), Rudy Van Santfoort (Pfizer) en 

Danny Vande Putte (Nationale Bank 

van België). Het rapport Verzeke-

ringen en Facility Management, het 

resultaat van het werk van deze 

groep, is verkrijgbaar bij IFMA aan 

de prijs van 35 € voor IFMA-leden en 

100 € (incl. BTW) 

voor niet-leden. Bestellingen:   

Annemie Van Goethem, 

tel.: 02/424.12.80 

secretary@ifma.be - www.ifma.be
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studieburelen

tienjarige aansprakelijkheid
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bouwfase, montage, 
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tienjarige aansprakelijkheid
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en uitbating
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gevaren     

alle risico’s van elektronische 
aard en machine-uitval    

kunstvoorwerpen

waardevolle panden

bedrijfsschade 

objectieve aansprakelijkheid

  De risico’s tijdens de levenscyclus van een gebouw

110 Risk Management NL.indd   14 28/11/11   08:25



Profacility GUiDE 2012   15

Obligate voorzichtigheid
de principes (1), het organisatorische raamwerk (2) 
en het risicomanagementproces (3). De principes 
antwoorden op de vraag waarom de risico’s beheerd 
moeten worden. Daarna volgt het integratieproces 
van deze principes op operationeel en besluitvor-
mingsniveau.
Het organisatorische raamwerk beschrijft hoe het 
risicomanagement geïntegreerd kan worden in de 
bedrijfsstrategie, terwijl het risicomanagementbe-
heer verduidelijkt hoe risicomanagement op opera-
tioneel niveau uitgevoerd kan worden. 
Jorg Hulpio: “De ISO 31000 biedt een raamwerk 
waarmee bedrijven risicomanagement op operatio-
neel niveau kunnen integreren. Eerst moeten de 
doelstellingen van het bedrijf, het risicomanage-
mentbeleid en de wettelijke en contractuele verant-
woordelijkheden vastgelegd worden. Het raamwerk 
van het risicomanagement moet geïntegreerd zijn in 
de besluitvormings- en organisatieprocessen van alle 
activiteiten van de onderneming, waarbij rekening 
gehouden wordt met de interne en externe context, 
ieders verantwoordelijkheden en de beschikbare 
middelen op strategisch en operationeel niveau”.
Of de facility manager nu kiest voor het COSO-
model, de ISO 31000 methode of voor een andere 
methode voor risicopreventie, het is zijn taak om 
een opdracht die niet alleen de rendabiliteit maar 
ook het voortbestaan bedreigt van de onderneming 
waarvoor hij werkt, zeer ernstig te nemen. 

FM in de bouwsector
Een van de terugkerende verantwoordelijkheden 
van een facility manager is het risicomanagement 
met betrekking tot roerende en onroerende goede-
ren en de verzekering tegen schade aan deze goe-
deren. De klassiek verzekerde risico’s zijn brand 
en waterschade, maar de risicodekking kan verder 
uitgebreid worden. Het goed kan eveneens lichame-
lijke, materiële of financiële schade veroorzaken aan 
derden.
Deze verantwoordelijkheden vallen onder de 
gemeenschappelijke noemer ‘burgerlijke en/of 
beroepsaansprakelijkheid’ in het kader van de acti-
viteiten van de facility manager. Ze verschilt van 
de persoonlijke aansprakelijkheden van de facility 
manager hoewel er overlappingen zijn. 
In het schema hiernaast vindt u een overzicht van 
de verschillende bouwfasen van een gebouw, tot het 
eindbeheer van dit gebouw en de specifieke polis-
sen die gelden voor elke fase, van de bouw tot de 
ingebruikname van het gebouw. 
De facility manager gaat na of alle betrokken partijen 
gedekt zijn gedurende het volledige bouwproces. 
Men mag evenmin de lopende verzekering van het 
goed vergeten wanneer het gebouw voltooid is. De 

  Korte voorbeeldtypologie voor preventie

Preventie van de inbraakrisico’s

• dragen van een zichtbare badge

• gesloten deuren, tenzij in geval van begeleiding

• gelabelde documenten

• georganiseerde vernietiging van documenten

• diefstalpreventie (clean desk, gesloten   

 archiefruimten)

• verstandig gebruik van het materieel

Preventie van de materiële risico’s 

(bv. machine)

• controle van de onderhoudsfrequentie

• controle van de corrosierisico’s

• controle van de toename van de risico’s met  

 betrekking tot de natuurelementen

• follow-up van de contracten 

Preventie van de lichamelijke risico’s

• monitoring van de individuele beschermings- 

 middelen (IBM’s)

• monitoring van de naleving van de algemene  

 veiligheidsvoorschriften op de openbare weg en  

 op de bedrijfslocatie

• controle van de apparaten met het oog op de 

 gezondheid (airconditioningleidingen,douche-

 leidingen, gebruik van chemische producten)

• regelmatige opleidingen en/of sensibilisering  

 van het personeel over de apparaten, de  

 werkmethoden en de kennis van de producten

facility manager zal met de hulp van de juridische 
dienst van de onderneming en het professionalisme 
van de verzekeringsagent een brandverzekering 
moeten afsluiten. De werkgroep Verzekeringen van 
de IFMA raadt hierbij een verzekering aan van het 
type ‘alle risico’s behalve’ die meer garanties biedt, 
die de lacunes dekt als gevolg van een oplijsting 
die exhaustief zou moeten zijn, die de transparan-
tie tussen verzekerde en verzekeraar dekt en die de 
omkering van de bewijslast ten voordele van de ver-
zekerde waarborgt. 
Afhankelijk van de activiteit van de onderneming 
zal men ook moeten nagaan of er bijzondere ver-
zekeringen afgesloten moeten worden, zoals machi-
nebreuk of elektronica, opslag van waarden die het 
verlies van geldelijke waarden dekt, meer specifiek 
in geval van diefstal. Hetzelfde type verzekering 
bestaat ook voor kunstwerken. 
 

Bruno HODIttE n
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Global outsourcing: een permanente 
uitdaging voor de facility manager!

Marnik Vermeulen, Real Estate & Site Operations Italy and SPGI Countries bij 
IBM, kijkt terug op 10 jaar facility management. De basis voor facility manage-
ment was en is nog steeds, het drukken van de kosten zonder te raken aan de 
serviceverlening. Voor Marnik Vermeulen is het real estate besparingspoten-
tieel echter véél meer dan alleen maar een FM-gebeuren. Van het totale wer-
kingsbudget is 20 à 25% te klasseren onder zuiver facilitaire kosten. De ove-
rige 75 à 80% zijn ‘andere kosten’ (huur, energie, afschrijvingen, ...) en daar 
ligt heel wat ruimte voor besparingen. Zo is onderhandelen over het verlengen 
van de contractduur voor het huren van gebouwen zinvol, niet alleen omdat 
het de huur naar beneden haalt, maar ook omdat hierdoor de afschrijvingster-
mijn voor gemaakte kosten verlengt. De facility of real estate manager dient 
daarom naast technische (FM) aspecten ook alle elementen van zijn kosten-
structuur perfect te begrijpen en een arsenaal aan fi nanciële en boekhoudkun-
dige regels te beheersen. Professionaliseren van facility management houdt 
ook in dat de leveranciers van services uitgedaagd worden om mee te gaan 
in de gezamenlijke missie van kostenbesparing zonder de dienstverlening in 
het gedrang te brengen, of beter nog, kostenbesparing en betere dienstverle-
ning te laten samengaan. De gehanteerde contractvorm draagt in sterke mate 
bij tot het aanwakkeren van de verantwoordelijkheidszin van de leveranciers. 
Door maximaal en op grote schaal te standaardiseren kunnen de overhead-
kosten gedrukt worden. De kosten verlagen zonder aan de servicekwaliteit te 
raken is een permanente uitdaging voor elke facility manager! 

  U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 16/05/2011

Lean Management bij GSK Biologicals

Tendensen en evoluties in facility   management

De facilitaire diensten van GSK Biologicals werken volgens de lean manage-
mentdoctrine. Deze wijze van functioneren is participerend, evolueert mee 
en leidt tot een continue verbetering van de prestaties. De lean-aanpak is 
afkomstig van het productiesysteem van Toyota. Continue verbeteringen en 
veranderingen gebeuren in nauwe samenwerking met het personeel. Lean 
management - continue verbetering dus - moet deel uitmaken van het norma-
le dagelijkse gedrag van elke medewerker. Zo werkt die mee aan de vorming 
van een gemeenschappelijke visie van de onderneming op middellange en 
lange termijn. De afdeling Facility Management heeft deze ondernemingsdy-
namiek ingevoerd via de lancering van het systeem eXcellence, dat op de vier 
pijlers van de lean-cultuur berust:
• een activiteit gebaseerd op gestandaardiseerde processen die vereen-
 voudigd en geoptimaliseerd werden en waarvan de prestaties met key 
 performance indicators (KPI) opgevolgd worden,
• het gebruik van visuele communicatie (visual company), 
• de directe aanwezigheid van het management op het terrein,
• systematische identifi catie en correctie van problemen in de diepte met als  
 doel een continue verbetering. 
De resultaten zijn overtuigend: een hoog en stabiel kwaliteitsniveau en een 
strikte beheersing van de kosten.

  U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 06/01/2011

Benoît Schmits, Director General Services Global Real Estate & General Services: “Het 
management is duidelijk aanwezig op het terrein, aan de zijde van de uitvoerders. Dat 
biedt ons de gelegenheid om onze strategie uit te leggen en de mate te meten waarin 

die wordt begrepen en uitgevoerd op het terrein”.

FM strategic Options - Facilities Management Contracting

De gehanteerde contractvorm draagt in sterke mate bij tot het 
aanwakkeren van de verantwoordelijkheidszin van de leveranciers.

199 biblio Best Practices NL.indd   16 28/11/11   08:25
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Tendensen en evoluties in facility   management
EN 15221: een universele norm voor de 
vergelijking van kosten en prestaties. 

Steeds meer stelt zich de vraag naar een internationale en praktisch hanteerbare 
norm als onmisbaar instrument om kosten en prestaties te kunnen vergelijken. De 
EN 15221 norm is evolutief en nuttig voor de vele facetten van FM. De basis ervan 
werd vier jaar geleden met de twee eerste luiken gelegd. De inhoud werd door 
alle Europese landen aanvaard. De geactualiseerde versie biedt alles wat nodig 
is voor de normalisatie van kwaliteit, processen en ruimte. De norm houdt reke-
ning met alle mogelijke invalshoeken uit de markt en is zowel geschikt voor de 
facility managers als voor internationaal actieve corporate vastgoedmanagers. Bij 
de ontwikkeling waren naast ervaren experts ook grote service providers betrok-
ken. De norm EN 15221 bestaat uit zes luiken en wordt daarom ook wel eens 
de ‘FM 6-pack’ genoemd: defi nitie, overeenkomst, kwaliteit, classifi catie, proces 
en oppervlaktebepaling. Luiken 3 tot 6 leggen een band met de ISO-normen voor 
kwaliteit en duurzaamheid in gebouwen, kosten over de volledige levenscyclus van 
een gebouw en het bepalen van de vloeroppervlakte. Tevens wordt de Plan-Do-Act-
Check-cyclus op het facilitaire werkterrein geënt. De EN 15221 norm maakt een 
duidelijk onderscheid tussen de vragende partij en de leverancier, zodat ook de 
klant-leverancierrelatie preciezer wordt afgebakend. 
 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 17/01/2011De EN 15221 norm houdt rekening met alle 
mogelijke invalshoeken van de markt. 

De artikels die al in het Profacility-magazine verschenen, kunt u op www.profacility.be/biblio lezen 
en downloaden. Ze zijn geklasseerd volgens teruglopende datum van hun online-publicatie. 

MVO: een nieuwe dimensie voor de onderneming
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) is een echte evolutie in 
het bedrijfsleven. Dit is vergelijkbaar met de overgang van 2D (winst, groei) 
naar 3D (+ verantwoordelijkheid). MVO moet zorgen voor een beter even-
wicht tussen de belangen van de verschillende spelers in de economische 
wereld. Vittorio Colao, CEO van de groep Vodafone, verklaarde onlangs: “Voor 
mij is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook een manier om de 
sociale stabiliteit in een land te bewaren en zo de rentabiliteit en groei van de 
betrokken markt te verzekeren. (…) Indien vervolgens blijkt dat mijn concur-
renten niet dezelfde logica als ik volgen, is het duidelijk dat ik daaruit een 
concurrentievoordeel kan halen”. Wat telt is het eindresultaat. Bestaan er 
misschien ook foute redenen om tot MVO over te gaan en slechte manieren 
om het toe te passen? De ISO 26000-norm wil beide voorkomen. De norm 
wil het concept maatschappelijke verantwoordelijkheid defi niëren, verduide-
lijken en toepasbaar maken op elk type organisatie (ondernemingen, collec-
tiviteiten, vakbonden, verenigingen...). De norm berust op twee fundamen-
tele uitgangspunten van de onderneming: enerzijds de verantwoordelijkheid 
opnemen voor de impact van de activiteiten op het milieu en de maatschap-
pij, anderzijds er rekenschap voor afl eggen. Er is nog een weg af te leggen 
als we de studie mogen geloven die werknemers ondervroeg naar de MVO-
prestaties van hun onderneming. Ze hebben een duidelijke boodschap voor 
de bedrijven: doe wat je zegt, en zeg wat je doet!
  

 U kunt dit artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 13/05/2010   

199 biblio Best Practices NL.indd   17 28/11/11   08:26



18   PROFACILITY GUIDE 2012

KENNISCENTRUM  I  WWW.PROFACILITY.BE/BIBLIO   WWW.PROFACI LITY.BE/RE     FERENCES  I

FM in de Senaat, allesbehalve de trein der traagheid

De Senaat, die zich aan de top van onze vaderlandse instellingen bevindt, heeft misschien het imago 
van een in tradities vastgeroest milieu. Maar zelfs in deze eerbiedwaardige instelling slagen de principes 
van een professioneel en modern facility management er in om door te sijpelen. Wanneer een team 
van 115 gemotiveerde personen en een dynamische leider beslissen om de zaken te veranderen, kan 
niets hen weerstaan. Zelfs niet het gewicht van de traditie. Véronique Laureys leidt de dienst Algemene 
Zaken van de Senaat. Zij ging de uitdaging aan om alle diensten waarvoor zij verantwoordelijk is op een 
nieuwe manier te laten functioneren. Deze verandering werd vooral ingegeven door het feit dat de dienst 
Algemene Zaken in de loop der laatste jaren een groot aantal opdrachten had bij gekregen. Tot 2005 
was deze dienst enkel belast met taken in verband met dienstverlening. Later werden daar Verzending, 
Historiografi e, Archief, Kunst, Veiligheid, Overheidsopdrachten, Technische Dienst, Gebouwen, Econo-
maat, evenals Onderhoud, Garage, Restaurants en Sport aan toegevoegd. Deze uitbreiding vereiste een 
herstructurering.  Met een masterdiploma Geschiedenis heeft Véronique Laureys als archivaris gewerkt 
in het Stadsarchief van de stad Brussel en daarna - sedert 1990 - in de Senaat. Ze gaf ook les aan de 
Bibliotheekschool Gent en was verantwoordelijk voor een project op het gebied van documentbeheer bij 
Belgacom. In 2005 werd ze bevorderd tot bestuursdirecteur van de dienst Algemene Zaken en vorig jaar 
volgde ze de opleiding Facility Management aan de KaHo Sint-Lieven. 

 Beschikbaar op www.profacility.be/biblio > 28/04/2011

Luc Vanhaverbeke, diensthoofd facilitaire dienst - UZ Leuven 

Best practices en trends in Facility  management
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Voor haar verplaatsingen en die van haar personeel in de loop van de dag 
aarzelt Véronique Laureys niet om een der dienstfi etsen te gebruiken... in het 

rood, zoals de traditie van de Senaat. 

Pour ses déplacements et ceux du personnel en cours de journée, Véronique 
Laureys n’hésite pas à enfourcher un des vélos du service… rouge comme le 

veut la tradition du Sénat. 

Hij kan terugblikken op een 32 jarige carrière op wat alge-
meen bekend staat als ‘Gasthuisberg’, maar eigenlijk de UZ 
Leuven organisatie omvat, verspreid over 4 campussen. De 
variatie die facility management in een zorginstelling van 
deze omvang biedt en de bijdrage die zijn diensten leveren 
tot het welzijn van een gevarieerde klantengroep, zijn de 
drijfveer om alle dagen beter te doen. Facility management 
was lange tijd de ‘hoteldienst’ voor het UZ Leuven. Vandaag 
omvat FM de soft facilities voor een zorginstelling die in 2009 
niet minder dan 536.613 verpleegdagen, 64.930 opnames en 
620.763 consultaties registreerde. Naast de patiënten draagt 
FM zorg voor het welzijn van 8.535 personeelsleden! Tech-
nische dienst, materiaalbeheer, logistiek en mobiliteit zijn de 
andere onderdelen van de logistieke diensten. Luc Vanhaver-
beke: “Schoonmaak, linnen en voeding zijn de drie kernge-
bieden voor onze facilitaire dienst. Bijzonder is de kwantiteit 
en gevarieerdheid van onze klanten. Zo zijn er patiënten die 
hier slechts twee uur verblijven, maar anderen blijven maan-
den opgenomen. Artsen en personeel hebben elk andere 
verwachtingen en noden voor wat onze services betreft”. De 
facilitaire dienst van het UZ Leuven werkt volledig zelfstandig 
en in eigen beheer.

 Beschikbaar op www.profacility.be/biblio > 30/9/2010

Luc Vanhaverbeke: “Schoonmaak, linnen en voeding zijn de 
drie kerngebieden voor onze facilitaire dienst.”
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Best practices en trends in Facility  management
Carglass® : een glashelder 
Facility management 

Carglass® is bekend als specialist voor het herstellen en vervangen van autoruiten. In 
België heeft het bedrijf een netwerk van 43 fi lialen en bovendien een vloot montage-
wagens die thuis of op het werk aanrijden bij glasschade. Facility management en het 
volledig vastgoedbeheer zijn er verweven en toevertrouwd aan Frank Roosen. Facility 
management rapporteert bij Carglass® aan de afdeling ‘Operations’. Deze afdeling is 
opgedeeld in vier regio’s met elk een Regio Manager die rapporteert aan de Opera-
tions Director. “Facility management staat bij Carglass® in voor de volledige facilitaire 
werking van de vestigingen met uitzondering van ICT en Veiligheid, die in afzonderlijke 
afdelingen zijn ondergebracht” opent Frank Roosen. De ICT-infrastructuur in de fi li-
alen behoort tot het verantwoordelijkheidsgebied van het IT-departement. ACS staat 
voor Audit Carparc and Safety; zij staan in voor de beveiliging van de gebouwen. Voor 
het Customer Support Center, de hoofdzetel van Carglass® in Hasselt, zorgt Nathalie 
Gilson, PA van CEO Jean-Paul Teyssen, voor het facilitaire reilen en zeilen. Ideaal inge-
richte werkplaatsen resulteren er in ‘delight’-medewerkers. Niet toevallig klasseerde 
Carglass® zich in 2011 voor de tweede maal (eerst in 2009) binnen de top 10 van Beste 
Werkgever. Een belangrijke strategische tool van Carglass® is haar mobiele service: 
meer dan 100 voertuigen staan paraat om de klanten een onvergetelijke service-erva-
ring te bieden waar en wanneer gewenst: 24/24 en 7/7.
 

 Beschikbaar op www.profacility.be/biblio > 13/6/2011   

Duurzaamheid en hospitality 

Mobistar betrekt momenteel een op het vlak van energieprestaties en duurzaam-
heid baanbrekend gebouw, maar weigert hiermee genoegen te nemen. Twee jaar 
geleden voerde de telefoonoperator een geïntegreerd beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in, waaraan ook de dienst Facilities gehoor geeft. ‘Dienen 
en sensibiliseren’ zou de aanpak van de dienst kunnen samenvatten, met groen als 
kleur voor hun blazoen! “Niemand van ons is 100% specialist. Allemaal komen we 
uit verschillende werelden met een eigen knowhow” opent Karel Boussu, Facilities 
en Real Estate Manager van Mobistar, de voorstelling van de organisatie van zijn 
dienst. Zelf is hij economist van opleiding. “Ik kom uit de wereld van de aankoop en 
logistiek maar elk van mijn drie medewerksters heeft een ander, specifi ek kennis-
domein. Samen kunnen we een volledig dienstenaanbod creëren in het kader van 
een globaal concept dat wij ‘hospitality’ noemen. Facilities en real estate maken 
uiteraard deel uit van deze diensten maar er komt nog een extra dimensie bij kijken, 
want bij Mobistar houdt facility management meer in dan alleen maar de schoon-
maak, het technisch onderhoud en de beveiliging van gebouwen”. In theorie staan 
er vier mensen die voor deze dienst werken op de payroll van Mobistar, maar in 
werkelijkheid zijn dat er heel wat meer. 

 Beschikbaar op www.profacility.be/biblio > 24/10/2011

Van links naar rechts: Greta Biesmans, facility assistant; 
externe partner, Maarten Van Wesenbeeck (Wit) en 

Frank Roosen, facility Manager Carglass® Belux.

Karel Boussu (hoofd van de dienst FM), Katherini Michelis, Nathalie 
Mistiaen en Doris Vispoel beheren de facilities voor bijna 2.000 mensen 
(1.600 Mobistar-werknemers en 400 externen) door de uitvoering van 
alle taken uit te besteden aan gespecialiseerde partners.

De artikels die al in het Profacility-magazine verschenen, kunt u op www.profacility.be/biblio lezen
en downloaden. Ze zijn geklasseerd volgens teruglopende datum van hun online-publicatie. 
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Ontdek een nieuwe wereld van diensten met ATALIAN !
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Gebouwen Schoonmaak
Luchthavendiensten
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Door een beroep te doen op ATALIAN, Europees marktleider in multiservice, kan 
uw bedrijf zich concentreren op haar core business. ATALIAN heeft 48.000 
gekwali�ceerde medewerkers die vol energie met hun kennis voor u klaarstaan, 
wat u e�ectief toelaat meer dan 85% van uw ondersteunende diensten uit te 
besteden.
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company profile

ATALIAN GROUP   
Vosseschijnstraat - Kaai 140 - BE-2030 Antwerpen

TEL 0032 (0)3 651 21 01
FAX 0032 (0)3 651 21 08

info@atalian.be
www.atalian.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Door outsourcing van diensten kan een onderneming 
haar middelen exclusief aanwenden voor de ontwik-
keling van haar kerncompetenties en zo haar core 
business in alle vrijheid versterken. 

Dit is immers een dwingende noodzaak geworden in 
een omgeving waar de concurrentie alsmaar groter 
wordt.

Er kan een brede waaier van diensten en technische 
prestaties uitbesteed worden, zoals cleaning, multi-
technieken en facilities management, beveiliging en 
aanleg en onderhoud van groene ruimtes.

Diensten
Cleaning
Wij zijn in de meeste activiteitensectoren actief en 
passen reinigingstechnieken toe die zo goed mogelijk 
afgestemd zijn op de eisen en bijzondere kenmerken 
van elke omgeving.

Multisectoriële expertise: levensmiddelensector, 
industrie, gezondheidssector, tertiaire sector, 
transportnetwerken,…
Specifieke knowhow: cryogene reiniging, 
cleanrooms, stripping, voorbereiding van 
voertuigen,...

Aanverwante diensten: ongediertebestrijding (3D), 
luchthygiëne, sanering, on-site afvalbeheer, klein 
onderhoud, handling, beheer van de werkom-
geving,…

Multitechnieken en facilities management
Multitechnieken: klimaatregeling, CTB en veiligheids-
uitrustingen,…
Multidiensten: afwerking van gebouwen, bekleding, 
verlichting, kleine werkzaamheden,…

coNtact
Gina VAn LEijSEn

Afgevaardigd bestuurder

TEL 0032 (0)3 651 21 01

info@atalian.be  

StrUctUUr
Vestigingen/België   

Atalian - 1030 Bruxelles

Atalian - 2030 Antwerpen

Vestigingen/internationaal   
Frankrijk

Hongarije

Kroatië

Libanon

Luxemburg

Marokko

Mauritius

Polen

 Roemenië 

Slovakije 

Spanje

Tsjechische Republiek

Werknemers   
Aantal personen: 46.000 

omzet       
2010: 1.095.000.000 €

industriële utilities: stoom, perslucht, verwerking van 
industrieel water,…
 
Beveiliging
Bewaking - beveiliging - veiligheid: bedrijfsonthaal, 
toegangscontrole, ...

Brandveiligheid: brandblusapparaten, brandhaspels, 
brandventilatie,...

Groene ruimtes
Uitvoering van uiteenlopende projecten, zoals nieuwe 
werkzaamheden en onderhoud: graafwerk, beplan-
ting, aanleg,…
Ruimtes voor sport en ontspanning: tennisbanen,
installaties voor multisportterreinen, speelstruc-
turen,…

Onthaal
Bedrijfsonthaal,
Cultureel onthaal,
Onthaal tijdens events,
Verkooppromotie en -animatie,
Onthaal in de luchthaven,
Corporate en ViP-onthaal,…

referenties
Katoen natie
DP World 
Christelijke Mutualiteiten
SCA Packaging
Holcim
Antwerp Euro Terminal
AGC Glass
Grimaldi
Allen & Overy
Groep S
Muhka

Ontdek een nieuwe wereld van diensten met ATALIAN !

Multi Service, 
onze service.

Bedrijfsdiensten die lonen.
www.atalian.com

AP-atalian-2011-a4-orange.indd   1 07/03/11   10:01
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Receptiediensten

Technische
diensten

Veiligheid en
Beveiliging

Door een beroep te doen op ATALIAN, Europees marktleider in multiservice, kan 
uw bedrijf zich concentreren op haar core business. ATALIAN heeft 48.000 
gekwali�ceerde medewerkers die vol energie met hun kennis voor u klaarstaan, 
wat u e�ectief toelaat meer dan 85% van uw ondersteunende diensten uit te 
besteden.

SER Atalian NL.indd   21 28/11/11   08:29



22   Profacility GUiDE 2012   

company profile

AREMIS NV/SA
Avenue Charles Schaller 54 - BE-1160 Bruxelles

TEL 0032 (0)2 775 95 12
FAX 0032 (0)2 775 95 14

info@aremis.com
www.aremis.com

ProfiEl van hEt bEDrijf
inleiding
AREMIS
Innovatieve talenten en technologie voor het 
optimaliseren van een duurzame werkomgeving.

In het kader van zijn activiteit Management Services 
ondersteunt AREMIS de Facility Management en Real 
Estate teams van zijn klanten door gespecialiseerde 
profielen aan te bieden: architecten, project mana-
gers, space planners, move coordinators, facility en 
site managers, building managers, deskundigen in 
HVAC en energieprestaties enz.

Binnen de activiteit Information Systems ontwikkelt 
AREMIS geintegreerde oplossingen, die de imple-
mentatie van informatiesystemen met een brede 
gebruikersbasis combineren met best practices om 
de werkomgeving te optimaliseren en de ecologische 
voetafdruk van de grote gebruikers van tertiaire 
gebouwen en de grote eigenaars te beperken.

De AREMIS-groep werd in juli 2010 opgericht in 
het kader van de management buy-out van de 
Aremis-activiteiten van AOS in België, Luxemburg 
en Zwitserland. 

De consultants en de oplossingen die momenteel 
door AREMIS worden ingezet, beheren meer dan 25 
miljoen m² in Europa en in de rest van de wereld.

Dankzij zijn netwerk van partners kan AREMIS zijn 
klanten zowel lokaal als wereldwijd begeleiden.

Diensten
Management Services:
AREMIS selecteert, ontwikkelt en coacht diverse 
profielen die uw vastgoed en facility management 
teams kunnen versterken.  

contact
Xavier Orts

Managing Director

TEL 0032 (0)2 775 95 12

x.orts@aremis.com

StrUctUUr
Management

Xavier Orts

Managing Director

Réginald Thomas

Management Services Director

Axel Tasiaux

Sales Director

Bart D’heer

Major Accounts Director

vestigingen/internationaal   
AREMIS - Frankrijk

AREMIS - Luxemburg

AREMIS - Zwitserland 

Werknemers    
Aantal personen: 81

Jaar van oprichting: 2010

omzet     
2007: 7.300.000 €

2008: 7.400.000 €

2009: 7.700.000 €

2010: 7.800.000 € 

Information Systems: 
AREMIS ontwikkelt oplossingen voor het beheer van 
uw vastgoedportfolio en uw werkomgeving, en stelt 
in het kader van die opdracht best practices voor om 
enerzijds de kosten en de kwaliteit van de ruimte te 
optimaliseren, en anderzijds de ecologische voetaf-
druk van grote organisaties te beperken.

Consulting Services:  
De consultants van AREMIS putten uit hun praktijk-
ervaring in vastgoed en facility management om u 
te begeleiden.

Onze oplossingen ondersteunen uw operationele 
processen en leveren bijzonder betrouwbare perfor-
mantie indicatoren op. 

AREMIS beschikt over het meest ervaren team in 
West-Europa, met specialisten in vastgoed- en 
facility management processen, IT-ingenieurs en 
projectleiders, internet-, CAD- en database-experts.

referenties
3M, Agfa Gevaert, AXA, Banque Cantonale Vaudoise, 
Banque Pictet, BMW, BNP PARIBAS Fortis, Brussels 
Airport, Cofely Services, Corelio, Delhaize, DEXIA, 
European Commission Luxembourg, European 
Investment Bank, European Patent Office, European 
Space Agency, FOREM, GlaxoSmithKline Biologicals, 
IATA, IBM, KBC Bank, KBC Real Estate, Linklaters, 
Ministerie van Financiën van Luxemburg, Nestlé, 
Philip Morris International, Politie van Evere, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, RTBF, RTL, Sanofi-Aventis, 
SITA, SNCB, Sodexo, FOD Sociale Zekerheid, Stad 
Kortrijk, TOTAL, Tractebel, UBS, UCB, UEFA, Université 
Catholique de Louvain, Universiteit van Luxemburg, 
Veolia, Bayer, AGC Glass Unlimited.

FM Aremis NL.indd   22 28/11/11   08:52



   Profacility GUiDE 2012   23

FA
CI

LI
TY

 M
A

N
A

G
EM

EN
T,

 S
TR

AT
EG

IE
, O

R
GA

N
IS

AT
IE

 &
 C

O
N

TR
O

LEEUREST SERVICES NV/SA         
Haachtsesteenweg 1179 - BE-1130 Brussel

TEL 0032 (0)2 243 22 11
FAX 0032 (0)2 243 22 00
info@compass-group.be
www.compass-group.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf

inleiding
Eurest Services - 
Facilitaire dienstverlening naar uw wensen 

Een compleet pakket van facilitaire diensten
Eurest Services is uw betrouwbare partner voor 
volledig en geïntegreerd facilitair management. 
Eén team, één eindverantwoordelijke manager, één 
administratie. Dankzij de optimale transparantie en 
de centralisatie van processen heeft u meer controle 
dan ooit. Oftewel: met Eurest Services haalt u duide-
lijkheid en zekerheid in huis.

Uw voordeel
Een samenwerking met Eurest Services betekent 
een combinatie van catering en facilitaire diensten. 
De integratie van back- en frontoffice zorgt voor een 
grotere efficiëntie, door bijvoorbeeld de inzet van één 
flexpool van servicemedewerkers en een heldere 
facturatie.

Daarnaast is Eurest Services door internationale 
samenwerking in staat de best practices, die zijn 
opgedaan in andere landen, toe te passen. Hierdoor 
lopen wij voor op de ontwikkelingen, signaleren wij 
kansen, onderkennen wij snel risico’s en zijn we in 
staat hier adequaat op te reageren. Voor u betekent 
dit kwaliteitsverbetering, een stijging van de mede-
werkerstevredenheid, een hogere interne klanttevre-
denheid en kostenbesparingen.

coNtact
Pierre Marchant

Operations Director

TEL 0032 (0)2 243 22 11

pierre.marchant@compass-group.be 

 

StrUctUUr
Management        

Marc Van Handenhove

Managing Director

Romain De Glas

Finance Director

Katty De Keyzer

Sales & Marketing Director

Marc de Bernardin

HR Director

Kurt Vander Elst

Procurement Director

Pierre Marchant

Operations Director Eurest Services

Vestiging/België  
Compass Group

Haachtsesteenweg 1179, 1130 Brussel 

Werknemers    
Aantal personen: 1900

Jaar van oprichting: 1971

omzet     
2009: 131.817.824 €

2010: 128.190.000 € 

Diensten
Een compleet pakket van facilitaire diensten. 
Service waar u geen omkijken naar heeft.

De volgende services kunnen wij u bieden:
• Schoonmaak
• Kantoorondersteuning
• Catering
• Gebouwen en onderhoud
• Beveiliging

Nieuwigheden
Het CSF management model is een internationaal 
platform ontworpen om voor een continue verbete-
ring en consistente dienstverlening te zorgen. Het 
bundelt onze wereldwijde ervaringen in een centraal 
operationeel platform. We vinden in deze centrale 
databank voorbeelden terug van mensen die gecon-
fronteerd werden met gelijkaardige uitdagingen of 
problemen, en die hiervoor een welbepaalde oplos-
sing hebben geïmplementeerd met een welbepaald 
resultaat. CSF laat ons routinematig onze wereld-
wijde ervaring lokaal delen.

Objectieven CSF:
• Garanderen dat onze diensten voldoen aan de 
 verwachtingen van onze klanten, nu en in de  
 toekomst
• Zorgen voor voortdurende verbetering als 
 onderdeel van onze dagelijkse service

referenties
Referenties en presentatie op eenvoudig verzoek via: 
info@compass-group.be
 

company profile
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De juiste mensen op de juiste plek

Ook op zoek naar 
facilitaire expertise?

Facilicom Services Group kan u op vrijwel elk terrein de juiste mensen op de juiste plek

leveren. We houden uw pand schoon, zorgen voor de bewaking, maken elke dag een

smakelijke lunch voor alle medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen activiteiten

geheel over. Ook verhuisprojecten of management opdrachten kunt u aan ons 

toevertrouwen. We kunnen alle diensten ook perfect combineren, daarbij profi teert u niet

alleen van onze jarenlange kennis en ervaring, maar ook van mogelijke synergieën. 

Bij Facilicom denken we graag met u mee. Oók in het beheersen van de kosten. 

Wilt u weten wat Facilicom uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer 

informatie op www.facilicom.be of bel met 03 - 224 38 00. Wij zijn u graag van dienst.

Adv210X297 Facilicom BE-NL  29-10-09  14:43  Pagina 1
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company profile

FACILICOM NV/SA   
IJzerlaan 11 - BE-2060 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 holdingmaatschap-
pij waarin facilitaire bedrijven onder eigen naam 
opereren : Gom op het gebied van schoonhouden, 
Prorest op het gebied van bedrijfscatering, Facilicom 
Facility Solutions op het gebied van facilitair manage-
ment, One Fleet Services onderhoudt voertuigen, One 
Building Maintenance is specialist in het technisch 
onderhoud van gebouwen, Axxicom is actief op het 
gebied van interim, 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 manage-
ment van de facilitaire diensten op zich nemen, tot 
zelfs het totale lange-termijn real estate manage-
ment, bijvoorbeeld onder de vorm van een publiek-
private samenwerking. Facilicom is eveneens geïn-
teresseerd in projecten en managementopdrachten 
op korte termijn: de doorlichting en optimalisatie van 
uw facilitaire structuur, analyse van enkele van uw 
facilitaire diensten, coördinatie van verbouwingswer-
ken of verhuisopdrachten, studie-en adviesopdrach-
ten in FM. 

Facilicom is een resultaatgerichte onderneming, 
duurzaam en innovatief, waar samenwerking es-
sentieel is. Deze kernwaarden kenmerken ook de 
bedrijfscultuur. Facilicom hanteert binnen al haar 
bedrijven korte communicatielijnen zodat er direct 

coNtact
Claudine Decorte

Algemeen Directeur Facility Solutions
TEL 0032 (0)3 224 38 00

claudine.decorte@facilicom.be 

StrUctUUr
Management

Alain Vandenbrande
CEO

Claudine Decorte
Algemeen Directeur Facility Solutions

Luc Van Sande
Bedrijfsmanager Prorest

Bart Baré
Bedrijfsmanager Trigion

Alex Cardenas
Commercieel Directeur Gom Zuid

Ronny Verept
Operationeel Directeur Gom Noord

Frank Erkens
Commercieel Directeur Gom Noord

Peter Vrancken
Operationeel Directeur Gom Zuid

Vestigingen/België  
Facilicom HQ - IJzerlaan 11, 2060 Antwerpen

Facilicom - Aartselaar, Aarschot, Brussel, 
Charleroi, Drongen, Gent, Gullegem, 

Hoboken, Luik, Zaventem

Vestigingen/internationaal
Facilicom - Nederland

Facilicom - Frankrijk
Facilicom - Groot Brittannië 

Werknemers  
Aantal personen: 4.000 (België), 

+ 30 000 (internationaal)
Jaar van oprichting: 1974

omzet   
2009: België: 92.098.086 €

2010: België: 102.953.000 € 

contact is met de opdrachtgevers en medewerkers. 
Alle Facilicom Services Group 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

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

Nieuwigheden
• Building Maintenance
• Fleet Services

referenties
• Petrochemie 
• Banksector 
• Retail 
• Overheid 
• Ziekenhuizen 
• Scholen 
• Beurzen 
• Transport 
• ...

De juiste mensen op de juiste plek

Ook op zoek naar 
facilitaire expertise?

Facilicom Services Group kan u op vrijwel elk terrein de juiste mensen op de juiste plek

leveren. We houden uw pand schoon, zorgen voor de bewaking, maken elke dag een

smakelijke lunch voor alle medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen activiteiten

geheel over. Ook verhuisprojecten of management opdrachten kunt u aan ons 

toevertrouwen. We kunnen alle diensten ook perfect combineren, daarbij profi teert u niet

alleen van onze jarenlange kennis en ervaring, maar ook van mogelijke synergieën. 

Bij Facilicom denken we graag met u mee. Oók in het beheersen van de kosten. 

Wilt u weten wat Facilicom uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer 

informatie op www.facilicom.be of bel met 03 - 224 38 00. Wij zijn u graag van dienst.

Adv210X297 Facilicom BE-NL  29-10-09  14:43  Pagina 1
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A World of Service
Als wereldleider in facilitaire dienstverlening biedt ISS oplossingen voor geïntegreerde 
diensten op het gebied van schoonmaak, catering, support en technisch onderhoud 
van gebouwen en installaties. 

Integrated Facility Services (IFS) betekent voor u:
• Aansturing door één dedicated project manager

• Stroomlijnen van de diensten

• Minder interne werkbelasting en administratie 

• Gestructureerde processen

• Garantie op resultaat

• Schaalbare kostenstructuur

ISS adviseert en begeleidt u bij 
elke stap op weg naar IFS.

Meer info?
Tel.: 02/263 67 00

E-mail: mandy@be.issworld.com

www.iss.be

Cleaning 
• Algemene schoonmaak  

• Industriële schoonmaak   
• Ruitenwasserij 

• Sanitaire voorzieningen  

• Matten  

• Afvalbeheer

Support
• Receptiediensten

• Mailroomdiensten
• Logistieke

• Kantoorondersteuning
• ICT-ondersteuning

Property
• Onderhoud en renovatie

van gebouwen  

   

  

• HVAC
  

• Groenonderhoud 

• Ongediertebestrijding

Catering
• Bedrijfsrestaurants  

• Grootkeukens  

• Koffie- en vending- 
oplossingen  

• Hospitality Services  

• Event Services 

• Kleine reparatiesondersteuning

FACILITY
MANAGEMENT

SUPPORT
SERVICES

PROPERTY 
SERVICES

CLEANING 
SERVICES

CATERING
SERVICES

2011251_AD PROFACILITY.indd   1 15/11/2011   11:40:07
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company profile

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
De Deense dienstenleverancier ISS werd opgericht 
in 1901. ISS is vandaag actief in 53 landen en telt 
werelwijd 520.000 medewerkers, waarvan 10.000 
in België.
                                                                                  
ISS is de pionier in geïntegreerde facilitaire dienst-
verlening omdat het bedrijf voor de coördinatie en 
uitvoering eigen medewerkers inschakelt. Het model 
van geïntegreerd facility management puurt zijn 
kracht uit de onsite management-teams die bij de 
klanten de dienstverlenende activiteiten in goede 
banen leiden.

Internationale, nationale en regionale organisaties 
hebben baat bij de aanpak van ISS. De improvisato-
rische outsourcing naar verschillende partijen wordt 
eindelijk vervangen door één partner. Die biedt een 
gestroomlijnd kader voor facility management dat 
opereert vanuit één contactpunt. Resultaat: minder 
kosten, snellere service en hogere kwaliteit.

 

coNtact
Dirk Van den Steen

Marketing & Communication Manager

TEL 0032 (0)2 263 66 11

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

StrUctUUr
Management

Kris Cloots

Country Manager

Pierre-Eric Nandancé

Chief Commercial Officer

Philippe Evrard

Fin. Adm. & ICT Director

Christine Chaltin

HR Director

Vestigingen/België 
Anderlecht, Antwerpen, Destelbergen, 

Estaimpuis, Floreffe, Gent, Heusden-Zolder, 

Heverlee, Lokeren, Roeselare, Spiere-Helkijn, 

Vilvoorde, Wolvertem, Zwijndrecht. 

Werknemers  
Aantal personen: 

Belgium > 10.000

Worldwide > 520.000

Jaar van oprichting: 

Copenhague: 1901 

Belgium: 1975 

 

omzet     
2010: 

Belgium: 427.000.000 €

Worldwide: 9.949.000.000 € 

Diensten
Schakel ISS in voor:

Property Services:
Onderhoud van gebouwen en productielijnen
Renovatieprojecten
Groenonderhoud en ongediertebestrijding

Support Services
Onthaal, postkamer, kantoor en ICT-ondersteuning

Cleaning
Algemene schoonmaak, industriële reiniging, 
washroom services, ruitenwasserij

Catering
Bedrijfscatering, Event catering

Integrated Facility Services

Facility Management

A World of Service
Als wereldleider in facilitaire dienstverlening biedt ISS oplossingen voor geïntegreerde 
diensten op het gebied van schoonmaak, catering, support en technisch onderhoud 
van gebouwen en installaties. 

Integrated Facility Services (IFS) betekent voor u:
• Aansturing door één dedicated project manager

• Stroomlijnen van de diensten

• Minder interne werkbelasting en administratie 

• Gestructureerde processen

• Garantie op resultaat

• Schaalbare kostenstructuur

ISS adviseert en begeleidt u bij 
elke stap op weg naar IFS.

Meer info?
Tel.: 02/263 67 00

E-mail: mandy@be.issworld.com

www.iss.be

Cleaning 
• Algemene schoonmaak  

• Industriële schoonmaak   
• Ruitenwasserij 

• Sanitaire voorzieningen  

• Matten  

• Afvalbeheer

Support
• Receptiediensten

• Mailroomdiensten
• Logistieke

• Kantoorondersteuning
• ICT-ondersteuning

Property
• Onderhoud en renovatie

van gebouwen  

   

  

• HVAC
  

• Groenonderhoud 

• Ongediertebestrijding

Catering
• Bedrijfsrestaurants  

• Grootkeukens  

• Koffie- en vending- 
oplossingen  

• Hospitality Services  

• Event Services 

• Kleine reparatiesondersteuning

FACILITY
MANAGEMENT

SUPPORT
SERVICES

PROPERTY 
SERVICES

CLEANING 
SERVICES

CATERING
SERVICES
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Media PartnersProfessional PartnersEvent Partner Fair Partner

Meer informatie op www.facility-awards.be of www.ifma.be

IFMA reikt voor de eerste keer de prijs van Facility Manager van het Jaar uit aan een 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.
De Facility Manager van het Jaar heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de nog meer professionalisering van de functie
Facility Manager.

De verkiezing van ‘Facility Manager of the Year’ vindt om de twee jaar plaats, afwisselend met die van 'Facility Management
Project of the Year’. De Facility Manager van het Jaar zal voor de eerste keer op 22 mei tijdens de uitreiking van de Facility
Awards 2012 op de site van Tours & Taxis in Brussel in het kader van de vastgoedbeurs REALTY bekendgemaakt worden. 
IFMA zal tijdens deze uitreiking dan ook de kandidatenoproep voor de verkiezing van ‘FM Project of the Year’ in 2013 lanceren.

De Facility Awards worden elk jaar georganiseerd door IFMA met de steun van haar partners

De avond wordt aan elkaar gepraat door de
twee bekende presentatoren Kathleen Cools
en Frédéric Deborsu.

Wie wordt Facility Manager
van het Jaar?

IFMA pub AWA2012_NL:nl  23/11/11  21:17  Page 1

FM ifma NL.indd   28 28/11/11   08:59



   Profacility GUiDE 2012   29

FA
CI

LI
TY

 M
A

N
A

G
EM

EN
T,

 S
TR

AT
EG

IE
, O

R
GA

N
IS

AT
IE

 &
 C

O
N

TR
O

LE

company profile

IFMA BelgIAn ChApter VZW/ASBl
Hemelaerstraat 21 - BE-9100 Sint-Niklaas

TEL 0032 (0)2 424 12 80
FAX 0032 (0)2 424 12 90

info@ifma.be
www.ifma.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf

IFMA is in België de enige vakvereniging voor profes-
sionals in de wereld van facilitair management. De 
organisatie bestaat nu 15 jaar in België en stond 
daardoor mee aan de wieg van de ontwikkeling 
van dit vakgebied in eigen land. IFMA België is een 
belangrijke Europese chapter van het wereldwijd 
aanwezige IFMA International. IFMA België bereikt 
vandaag meer dan 6500 professional en toeleveran-
ciers binnen de sector.
 
Als organisatie bouwt IFMA aan de toekomst gefun-
deerd op drie pijlers: gespecialiseerde evenementen 
die de spots richten op een specifieke discipline 
binnen facility management, een onvoorwaardelijke 
inhoudelijke focus op het vakgebied en het centraal 
plaatsen van haar leden.
 
Werk- en vakgroepen
Gezien de facility manager en facility director meer 
en meer op strategisch niveau beslissen, krijgen zij 
nieuwe verantwoordelijkheden en hebben ze een als-
maar grotere impact op het totale bedrijfsgebeuren.
CEO’s beseffen bovendien dat optimaal facility 
management een belangrijk verschil kan maken op 
het operationeel, sociaal en financieel eindresultaat 
van de onderneming.
IFMA speelt daarop in met doelgerichte research via 
speciale werk- en vakgroepen binnen de organisatie. 
Enkele voorbeelden:

• De juridische verantwoordelijkheid van de  
 facility manager en professionele verzekeringen  
 voor de facility manager werden binnen werk- 
 groepen gedefinieerd.
• De energieverantwoordelijkheden van de facility  
 manager, facility management in de zorgsector  
 en een optimale samenwerking tussen de 
 architecten en de gebruikers van een gebouw, 
 de facility managers, staan dit jaar hoog op de  
 agenda.
• IFMA Belgïe volgt ook de nieuwe Europese FM  
 Normering van dicht bij op om deze zo transpa- 
 rant mogelijk te vertalen naar de praktijk. 

coNtact
Annemie Van Goethem

Office Manager

TEL 0032 (0)2 424 12 80

secretary@ifma.be 

StrUctUUr
Management

Yves Stevens
Development & 

Marketing Manager

Dirk De Cuyper
Bestuurslid

Yves Bertholomé
Penningmeester 

Gilles Rasson
Voorzitter

Michel Adriaens
Bestuurslid

Mieke Loncke
Secretaris

Annemie 
Van Goethem
Office Manager

IFMA Facility Awards
Nieuw: “Facility  Manager van het Jaar” 
Jaarlijks organiseert IFMA een competitie die het 
beste ‘Facility Management Project of the Year’ 
bekroont. Het is het grootste jaarlijkse evenement 
binnen de facilitaire wereld.
De IFMA Facility Awards zijn synoniem voor innova-
tieve projecten, realisaties die vooruitgang in het 
vakgebied aantonen en daardoor een voorbeeld-
functie vervullen naar de collega-professionals.
De facility manager die het ‘Facility Management 
Project of the Year’ begeleidde deelt zijn ervaringen 
met zijn collega’s.
Het ‘Facility Management Project of the Year’ wordt 
vanaf heden om de twee jaar georganiseerd om zo 
nog meer waardevolle projecten de kans te geven 
zich in de kijker te plaatsen.
Om de twee jaar zal het ‘Facility Management Project 
of the Year’ dan ook afgewisseld worden met een 
nieuw initiatief: “De Facility Manager van het Jaar”. 
Deze uitreiking gaat voor het eerst door  in mei 2012.
 
Opleiding
IFMA ligt aan de basis voor het opzetten van een 
professionele opleiding voor de facility professional. 
Op dit ogenblik volgden al meer dan 500 mensen 
verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
met succes een gespecialiseerde FM-opleiding, als 
postgraduaat of als bachelor in een voltijds leerpro-
gramma.
Nieuw bij IFMA is de opleiding “Strategisch Facility  
Management” en de halve dag théma - opleidingen
 
Word nu IFMA lid
Voor iedereen die met facility management bezig is, 
biedt de beroepsvereniging een uniek event, content, 
opleiding en network platform. IFMA, is het logisch 
complement voor elke professionele facility manager. 
Een IFMA-lidmaatschap zou dan ook een natuurlijke 
reflex moeten zijn voor wie trots is op zijn vakgebied, 
ervaringen wil delen met collega’s en beseft dat 
bijscholing onontbeerlijk is.

Media PartnersProfessional PartnersEvent Partner Fair Partner

Meer informatie op www.facility-awards.be of www.ifma.be

IFMA reikt voor de eerste keer de prijs van Facility Manager van het Jaar uit aan een 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.
De Facility Manager van het Jaar heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de nog meer professionalisering van de functie
Facility Manager.

De verkiezing van ‘Facility Manager of the Year’ vindt om de twee jaar plaats, afwisselend met die van 'Facility Management
Project of the Year’. De Facility Manager van het Jaar zal voor de eerste keer op 22 mei tijdens de uitreiking van de Facility
Awards 2012 op de site van Tours & Taxis in Brussel in het kader van de vastgoedbeurs REALTY bekendgemaakt worden. 
IFMA zal tijdens deze uitreiking dan ook de kandidatenoproep voor de verkiezing van ‘FM Project of the Year’ in 2013 lanceren.

De Facility Awards worden elk jaar georganiseerd door IFMA met de steun van haar partners

De avond wordt aan elkaar gepraat door de
twee bekende presentatoren Kathleen Cools
en Frédéric Deborsu.

Wie wordt Facility Manager
van het Jaar?

IFMA pub AWA2012_NL:nl  23/11/11  21:17  Page 1
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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 leerom-
geving 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 har-
moniseren 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 op basis 
van ‘operational Excellence’ toe. 
Onze oplossingen worden aangepast aan uw strate-
gische prioriteiten en bieden een brede waaier van 
diensten:

• onthaal & receptie, conciërgerie, beheer van de  
 vergaderzalen, service desk en help desk, beheer  
 van de administratie en postdiensten 
• hygiëne en cleaning, groene ruimtes en 
 beplanting, bloemendecoratie 
• afvalbeheer 
• catering en vending, directierestaurants 
• multitechnisch onderhoud
• onderhoud van laboratoriuminstrumenten 
• motivation solutions: Lunch Pass, Cadeau Pass,  
 Sodexo Card
• ruimtebeheer en verhuizing
Door ons ook de sturing van al deze gegroepeerde 
diensten toe te vertrouwen, zullen we:

coNtact
Anne De Rede

Projects Assistant

TEL 0032 (0)2 679 11 39

support.sales.OSS@sodexo.com  

StrUctUUr
Management

Vestiging/België 
Altys, Sodexo IFM Technical Services

Bevrijdingslaan 8 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

5 continenten, 80 landen, 34.000 sites 

Werknemers         
Aantal personen: 4000

Jaar van oprichting: 1971 in België 

omzet         
2010: Belux 445.000.000 € 

• uw operationele flexibiliteit versterken,
• uw administratief en beheerssysteem vereen-
 voudigen,
• 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.
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, garan-
deert onze methodologie u transparantie en controle 
in elke fase van het veranderingsproces.

Sodexo, een bedrijf met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
• het project STOP Hunger om hongersnood en  
 ondervoeding overal ter wereld te bestrijden 
• charter voor Diversiteit 
• lid van Business & Society 
• ons Better Tomorrow Plan: 
 we are - we do - we engage 

Om aan uw omgeving en verwachtingen te beant-
woorden, streeft Sodexo ernaar om een wereld van 
verschil te creëren en de activiteiten te laten verlopen 
naargelang van 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: Better Tomorrow Plan en 
Rapport Duurzaam Ondernemen: http://flipflashpa-
ges.uniflip.com/2/52056/97641/pub/index.html
Sodexo Web Site: www.sodexo.com

Albert Cohen
Corporate Services Sales 

Director

Carine De Strooper
Global Solutions Director

Ed Elfrink
General Manager Division 

Corporate Services

Stéphane Clement
Implementation Director

Jacques-Olivier Vandenhende
Business Strategy Director

FM Sodexo NL.indd   30 28/11/11   09:01



Profacility GUiDE 2012   31

FA
CI

LI
TY

 M
A

N
A

G
EM

EN
T,

 S
TR

AT
EG

IE
, O

R
GA

N
IS

AT
IE

 &
 C

O
N

TR
O

LE

company profile

VINCI FACILITIES (FACEo BELgIum) NV/SA 
Havenlaan 86c bus 201 - BE-1000 Brussel

TEL 0032 (0)2 422 26 11
FAX 0032 (0)2 422 26 45
info@vinci-facilities.com
www.vinci-facilities.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Onze meerwaarde
Ons voorstel vertegenwoordigt een hefboom van de 
prestatie die gemiddeld tussen de 5 tot 10% van de 
omzet van het bedrijf kunnen beïnvloeden, wat u 
toelaat:

1. de front- en back-office kosten te verminderen  
 en de vaste kosten naar variabele om te zetten;
2. de efficiëntie van de organisatie te verbeteren 
 en de waarde van uw goed te verhogen;
3. met een partner samen te werken die in vele  
 landen actief is, verschillende talen spreekt en  
 verschillende valuta’s beheert, en op die manier  
 de harmonisatie bewerkstelligt van uw facilitaire  
 diensten voor verschillende sites;
4. uw diensten te vereenvoudigen en te stroom-
 lijnen met één enkele dienstverlener in plaats 
 van te onderhandelen met meerdere leveranciers  
 en een groot aantal contracten te beheren;
5. het risicobeheer en de naleving van de wet te  
 verzekeren door middel van een partnerschap 
 dat de efficiëntie op internationaal niveau kan  
 stimuleren;
6. uw FM-processen op internationaal vlak aan te  
 sturen via een internationaal informatiesysteem  
 dat een grenzeloze zichtbaarheid levert op de  
 FM-gegevens.

Diensten
Dienstverleningsmodel
’Mainstream FM Services’ is ontwikkeld om multi-
nationale groepen te ondersteunen in het toespitsen 
op hun kernactiviteit door hun facilitaire diensten 
geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Ons bestuurs- 
en dienstverleningsmodel zijn gebaseerd op volgende 
pijlers:

coNtact
Philippe van Hasselt

Commercieel Directeur

TEL 0032 (0)2 422 26 18

philippe.vanhasselt@vinci-facilities.com 

StrUctUUr
Management

Philippe van Hasselt

Commercieel Directeur

Vestiging/internationaal 
Benelux

Frankrijk

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Italië

Portugal

Ierland

Andere

Werknemers 
ViNci facilities Group      

Internationaal
Aantal personen: 7500 

België
Aantal personen: 95

Jaar van oprichting: 1997 

Bruno Rees

Managing Director 

Think Global
Onze aanpak bestaat in het creëren van een 
service van wereldklasse en een operationeel kader 
ondersteund door expertise centra. Wij bieden 
u een corporate ‘governance mirroring’ van uw 
organisatie door middel van één overeenkomst en 
een homogene dienstverlening (SLA’s en KPI’s). De 
dienstenactiviteiten worden via ons rapportagesys-
teem Computer Aided Facility Management (ISILINK) 
opgevolgd. Wij hebben een internationaal toegewijd 
Key Account Management Team om de financiële en 
operationele prestaties te verzekeren en de risico’s  
te minimaliseren.

Act National
Dankzij onze kennis inzake nationale reglementering 
(HR, Gezondheid & Veiligheid, Milieu, Financiën) 
passen wij ons globaal model aan aan de nationale 
wensen en behoeften van onze klanten.

Deliver Local
De lokale dienstverlening (technisch, veiligheid, 
schoonmaak, receptie, catering…) wordt door eigen 
multidisciplinaire teams of door lokale partners 
uitgevoerd. Onze mensen en partners werken nauw 
samen met de site managers om aan de lokale 
wensen en behoeften aan te passen.

referenties
AB-InBev / Thales / Touring / Base / Orange Business 
Services / Alcatel Lucent / TBP / GE / RealDolmen / 
SKF / BASF / ArcelorMittal / Delphi / Elia / Electrolux 
Europcar …
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In de ontvangsthal van het O.-L.-Vrouwziekenhuis 
Aalst worden de patiënten vlot naar één van de 

14 inschrijfbalies geleid.

Lounges in de kantoren van de Dexia-toren in 
Brussel: gemoedelijke vergaderruimten. 

In de Philips-kantoren in Brussel zorgt de aankleding 
van het plafond voor een haast huiselijke sfeer.

De actualiteit, trends, referenties en best practices 
op het gebied van planning, design, inrichting en 

beheer van werkruimten en meubilair:  
> www.profacility.be/workplace 
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WORKPLACE

INHOUD 

34  Wetgeving  I  Teleworking
35  Space management  I  Uitwisselingen stimuleren
36  ICT  I  Samenwerken op afstand: op algemeen verzoek

Over hetzelfde thema kunt u in de online bibliotheek - www.profacility.be/biblio - de beste artikelen 

uit het Profacility Magazine downloaden. Alle artikelen zijn volgens hun publicatiedatum gerangschikt.

 New Work  I  Smart Work Centers in Wallonia (19/09/2011)

 Case study  I  Getronics New World of Work: change management als uitdaging (12/09/2011)

 Case study  I  Electrolux gaat voor openheid voor haar Benelux hoofdzetel (04/07/2011)

 Dynamic offi ce & Clean desk policy (20/06/2011)

 Case study  I  Aller Media, Kopenhagen: Duurzaam werkplekdesign (06/06/2011)

 Case study  I  Baxter Europe, Hoofdkantoor Parc de l’Alliance - Eigenbrakel (30/05/2011)

 Case study  I  GDF Suez, Brussel: verhuizing en reorganisatie (23/05/2011)

 Case study  I  Alken-Maes, Mechelen: op zoek naar zichtbaarheid en mobiliteit (09/05/2011)

 Case study Building & Workplace Design  I  O.-L.-Vrouwziekenhuis Aalst (27/09/2010)

COMPANY PROFILES

Workplace Design – concept & project beheer
45 AOS Studley

46 Buro International

48 Buroconcept

51 D&C Services - NNOF

54 K-ONCEPT

57 Global

59 Procos Group

Kantoormeubelen
47 Beddeleem

49 Girsberger

55 Kinnarps

60 Pami

61 Sedus Stoll

63 Steelcase

65 SV

67 Wilkhahn

Klassement, archief meubelen en opslagsystemen
52  Bruynzeel Storage Systems & Dexion

Scheidingswanden en klimaatplafonds
47 Beddeleem 

58 Maars Jansen Partitioning Systems

Binnenzonweringen
62 Solifl ex
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Geen improvisatie
Rekening houdend met de mobiliteitsproblemen, het verlangen naar een evenwichtig 
privé- en werkleven en het streven naar professionele efficiëntie, is telewerken een zeer 
aantrekkelijke optie. Vooral voor de werknemers dan. De werkgevers zijn terughoudender, 
en zij die toch durven meegaan met de trend, zijn vaak niet goed voorbereid. Onlangs 
publiceerde Tempo Team hierover een onderzoek.

Workplace  I  TeleWorkIng  I

In juni publiceerde Tempo Team een onderzoek 
over telewerken dat door InSites Consulting 
gevoerd werd met een steekproef bij 210 HR-

managers en 517 werknemers. Resultaat: terwijl 
bijna 1 werknemer op 2 (47%) wil thuiswerken, 
is bijna de helft van de werkgevers (49%) ertegen. 
De ondervraagden werden geconfronteerd met 
de uitdaging van het moment, namelijk flexibili-
teit. Werkgevers geven de voorkeur aan deeltijds 
werken (63%) in combinatie met flexibele uren 
(62%). Werknemers zijn echter meer voorstan-
der van een mix van flexibele werkuren (71%) en 
regelmatig telewerken (47%). Deeltijds werken is 
slechts voor 29% van de werknemers een optie. 
Didier Christiaens, HR Director bij Tempo Team, 
geeft ons meer uitleg: “Gezien de schaarste op de 
arbeidsmarkt hebben werkgevers er alle belang 
bij om de vraag naar meer flexibiliteit ter harte 
te nemen. Het voordeel dat de flexibiliteit van 
telewerken biedt, zal de band met de werkgever 
alleen maar versterken. Maar het is essentieel dat 
telewerken gepaard gaat met duidelijke regels en 
een goede omkadering. Deze omkadering moet in 
de eerste plaats het wettelijke kader omvatten”.

Wettelijk kader
Stefan Nerinckx, advocaat-vennoot bij Field Fis-
her Waterhouse en docent arbeidsrecht aan de 
Hogeschool-Universiteit Brussel, gaf commentaar 
bij dit onderzoek. Hij wijst erop dat er een dui-
delijk wettelijk kader bestaat met verplichtingen 
voor de werkgever en dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen telewerken en thuis-
werken. 
“Thuiswerken onderscheidt zich in de eerste plaats 
van telewerken door het wettelijke kader. Thuis-
werken is gebaseerd op artikel 119.1 tot 12 van 
de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (3 
juli 1978) terwijl telewerken alleen geregeld wordt 
door artikel 119.1 & 2 van dezelfde wet en door 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85. Tele-
werken dekt in feite de prestaties die regelmatig en 
niet-tijdelijk geleverd worden buiten de vestiging 
van het bedrijf door middel van informaticatech-
nologie. We hebben het hier niet over mobiele 
telewerkers, zoals vertegenwoordigers of mobiele 
technici. Telewerken is gebaseerd op een duide-
lijke wetgeving met specifieke vereisten, zoals een 

schriftelijke overeenkomst, de terbeschikkingstel-
ling van bepaalde apparatuur, bijvoorbeeld een 
PC, en de vergoeding van de kosten” legt Stefan 
Nerinckx uit. “Hoe kan de telewerker trouwens 
gecontroleerd worden? Een schriftelijke bijlage 
bij de arbeidsovereenkomst en een aangepast 
arbeidsreglement zijn een must om alle partijen te 
beschermen tegen risico’s, zoals arbeidsongevallen 
tijdens het telewerken. De werkuren van de tele-
werker zullen ook vastgelegd moeten worden om 
te bepalen of het wel degelijk om een arbeidsonge-
val gaat. Telewerkers vallen immers niet onder de 
wetgeving inzake zondagsarbeid, arbeidsduur en 
nachtarbeid. Deze aspecten worden door de werk-
gevers sterk onderschat”.

en toch werkt het
Ondanks de reële vraag wordt er in het kader van 
telewerken nog te vaak geïmproviseerd, zowel 
door de werkgevers als door de werknemers. 
Slechts 31% van de ondervraagde werkgevers 
bevestigt dat ze een duidelijk en aangepast beleid 
op het gebied van telewerk hebben. 
Ook de werknemers zijn onvoldoende georgani-
seerd. Amper een derde (38%) beschikt over een 
afzonderlijke werkkamer of bureau om te telewer-
ken. De resterende 62% werkt gewoon thuis, in de 
woonkamer of aan de keukentafel. 
Toch stelt 79% van de werkgevers die telewerken 
toestaan vast dat het aantal medewerkers dat ook 
thuis werkt, de voorbije drie jaar gestegen is. Deze 
werkgevers zien er ook de voordelen van in: 68% 
bevestigt dat het goed is voor het privéleven van 
de werknemers terwijl 63% van mening is dat 
telewerken ideaal is voor werk dat veel concentra-
tie vraagt. 45% meent zelfs dat werknemers thuis 
productiever zijn dan op kantoor.

Bruno HODITTE n

Didier Christiaens, HR Director bij 
Tempo Team, benadrukt het flexibi-
liteitsvoordeel dat telewerken zowel 
voor de werknemer als voor de werk-
gever biedt. 

Stefan Nerinckx wijst op het belang 
van een goede voorbereiding en de 
aanpassing van de arbeidsovereen-
komst aan het telewerken. 

  Telewerken: voor wie?   

Bij de werknemers zijn het vooral hooggeschoolden met 
kinderen die af en toe willen thuiswerken. De werknemers 
die willen telewerken (33%), doen dit in de eerste plaats om 
hun woon-werkverplaatsingen te optimaliseren (29%), om 
flexibeler te kunnen werken (21%), om zich beter te kunnen 
concentreren (17%) en voor een beter evenwicht tussen 
hun werk- en privéleven (17%).
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Uitwisselingen stimuleren
De nieuwe technologieën zijn ons dagelijkse leven grondig aan het veranderen. Ook 
de kantoorwereld ontsnapt niet aan deze metamorfoses, wel integendeel. We kunnen 
tegenwoordig overal werken, of toch bijna overal. De klassieke kantoren in hokjes, 
gescheiden door tussenwanden, moeten stilaan plaats ruimen voor hypermoderne 
werkruimten die de uitwisselingen en samenwerking stimuleren.

Workplace  I  Space ManageMent  I

Dankzij de nieuwe technologieën kunnen 
we – min of meer – overal werken: thuis, 
in satellietkantoren, in gedeelde kantoren of 

in business centers,… Kantoren zijn voor zover je er 
al naartoe gaat in de eerste plaats een ontmoetings-
plaats. Deze evolutie weerspiegelt zich in de inrich-
ting van kantoorruimten. De tijd van de individuele 
kantoren, waar iedereen in zijn eigen hoekje werkte, 
is voorbij. Zij moeten plaatsmaken voor werkruim-
ten die de uitwisseling, de communicatie en het 
delen van ideeën bevorderen. Dit is erg belangrijk 
want de kwaliteit van de uitwisselingen is bepalend 
voor het innovatievermogen van de bedrijven, aldus 
Burkhard Remmers, hoofd internationale communi-
catie en ontwikkeling bij Wilkhahn, ontwerper van 
innoverende kantoormeubelen en -stoelen: “In een 
kennismaatschappij zijn communicatie en samen-
werking tussen individuen de voornaamste bron-
nen van toegevoegde waarde. Een merkidentiteit 
wordt gevormd door ontmoetingen om vertrouwen, 
engagement en een samenhorigheidsgevoel te kun-
nen ontwikkelen. Hoe groter de wereldwijde con-
currentie, hoe sterker de identiteit van de onderne-
ming moet zijn (een identiteit die ook tot uiting zal 
komen in de kantoorindeling die de waarden van de 
onderneming uitstraalt). Hoe gespecialiseerder een 
bedrijf is, hoe groter de nood aan samenwerking 
wordt. Echte kennis zit niet in databanken maar ligt 
in de handen van de bedrijfsmedewerkers. Een kan-
toor mag dus niet langer beschouwd worden als een 
‘fabriek’ waar men zo productief mogelijk werkt. De 
medewerkers moeten kunnen samenkomen, ideeën 
uitwisselen, overleggen en efficiënt samenwerken”.

De ‘verloren ruimte’ wordt essentieel
Om uitwisselingen te stimuleren, is het van belang 
dat de ruimte heringericht wordt. De gemeen-
schapsruimten, die vroeger vaak beschouwd werden 
als ‘verloren ruimten’, spelen vandaag een essentiële 
rol in de capaciteit van gebouwen om deze, soms 
toevallige, ontmoetingen en informele uitwisseling-
en mogelijk te maken. Deze ruimten omvatten alle 
plaatsen tussen de werkplek en de vergader-, oplei-
dings- of conferentieruimten: receptie, ontspan-
ningshoek, cafetaria, automaten,… Deze plaatsen 
vervullen meerdere functies. Er moet dus zeer goed 
nagedacht worden over een ideale configuratie. In 
deze ruimten moeten de medewerkers kunnen zit-
ten of rechtstaan, zich afzonderen of elkaar ontmoe-

ten, door voorrang te geven aan discretie, of juist 
integendeel, de informatieverspreiding te bevorde-
ren. Flexibiliteit, polyvalentie en functionele rele-
vantie zijn de sleutelwoorden. In tegenstelling tot de 
eenvormigheid van de werkplekken mag men hier 
zijn fantasie de vrije loop laten gaan.

Interface met de virtuele wereld
Wanneer dit nieuwe type inrichting uitgedacht 
wordt, mag men ook het technologische aspect niet 
vergeten. Maar het is belangrijk dat technologie 
de uitwisselingen niet in de weg staat. Hier speelt 
het concept Roomware, dat ontwikkeld werd door 
Wilkhahn, een rol. Met Roomware dienen de reële 
ruimte en de elementen die zich daarin bevinden 
(tafels, muren en stoelen) als interface met de virtu-
ele wereld. Met InterWall, een soort van interactief 
witbord, kunnen presentaties of grafische voorstel-
lingen bijvoorbeeld geprojecteerd worden op een 
holografisch glasvenster dat een scherm vormt. Een 
andere optie is DynaWall dat een volledige muur in 
beslag neemt en waarmee de leden van een team 
hun project op interactieve wijze kunnen voorstel-
len. Als de vergadering gericht is op participatie 
en interactie, dan kunnen de deelnemers gebruik 
maken van een hoge tafel, de InteracTable, voor hun 
discussies. 
 

Axelle DEMOULIN n

Burkhard Remmers, directeur Ontwik-
keling bij Wilkhahn, is gespecialiseerd 
in het ontwerp van duurzame orga-
nisaties en communicatiestructuren 
die aangepast kunnen worden aan de 
toekomst.

In de InteracTable, een soort van 
groot uitgevallen iPad, is een enorm 
videoscherm met touchscreen inge-
bouwd dat kan dienen als interac-
tieve ondersteuning voor groepswerk. 
Verschillende gebruikers kunnen 
tegelijkertijd afbeeldingen, video’s of 
andere gegevens bespreken, zelfs als 
ze zich in verschillende uithoeken van 
de wereld bevinden. ©
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Samenwerken op 
afstand: op algemeen 
verzoek
Als in nieuwe werkruimten geen samenwerkingstechnologieën geïntegreerd worden, 
zal de productiviteit van de ondernemingen dalen. Dat is een van de conclusies van een 
recente studie over collaboratieve werkroosters en de prestaties van bedrijven. Toch 
worden deze tools in de praktijk slechts langzaam en gedeeltelijk toegepast. 

Workplace  I  Tele-co-WorkIng  I

Meer dan de helft van de 1.700 kantoorbe-
dienden die Johnson Controls in zeven 
landen ondervroeg, denkt dat ze over 

tien jaar collectieve werkruimten met samenwer-
kingstechnologieën zullen gebruiken. Slechts 20% 
van hen doet dit nu al. Deze technologieën om op 
afstand samen te werken, omvatten niet alleen tele-
conferentie maar ook lichtere en soms zelfs koste-
loze tools, zoals ‘chat’, videoconferentie, audiocon-
ferentie en het delen van documenten en agenda’s. 
Ondanks de resultaten van het onderzoek stelde 
men vast dat de gebruikers deze systemen, die 
nochtans beschikbaar zijn, slechts langzamerhand 
gaan toepassen. Ivan Cols, Marketing Manager bij 
Getronics, bevestigt dit: “De technologie is betrouw-
baar maar wordt nog onvoldoende door de gebrui-
kers toegepast. Videoconferentie wordt het minst 
gebruikt. Er heerst nog altijd een zekere verlegen-
heid ten aanzien van de camera. Bovendien moe-
ten er nog enkele technische obstakels weggewerkt 
worden want niet alle computers zijn uitgerust met 
de technologie. Maar het feit dat men elkaar al kent 
en vooraf ontmoet heeft, scheelt veel. Wat dan weer 
wel vaker gedaan wordt en ook nuttig is, is het delen 
van hetzelfde document op het scherm”.

Hoe het gebruik stimuleren?
“Het beste is om te werken met testgroepen - ‘super 
users’ - die hun knowhow en overtuiging afstralen 
op het personeel” zegt Ivan Cols. “Dit is een belang-
rijke schakel in een veranderingsproces”. Marie 
Puybaraud, Director Global WorkPlace Innovation 
bij Johnson Controls, heeft het bovengenoemde 
onderzoek gevoerd. Ze stelde het volgende vast: 
“In tegenstelling tot wat we zouden denken, loopt 
Europa vooruit op de Verenigde Staten voor wat het 
dagelijkse gebruik van samenwerkingstechnologie-
en betreft. De innoverende bedrijven die deze syste-
men ontwikkeld hebben, zijn natuurlijk grotendeels 
Amerikaans, maar het gedrag van de gebruikers, de 
inrichting van de werkruimten en het gebruik van 
de samenwerkingstechnologieën in bedrijven in 
het algemeen, lopen vijf jaar achter op Europa. Ze 

zijn zeer ‘conservatief’ en dergelijke tools vinden er 
onvoldoende ingang”.  Ze benadrukt ook dat er een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen KMO’s 
en grote ondernemingen: “In KMO’s kunnen deze 
systemen in één dag geïnstalleerd worden. In een 
grote organisatie is de installatie verhoudingsgewijs 
duurder en ingewikkelder. In dat geval is een bere-
kening van de ROI op zijn plaats. Maar de bewust-
wording is er, vooral omdat de gebruikers van de 
digitale Y-generatie de invoering bespoedigen”. Vol-
gens Joseph Carminati, Sales Engineer bij BIS, kan 
de langzame acceptatie eveneens verklaard worden 
door de weerstand tegen de leerinspanning: “Ik geef 
een voorbeeld: de meest gebruikte audioconferen-
tietool is de luidsprekerfunctie van de telefoon! Ter-
wijl er veel betere audioconferenties voor meerdere 
werkplekken kunnen plaatsvinden door gebruik te 
maken van één server of gewoon de bedrijfscentrale. 
Maar wie weet dit? En wie kan het gebruiken? Men 
doet alleen een inspanning om ermee te beginnen 
en de gebruiksaanwijzing te lezen wanneer het 
echt nodig is. Maar eens de gebruikers weten hoe 
ze deze systemen moeten gebruiken, ontdekken ze 
de voordelen ervan en worden ze ‘fan’. Er zou in 
het bedrijf een initiatief georganiseerd moeten wor-
den om de ‘miles’ en de middelen (tijd, brandstof, 
CO

2
,...) te berekenen die bespaard kunnen worden 

dankzij teleconferentie of een andere techniek. Het 
winnende team zou een incentive kunnen krijgen 
en verzocht worden om zijn werkmethoden in het 
bedrijf te verspreiden”. 
Joseph Carminati stelt vast dat teleconferentie steeds 
vaker gebruikt wordt voor vergaderingen op afstand 
tussen zeer nabij gelegen locaties, bijvoorbeeld in 
België. Het is echter niet nodig om transcontinentale 
applicaties te installeren om tijd en kosten te bespa-
ren. Zo kunnen ook gratis systemen, zoals Skype, 
GoogleTalk en MSN, gebruikt worden omdat ze hun 
gebruikers voorbereiden op professionelere tools, 
zoals de technologieën die door BIS voorgesteld 
worden.

Patrick BARTHOlOMé n

Ivan Cols, Marketing Manager bij 
Getronics: “De technologie is betrouw-
baar maar wordt nog onvoldoende 
door de gebruikers toegepast”.

Uit de studie onder leiding van Dr. 
Marie Puybaraud, Director Global 
WorkPlace Innovation bij Johnson 
Controls France, blijkt dat de huidige 
werkruimte van werknemers en hun 
verwachtingen voor 2020 niet overeen-
stemmen.

referenties 

“Collaboration 2020: hype or 
competitive advantage?”, door Dr. 
Marie Puybaraud, Director Global 
WorkPlace Innovation bij Johnson 
Controls, en Dr. Kjetil Kristensen, 
Collaboration Strategist bij Kristensen 
Consulting. Beschikbaar op 
www.profacility.be/references
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VOOR   EEN   HEDENDAAGSE    PROJECTINRICHTING

aan  de   hand  van  uw  programma   en  wensen   gaan  wij  op 
zoek  naar   een   concept   dat  past  bij  uw behoeften  en uw  
bedrijfscultuur.   wij zoeken naar creatieve oplossingen voor 
een functionele en hedendaagse  werkomgeving  en passen  die 
toe  in een  totaalconcept   waarbij uw bedrijfsimago centraal 
staat.          zo   ontstaat   er   een   werkomgeving   waar   de 
productiviteit  van  uw  bedrijf  verhoogd  en  uw medewerkers 
gestimuleerd worden.
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Occupancy Cost Index: 
11.808 euro per werkplek

Sinds 2005 publiceert AOS Belgium ieder jaar zijn ‘Occupancy Cost 
Index’ (OCI) voor België. Dit is een waarde die berekend wordt op 
basis van de kost per werkplek voor de kantoorgebouwen die gebruikt 
worden door de klanten van deze specialist in bedrijfsvastgoed. Na de 
lonen en belastingen is dit voor een onderneming uit de tertiaire sector 
de derde belangrijkste kost. De OCI omvat zowat 300 verschillende 
types van uitgaven die de gemiddelde totale kost per jaar van een 
werkplek bepalen. De beslissingsnemer kan hiermee de reële kost 
van geografi sche liggingen vergelijken. Een vergelijking van de 
prijzen per vierkante meter tussen verschillende steden is echter 
niet eenduidig. Men moet ook rekening houden met de plaatselijke 
prijzen van alle andere diensten, kosten en prestaties. De OCI kan 
bedrijven helpen om hun kostenniveau te vergelijken ten opzichte 
van het Belgische gemiddelde en eventueel aansluitend corrigerende 
maatregelen te treffen. Op basis van de OCI kunnen ook de gewesten 
met elkaar vergeleken worden: zo leren we dat in Vlaanderen de 
belastingen lager liggen, terwijl in Wallonië dan weer de prijzen per 
vierkante meter lager zijn. Na een ernstige daling (-4,05%) in 2009, 
geeft de OCI 2010 (publicatie in juni 2011), met 11.808 euro, een 
lichte stijging (+ 0,38%) aan ten opzichte van vorig jaar. 
 

 Resultaten van OCI 2010, zie www.profacility.be/references 
     > 24/06/2011
     U kunt het artikel over het OCI-concept downloaden via 
     www.profacility.be/biblio > 13/12/2010

Optimalisatie van kantoorbezetti   ng en verplaatsingen
Smart Work Centers voor telewerkers 
en mobiele werknemers

Een projectoproep in Wallonië in het kader van het Plan Marshall 2.Vert 
resulteerde in een innoverende werkinfrastructuur. Het gaat om het 
netwerk van Smart Work Centers (SWC) die telewerkers en mobiele 
werknemers (zelfstandigen, vrije beroepen, werknemers van KMO’s, 
ambtenaren) op beperkte afstand van hun woonplaats optimaal uitgeruste 
werkruimten aanbieden waar ze effi ciënt kunnen werken. Zo hoeven ze 
niet geconfronteerd te worden met de talrijke fi les op de wegen naar de 
grote steden en kunnen ze de afstand tussen hun woon- en werkplaats 
beperken. De werkruimten kunnen per uur, week, maand of jaar 
gehuurd worden. Onder de partners in deze PPS vinden we de Waalse 
intercommunales voor economische ontwikkeling, de UCL en CISCO. De 
vzw Euro Green IT leidt het project en beheert de corporate klanten die 
verondersteld worden alle punten van het netwerk te gebruiken. Meestal 
zijn zij verbonden aan grote bedrijven. De ‘vaste’ klanten zijn maar op één 
SWC aanwezig. Het gaat om zelfstandigen of zeer kleine KMO’s. In dat 
geval wordt de klantrelatie lokaal door het SWC beheerd.

 U kunt dit artikel downloaden via  www.profacility.be/biblio > 19/09/2011

Galaxia ligt langs de Europese snelwegenas Brussel-Luxemburg-Straatsburg en is één 
van de acht Smart Work Centers dat in september 2011 zijn deuren opende. Het is 

ondergebracht in een bedrijvenpark gespecialiseerd in ruimtevaarttoepassingen

41%
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41 % vastgoed (gebouw, taksen, verzekeringen, onderhoud, water en energie, …) 
35 % ICT
19 % ondersteunende diensten (catering, schoonmaak, veiligheid, archief …)
  4 % gebouwenbeheer en facility management
  1 % externe faciliteiten (vergaderzalen, hotels en transport)

41%

35%

19%

4%

1%

fo
to

 P
hi

lip
p

e 
S

am
yn

 a
nd

 P
ar

tn
er

s,
 A

rc
hi

te
ct

s 
&

 E
ng

in
ee

rs

298 biblio Workplace spce management NL.indd   38 28/11/11   09:06



PROFACILITY GUIDE 2012   39

KENNISCENTRUM  I  WWW.PROFACILITY.BE/BIBLIO   WWW.PROFACILITY.BE/RE      FERENCES  I

Optimalisatie van kantoorbezetti   ng en verplaatsingen
GDF SUEZ: verhuizing en reorganisatie 

De energiereus heeft een onverwachte kans gegrepen. Hij vond in de Brusselse 
Noordwijk een vestiging die perfect overeenstemt met de reorganisatiebehoeften 
van de groep. Het project ‘GDF SUEZ Tower’ bestaat uit twee fasen: fase 1 is 
intussen volledig afgewerkt en in gebruik genomen, fase 2 is net gestart. De 
opportuniteit werd door AG Real Estate geboden, die het gebouw in aanbouw 
en oorspronkelijk voorzien voor Fortis, aan GDF voorstelde. De ruimten zijn 
ontworpen om zo polyvalent mogelijk gebruikt te kunnen worden. Door de H-vorm 
van de bouwlagen geniet elke werkplek van natuurlijk licht. De werkruimte is 
onderverdeeld in 50% open space (waar 70% van het personeel werkt) en 50% 
halfopen kantoren met scheidingswanden op halve hoogte. Op elke verdieping 
ter hoogte van de uiteinden van de H zijn een reeks sociale inrichtingen: de coffee 
corner, de ‘bubbles’ voor vertrouwelijke telefoongesprekken, gesprekstafels 
voor vier personen. De benedenverdieping groepeert de diensten: een 
bedrijfsconciërge die beheerd wordt door Ekivita, een cafetaria met sandwiches 
en snacks, en een klassiek restaurant. Het luik ‘sustainability’ verdient op zich 
al een artikel. We geven hier een opsomming van één van de grootste Belgische 
realisaties op het vlak van aardwarmtetoepassingen: 500 zonnepanelen op het 
dak, gratis nachtkoeling, driedubbele beglazing, condensatieketels, verhoogde 
luchtdichtheid, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectie, intelligente liften, 
terugwinning van regenwater, enz.
 

 U kunt het artikel downloaden via  www.profacility.be/biblio > 22/05/2011

Jean-Louis Samson (links), directeur Vermogensbeheer en Logistiek bij 
Electrabel – GDF SUEZ, is de leider van dit project. Hij staat in voor de strategi-
sche analyse van de keuze van een nieuwe vestiging en voor de implementatie 

op de uiteindelijk gekozen site in de Noordwijk. Philippe de Roos (rechts), 
Architect Partner bij Altiplan, zorgde voor het ontwerp en de coördinatie van de 

interieurinrichting van de GDF SUEZ Tower.
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Toekomstgerichte kantoorruimtes 

Met 8 werkposten voor 10 werknemers vraagt het werk in de nieuwe 
hoofdzetel van de MIVB noodzakelijkerwijs een ‘clean desk policy’.

New World of Work bij Getronics: 
change management als uitdaging 

ICT-bedrijf Getronics defi nieerde ‘het nieuwe werken’ als een missie 
met vele facetten: het welzijn van de werknemers, het aantrekken 
van jong en nieuw talent, het optimaliseren van de kosten en het 
inzetten van het eigen project als ‘showcase’ en voorbeeldfunc-
tie naar de klanten van het bedrijf. Het concept vertrekt vanuit de 
bedrijfscultuur en ondersteunt ‘werken wanneer en waar men wil’. 
NWOW bestaat uit drie luiken: een overkoepelend luik, dat het ver-
sterken van de banden tussen bedrijf en medewerkers beoogt, een 
ICT-luik, dat het mogelijk maakt overal te werken en een HR-luik. 
De aantrekkelijkheid van de werkplek zit vast verweven met de uit-
straling van het bedrijf en is bepalend voor het overdragen van de 
‘Corporate Culture’ op de medewerkers. Een verhuisproject bracht de 
intentie om ‘het nieuwe werken’ in te voeren in een stroomversnel-
ling. Het invoeren van NWOW ging gepaard met een grondig naden-
ken over de processen. De acceptatie door het topmanagement is de 
doorslaggevende factor om het echt voluit te laten functioneren. De 
implementatie van het nieuwe werken is niet dé uitdaging voor de 
onderneming, maar wel het individueel omgaan met de nieuw gecre-
eerde situatie. Het project ‘New World of Work’ van Getronics haalde 
de prijs ‘Facility Management Project of the year’ binnen op de IFMA 
Facility Awards 2011.
 

 U kunt dit artikel downloaden via www.profacility.be/biblio >     
     12/09/2011 en 07/03/2011

Voor Marc Dick, Director Finance & Administration, is niet de implementatie van het nieuwe 
werken dé uitdaging voor de onderneming, maar wel het individueel omgaan met de nieuw 
gecreëerde situatie’

‘Flex offi ces’ in de praktijk met ‘Clean 
Desk policy’ als bijkomend resultaat

De mobiele werknemers, tijdelijke gasten in een wereld van ‘fl ex offi ces’, 
stellen zich geen vragen meer over de orde of wanorde op hun bureau. 
Als het aantal werkposten lager ligt dan het aantal werknemers, als de 
plaatsen in de open space slechts tijdelijk toegewezen worden in functie 
van de samenstelling van bepaalde projectteams, dan wordt de ‘clean desk 
policy’ een conditio sine qua non om te kunnen functioneren. Geen eigen 
bureau meer, geen papieren documentatie, persoonlijke spullen, planten, 
foto’s van de kinderen of potjes met potloden... Het noodzakelijke uitvloeisel 
van een dergelijke werkmethode is uiteraard de dematerialisatie van quasi 
alle documentatie, binnenkomende post, archieven en projectdossiers. Als 
er ondanks alles toch bedrukt papier bewaard moet blijven, beschikken de 
werknemers niet langer over ‘hun’ klasseermappen in ‘hun’ persoonlijke 
ruimte, maar over een teamarchief. Bedoeling is de hoeveelheid papier te 
beperken, een discipline te ontwikkelen om documenten en middelen te 
delen en zo de effi ciëntie te vergroten. Een project valt niet stil omdat er 
iemand afwezig is. De ‘clean desk effi ciency’ bevordert eveneens de ver-
trouwelijkheid, het bedrijfsimago en verlaagt bovendien de kosten.
 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio 
     > 20/06/2011
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Toekomstgerichte kantoorruimtes 

Aller Media, Kopenhagen: 
duurzame design voor 
werkplek

De ontwikkeling van een duurzame werkplek houdt met 
alles rekening: de confi guratie van het gebouw, de impact 
ervan op het milieu, de bedrijfsorganisatie en de werkne-
mers. Aller Media is één van de belangrijkste uitgeverijen 
in Scandinavië. Het project voor zijn nieuwe hoofdzetel - 
door de stad Kopenhagen bekroond voor zijn buitengewone 
architecturale kwaliteit - werd aan PLH Arkitekter A/S uit 
Kopenhagen (DK) toevertrouwd. Dit bureau adviseerde de 
bouwheer bij het volledige proces, vertrekkend vanuit een 
behoefteanalyse. De lay-out houdt zowel rekening met de 
behoeften van het individu als van de organisatie. Er is 
aandacht voor een aangename akoestiek, inval van dag-
licht, een gezond leefklimaat met voldoende tochtvrije aan-
voer van verse lucht en een aangename temperatuur.  De 
beschikbare ruimte kan fl exibel gebruikt wordt. De inrich-
ting van de werkplekken stimuleert meer samenwerking en 
communicatie. Gezellige zithoeken laten toe te werken op 
zeer uiteenlopende en onconventionele wijzen. Het gebouw 
profi leert zich als een ‘totaalkunstwerk’. Elk detail is door-
dacht. De ligging werd gekozen om het aantal verplaatsin-
gen te beperken. De vormgeving mondde uit in een com-
pacte constructie rond een Atrium, wat bijdraagt tot betere 
energieprestaties en een goede natuurlijke lichtinval in het 
hele gebouw. De inval van natuurlijk daglicht wordt door 
externe screens geregeld. Voor de koeling wordt gebruik 
gemaakt van het nabije zeewater.
  

 U kunt het artikel downloaden via  
     www.profacility.be/biblio > 6/06/2011   

Het gebouw is ontworpen rond een centraal atrium in de vorm van een vleugel. Het creëert een opening 
naar lucht en zee. Op zonnige dagen is kunstlicht totaal overbodig. 
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Het hoofdkantoor van Aller Media is een architecturaal visitekaartje voor de haven van Kopenhagen.

Aangename ontspanningshoekjes nodigen uit tot contact en communicatie tussen de medewerkers.
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Alken-Maes: 
op zoek naar zichtbaarheid en mobiliteit 

Na de verhuis van de brouwerijactiviteiten besliste de hoofdzetel van Alken-
Maes op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het oude gebouw dateerde uit 
de jaren tachtig, lag verscholen, was gehandicapt door slechte aansluitingen 
met het openbaar vervoer en de kosten voor renovatie zouden hoog oplopen. 
De zoektocht naar een nieuw pand en de inrichting ervan werd toevertrouwd 
aan een immobiliënpartner. De keuze viel op het gloednieuwe Stephenson 
Plaza op het industrieterrein Mechelen-Noord, waar drie verdiepingen gehuurd 
worden. De keuze werd gemotiveerd door de beschikbare mobiliteitsoplos-
singen (auto, bus en trein), de energieprestatie van het gebouw en de uitste-
kende zichtbaarheid vanop de E19 Antwerpen-Brussel. Het hele verhuisproject 
waarbij een 150-tal medewerkers betrokken waren, werd voorbereid door 
interne werkgroepen die zich specifi ek bezig hielden met branding, IT, werk-
plek, archivering en beveiliging. De diensten werden volgens hun specifi eke 
functie ingeplant en er werd naar een effi ciënter gebruik van de werkplek-
ken gezocht. MCS (Management Consultancy Software), in samenwerking 
met Art Nivo Workspaces voor de inrichting van de nieuwe kantoren, drukte in 
bepaalde zones de fl exwerkplek en het cleandesk-principe door. Op de 2de en 
3de verdieping kwamen de werkplekken, aangevuld met vergaderzalen, coffee-
corners, copy-corners, pitstops, cockpits (om ongestoord te werken) en andere 
lounges (voor niet-confi dentiële vergaderingen). De 4e verdieping groepeert de 
receptie, vergaderzalen, de kantine en een zeer gezellig ingerichte bar voor 
klantenevenementen.  

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 09/05/2011

Electrolux gaat voor openheid

Bij de zoektocht naar een locatie voor zijn Benelux-hoofdzetel viel de keuze van 
Electrolux op een bestaand kantoorgebouw in Haren. Electrolux had voor deze 
nieuwe hoofdzetel een dubbel doel voor ogen. Enerzijds moest de inrichting tot een 
open werkcultuur bijdragen en anderzijds moest het energieverbruik naar beneden. 
Wel moest er een vleugel voor de showroom kunnen bijgebouwd en het magazijn 
uitgebreid worden. Dat voor het kantoorgedeelte uiteindelijk een bestaand gebouw 
in functie van deze doelstellingen werd aangepast, was een bewuste keuze. Bij de 
constructie ervan in de jaren ’80 speelden de energieprestaties al een belangrijke 
rol. Er moest bijgevolg niet van nul worden vertrokken. Exode en Banimmo klaarden 
deze klus met verve. Bij de initiële briefi ng was het de uitdrukkelijke wens van Elec-
trolux dat het oude gebouw herkenbaar zou blijven. Het was dan ook duidelijk dat 
transparantie het codewoord zou worden, niet enkel in de indeling, maar ook in de 
afwerking. Zo werden alle technische installaties zichtbaar gelaten. De energiepres-
taties werden aanzienlijk verbeterd door innovatieve technische installaties. 80% 
warmte wordt gerecupereerd dankzij een warmtewinningseenheid met warmtewiel. 
De verlichting wordt automatisch afgestemd op het invallende daglicht en de aan-
wezigheid van werknemers in de verschillende werkzones waar bewegingsdetec-
toren geïnstalleerd zijn. 
 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 04/07/2011

Bij de eerste briefi ng was het de uitdrukkelijke wens van Electrolux dat het 
oude gebouw herkenbaar zou blijven na de renovatiewerken.

De werkgroep ‘branding’, onder leiding van Eef Debeuf, binnenhuisarchitecte, boog 
zich over de inrichting en aankleding van de kantoren. De waarden en beelden van 
de verschillende merken van Alken-Maes NV vormen de leidraad. 
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O.-L.-Vrouwziekenhuis Aalst: hightech 
en klantvriendelijke dienstverlening

Het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst voltooide een bovengrondse nieuwbouw van 
45.000m² en een ondergrondse uitbreiding van nog eens 30.000m². Architec-
tuur en engineering waren in handen van VK Studio. Het O.L.Vrouwziekenhuis 
focust op een betere dienstverlening waarbij zorg en administratieve omka-
dering op een klantvriendelijke wijze zijn georganiseerd. De ziekenhuiskamer 
heeft veel weg van een hotelkamer: meer comfort, werktablet, internetaan-
sluiting. In het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst zijn tal van faciliteiten zo ingericht 
dat de kloof tussen thuis en ziekenhuis wordt gedicht. Helemaal boven in het 
gebouw bevindt zich het panoramische restaurant met uitzicht over de groene 
omgeving, de nieuwe groendaken en de binnentuin. Juist boven het restau-
rant is een grote vergaderruimte voor de samenkomsten van de beheerraad. 
Het ziekenhuis is erg trots op zijn heliport op het dak - de eerste in ons land 
- voor het transport van organen. Aan de inkom van het O.L.Vrouwziekenhuis 
produceren zonnepanelen voldoende energie om de ondergrondse parking 
van 30.000m² te verlichten. Er werd ook een afzuigsysteem voor rook en 
warmte (EFC) geïnstalleerd. De ontvangsthal bestrijkt drie niveaus en laat 
daardoor een bijzonder ruimtelijke indruk. Hier zijn verschillende diensten 
ondergebracht zoals een bank, een cafetaria en healthcare gerelateerde win-
keltjes. Het geheel is opgevat als een promenade - een zorgboulevard - van 
de inkom tot aan de verpleegblokken.

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 27/09/2010

De ontvangsthal bestrijkt drie niveaus en geeft daardoor een bijzonder ruimte-
lijke indruk. Verschillende diensten zijn er ondergebracht: een bank, een cafeta-
ria en winkeltjes. De eigenlijke inkom bevindt zich op straathoogte. De lijnbus 
stopt quasi voor de toegangsdeuren. Patiënten worden bij het binnenkomen 
direct naar één van de 14 onthaalbalies geleid.  

De zonnepanelen bij de inkom van het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst springen meteen 
in het oog. Ze laten een diffuus licht door naar de ontvangsthal. De energie die wordt 
opgewekt is ruim voldoende om de ondergrondse parking van 30.000m² te verlichten. 
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‘Moving On’ : Baxter Europe

Toen farmareus Baxter besloot om het personeel van zijn 
vestigingen in Nijvel (R&D) en Brussel (Sales & Marketing 
Support) te centraliseren, viel de keuze op het Parc de 
l’Alliance in Eigenbrakel. Bij deze keuze werd elk opera-
tioneel aspect onderzocht om de continuïteit van de acti-
viteiten te garanderen. Er werd rekening gehouden met 
de verwachtingen van alle medewerkers. De nieuwe site 
werd gekozen na een geografi sche studie en met speciale 
aandacht voor mobiliteit en parkeermogelijkheden. Baxter 
doopte dit project “Moving On”. Er werd een intern maga-
zine rond het project opgezet en een webcam toonde in 
‘realtime’ de vooruitgang op de werf. Regelmatige vergade-
ringen en evenementen zorgden ervoor dat het personeel 
van de twee sites elkaar leerden kennen en bij elke fase 
geraadpleegd werden. Elke verdieping beschikt minstens 
over een vergaderzaal en een bubble, soms meerdere. 
De assistenten en niet-managers hebben een lokaal op 
de verdieping terwijl de managers met twee een kantoor 
delen, zonder scheidingswand. De privékantoren zijn voor-
behouden aan de directeurs en het senior management. 
Het gebouw is uitgerust met voice over IP, ecologische 
verlichting die automatisch aan- en uitschakelt, verzorgde 
isolatie, warmteterugwinning... Dankzij de hoge ramen kan 
men maximaal profi teren van het daglicht. Daarnaast is er 
een fi tnessruimte en zijn er allerlei diensten beschikbaar 
zoals wasserij, naaiatelier, carwash en foto-ontwikkeling.

 U kunt het artikel downloaden via  
     www.profacility.be/biblio > 22/05/2011

Laboratoria-inrichting vereist specifi eke technologie. De“R & D”-aanwezigheid noopt tot een strikte 
toegangscontrole en beveiliging. De afzuigkappen van de laboratoria verwarmen de lucht voor die in 
de parking en de opslagplaats geblazen wordt

Baxter Europe heeft  het ‘Parc de l’Alliance’ in Eigenbrakel als nieuwe vestiging gekozen voor de kantoren 
van Nijvel (R&D) en Brussel (Sales & Marketing en ondersteunende functies op Belgisch en Europees 
niveau). Het ‘Parc de l’Alliance’ geniet van een optimale ligging voor de mobiliteit, vlakbij het station van 
Eigenbrakel, de Brusselse ring en de luchthavens van Charleroi en Zaventem.

De ontvangstruimte in het Mercatorgebouw. Op het videodisplay worden de Baxter-nieuwigheden voor-
gesteld, afgewisseld met bedrijfsberichten.

De artikels die al in het Profacility-magazine verschenen, kunt u op www.profacility.be/biblio lezen
en downloaden. Ze zijn geklasseerd volgens teruglopende datum van hun online-publicatie. 
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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

info@aos-studley.be
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 eindge-
bruikers bij elke fase van de vastgoedcyclus gaande 
van selectie en ontwerp tot realisatie en beheer. 
Naast België is de groep ook aanwezig in Brazilië, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Marokko, 
Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Ver-
enigde Staten en Zwitserland.  Bovendien is er een 
samenwerkingsakkoord voor het Midden-Oosten. De 
groep stelt meer dan 400 consultants te werk, waar-
onder veertig in België. Dit multidisciplinaire team, 
samengesteld uit complementaire profielen (ingeni-
eurs, 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 werkom-
geving van eindgebruikers dankzij hoogstaand advies 
en geïntegreerde oplossingen.

coNtact
Jan LECOMPTE

Managing Director

TEL 0032 (0)2 775 95 11

j.lecompte@aos-studley.be    

StrUctUUr
Vestigingen/internationaal
Frankrijk, Brazilië, Luxemburg, Duitsland, 

Marokko, Nederland, Spanje, Zwitserland, 

Verenigd Koningkrijk, Verenigde Staten, 

Italië en Midden-Oosten

Werknemers  
Aantal personen: 40

Jaar van oprichting: 1990

omzet 
2010: 6.000.000 € 

Diensten
• Strategisch Vastgoedadvies
• Begeleiden van vastgoedtransacties
• Advies Werkomgeving (Workplace Concept - 
 interieur architectuur)
• Beheer van bouw- en inrichtingsprojecten 
 (Project Management – Turnkey)
• Facility Management Consulting

referenties
ABN AMRO - ACCENTURE - ACERTA - ALIA - 
ALPRO - AON BELGIUM - ARCELORMITTAL - AVIA 
PARTNER - BANCO SANTANDER - BEUC - BIM - 
BPOST - BIRD & BIRD - BNP PARIBAS FORTIS 
BANK - BRISTOL MYERS SQUIBB - BMW GROUP -  
DAMOVO - DELHAIZE GROUP - DE LIJN - 
DELOITTE - DE POST- DEXIA - DHL - ERICSSON - 
ELIA - ETHIAS - EUROCLEAR - EUROCONTROL - 
EUROPEAN SPACE AGENCY - EVS - FNAC - FOD 
ECONOMIE - FOD FINANCIEN - FOD MOBILITEIT -
FOD SOCIALE ZEKERHEID - GENERALI - GEORGIA 
PACIFIC - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - HENKEL 
BELGIUM - IBA - IBM - IMMOBEL - ABINBEV - INGRAM 
MICRO - IPM (LA LIBRE BELGIQUE) - JANSSEN 
PHARMA - KBC - LEVI STRAUSS - LINKLAETERS 
DE BANDT - MARSH - MERCER - MICROSOFT - 
MIVB - NSIDE - NATEXIS BANK - NMBS - NUON - 
P&V VERZEKERINGEN - PETERCAM - PHILIP 
MORRIS - PRICEWATERHOUSECOOPERS - RENAULT - 
RICOH - SABCA - SANOFI-AVENTIS - SODEXO - 
SOLVAY - SONY IT - STAD LUIK - STAD LEUVEN  - 
STIBBE - TELENET - TOTAL - UBS - 
VANDEMOORTELE - VERLINVEST - VLAAMSE 
GEMEENSCHAP - VODAFONE - WILHELM & Co - 
ZESPRI …
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BURO INTERNATIONAL NV/SA           
Galgenveldstraat 6 - BE-8700 Tielt

TEL 0032 (0)51 40 44 11
FAX 0032 (0)51 40.09 91

info@burointernational.be
www.burointernational.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Buro International is sedert meer dan 40 jaar actief 
in de kantoorinrichting en installatie van kantoor-
meubelen zowel voor overheidsinstellingen, KMO’s 
als multinationals.

Wij helpen u graag verder met iedere inrichtings-
vraag en stellen u hiervoor onze jarenlange expertise 
ter beschikking. Onze behoefte- en werkplekanalyse 
helpt u het kader duidelijk te omlijnen waarbinnen 
oplossingen kunnen of moeten gezocht worden.

De arbeidscultuur verandert, en daarmee veranderen 
ook de arbeidsstructuren. Gaat het over de creatie 
van innovatieve kantoorconcepten of eenvoudige 
rechttoe rechtaan oplossingen, rode draad in onze 
werkwijze is ons streven naar de beste oplossing 
voor onze klanten. 

Centraal in onze methodiek staat dan ook het 
modulaire «Centrale Zone Concept», of de Nieuwe 
bewegingsvrijheid op kantoor, een internationaal 
inrichtingsconcept van König&Neurath.

Producten
Buro International is hoofdverdeler van 
KÖNIG&NEURATH (www.koenig-neurath.de), totaal-
aanbieder van kwalitatieve kantoorinrichtingssyste-
men en CP MÖBEL (www.cpmoebel.de), Europees 
marktleider op gebied van locker-en vestiairekasten.

coNtact
Marc Van de Velde

Sales director

TEL 0032 (0)495 165 653

marc@burointernational.be 

StrUctUUr
Management

Olivier Petit

CEO

Marc Van de Velde

Sales director

Jeroen Van den Bossche

Bestuurder 

Vestiging/België  
Buro International - 9031 - Drongen

Werknemers  
Aantal personen: 15

Jaar van oprichting: 1970

omzet   
2008: 5.900.000 €

2009: 7.000.000 €

2010: 5.000.000 € 

Daarnaast bieden we onze klanten een eigen voor-
raadprogramma aan van snel leverbare en perfor-
mante kwaliteitsmeubelen 
(www.burointernational.be)

Wij vullen ons assortiment aan met kwaliteitsmer-
ken zoals Globezero4, Archiutti, Fantoni, Frezza, 
Sitag, HAG, BMA, ARPER, Lista Office, Kastel, 
Kartell, Parri Design, MDF ITALIA, Moroso.

Diensten
Buro International is een bedrijf met een sterk logistieke 
inslag: ons magazijn (50.000m³, 4 loskaaien ) voor op-
en overslag en onze eigen logistieke ploeg van instal-
lateurs en projectcoordinators zijn de troeven waarmee 
we kleine en grote projecten turn key opleveren.

Contacteer ons gerust en verneem meer over onze 
diensten van opslag en verhuis, inhuizing en installatie, 
wire management, inventaris- en beheersprogramma’s, 
onderhoud en reiniging van kantoorstoelen en meube-
len...

Nieuwigheden
Buro International volgt en promoot de laatste trends 
in onze branche. Volg de nieuwigheden op de site van 
onze partner-leveranciers: www.koenig-neurath.de en 
www.cpmoebel.de

referenties
NIKE, BNP PARIBAS, CEA, SHAPE, DEVGEN, 
VOLVO, JAN DENUL, CARREFOUR, SOGETI, AUDI, 
GDF SUEZ, ELECTRABEL, GENZYME, BESIX...
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BEDDELEEM  NV/SA 
Venecoweg 14 A  - BE-9810  Nazareth 

TEL 0032 (0)9 221 89 21 
FAX 0032 (0)9 220 26 25 

info@beddeleem.be 
www.beddeleem.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Beddeleem is een absolute referentie in de bouwsec-
tor. Naast de productie en plaatsing van verplaats-
bare wanden onder de merknaam JB® en klimaat-
plafonds onder de merknaam JB® Cool, zijn wij ook 
actief in systeemplafonds, vaste scheidingswanden, 
projectmeubilair en totale afbouwprojecten.

Producten
JB® systeemwanden, met een gamma van zowel 
basiswanden voor de meest economische oplossing-
en tot designwanden die voldoen aan de hoogste 
technische eisen.

JB® Cool klimaatplafonds, beschikbaar met zelf-
dragende metalen panelen of als gipskartonplafond-
toepassing.

JB® Office projectmeubilair, met o.a. eigen ontwik-
kelde tafel- en kastsystemen, aanvulbaar met 
JB® Chair stoelen en tal van andere accessoires.

Diensten
Beddeleem biedt u kwalitatief hoogwaardige produc-
ten met een ruime keuze qua afwerkingsgraad en 
kleur, geproduceerd, geleverd en geplaatst binnen 
de kortst mogelijke termijn. Onze afdeling Onderzoek 
& Ontwikkeling ontwikkelt steeds nieuwe produc-
ten en werkt aan een continue verbetering van de 
bestaande producten. Door onze systemen zelf te 
plaatsen, garanderen we niet alleen een professio-
nele afwerking, maar ook bijzonder scherpe prijzen. 

StrUctUUr
Management

Hendrik DANEELs

Gedelegeerd Bestuurder

Jo BEDDELEEm

Gedelegeerd Bestuurder

Koen DE BLOCK

Gedelegeerd Bestuurder

Vestigingen/België  
Beddeleem - Nazareth

Beddeleem - Brussels

Vestiging/internationaal   
Beddeleem Paris - France

Jaar van oprichting: 1962

Nieuwigheden
De JB® Sky wand met dubbele beglazing, 
bestaande uit boord tegen boord geplaatste 
glaspanelen, verenigt transparantie en elegantie.

Onze JB® Door deurgehelen voor toepassing in 
gipskartonwanden, beton en gemetste muren blinken 
uit in snelle montage, verzorgde afwerking, flexibi-
liteit en personalisering. Van ontwerp tot uitvoering, 
alles wordt in eigen huis beheerd.  

referenties
Ackermans & Van Haren, Arcelor mittal, Atomium, 
AXA Belgium, Bank Van Breda, Belgacom, 
Besix, Bms, BNP Paribas Fortis, Borealis, Bouygues 
Telecom, BT, Carrefour, Coca-Cola, De Lijn, De Post, 
Eandis, Ernst & Young, Ethias, Exxon mobil, Fluxys, 
GDF suez-Electrabel, Gerechtsgebouwen Antwer-
pen-Bergen, Glaxosmithkline, Ikea, ImEC, Inbev, ING, 
Janssen Pharma, KBC, Lidl, makro, NmBs, Novartis, 
Robelco, RTL, sibelga, solvay, Vandemoortele, 
Vivaqua, verschillende Europese, federale en
regionale instellingen,…
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BUROCONCEPT NV/SA         
Waversesteenweg 1509 - BE-1160 Brussel

TEL 0032 (0)2 660 22 23
FAX 0032 (0)2 660 22 12

info@buroconcept.be
www.buroconcept.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Buroconcept heeft zich gespecialiseerd in het 
verhuizen, reorganiseren en inrichten, van kantoor-
omgevingen.

Ons creatief team van ervaren architecten begeleidt 
klanten in hun zoektocht naar de ideale werkomge-
ving. Onze projectmanagers zorgen ervoor, dat wat 
we samen creëren, ook realiseren.

Ieder project krijgt van ons een persoonlijke aanpak.
“We make an office… Your office”

Creativiteit, respect voor het budget, naleven van 
de deadlines en een groot inlevingsvermogen zijn 
eigenschappen die ertoe hebben bijgedragen dat wij 
in ons vakgebied na 20 jaar, toonaangevend zijn. Wij 
zijn erkend voor onze visie over hoe uw werkom-
geving kan bijdragen tot het succes van uw bedrijf. 
Voor veranderingen creëren wij een draagvlak bij uw 
personeel.

Diensten
We make an office your office
Wij staan garant voor een oplossing op maat. Een 
unieke inrichting die volledig aan uw behoeften 
beantwoordt. Onbevooroordeeld nemen wij de nodige 
tijd om naar u te luisteren.

De mens in het middelpunt van onze prioriteiten
Het welzijn van uw personeel is een meerwaarde 
voor uw organisatie. Wij besteden dan ook die extra 
aandacht aan luchtkwaliteit, de akoestiek, verlichting 
en ergonomie, evenals aan de werksfeer binnen uw 
ruimten.
 

coNtact
Christine Rillaerts

Partner

TEL 0032 (0)2 660 22 23

Info@buroconcept.be

StrUctUUr
Management

Patrick Windels

Managing Director

Christine Rillaerts

Partner

David Van Gelder

Partner

Werknemers  
Aantal personen : 11

Jaar van oprichting : 1992

omzet   
2010 : 2.875.000 €

Kwaliteit, planning, budget
Uw project moet ook beantwoorden aan de objectie-
ven op gebied van kosten en termijn. Gedurende 
het volledige traject worden kwaliteit, planning en 
budget ten opzichte van de vooropgestelde 
objectieven gecontroleerd en geëvalueerd.

Creativiteit
Onze creativiteit is onze grootste troef. Hiermee 
kunnen wij voor alle problemen, zowel praktische, 
technische als financiële, de perfect passende oplos-
sing bieden.

Change Management - Consulting - Programming 
Space planning - Workplace concept - Interior 
Design - Technical Management - Project 
Management - Move Management - Exit 
Management

referenties
ALCATEL - ANSELL - ASTELLAS - AT&T GLOBAL - 
AVERO - AXA - BANCA MONTE PASCHI - BANQUE DU 
BRABANT - BDO - BELGACOM - BESIX - BLACK BOX 
BOEHRINGER INGELHEIM - CENTER FOR CREATIVE 
LEADERSHIP - CLEAR CHANNEL - CHRISTELIJKE 
MUTUALITEIT - CPAS Schaerbeek - CREDIT PROFES-
SIONEL - CALLATAY - DEXIA - EADS - ENCARE - 
ESSILOR - FEDERAL EXPRESS - FIAT - FMC BIOPO-
LYMER - HERCULES - HONEYWELL - HUIS van de 
NEDERLANDSE PROVINCIES - ING - INTEL - JONES 
DAY - KODAK - LEO PHARMA - MERCK - OCMW 
Leuven - ORACLE - OTAN - PARTENA - PERNOD 
RICARD BELGIUM - PETERCAM - PIONEER - POLITIE 
BLANKENBERGE - PROXIMUS - PROTIME - SAS 
RADISSON HOTEL - REGUS - ROBELCO - SOLVAY - 
SONY - STIB - SUMITOMO - THA NIKITRA - THALYS - 
TICKET BBL TRAVEL - TRAXYS - VLAAMSE LAND-
MAATSCHAPPIJ - VLAO - ZENITH OPTIMEDIA
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GirsberGer benelux   
Herikerbergweg 106

NL-1101 CM Amsterdam- Z.O.
TEL 0031 (0)20 696 81 97
FAX 0031 (0)20 691 87 31

amsterdam@girsberger.com
www.girsberger.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Passie voor perfectie – oog voor detail 
Girsberger, Zwitserse meubelfabrikant, gespeciali-
seerd op het gebied van zitmeubilair voor de inter-
nationale zakelijke markt, heeft al meer dan 100 jaar 
oog voor detail. Het ruime aanbod omvat zowel een 
uitgebreide «Office» als een interessante «Dining» 
collectie van bureau- , conferentie- en bezoekers-
stoelen , lounge meubelen alsook conferentietafels. 

Tot op vandaag produceren we in Zwitserland, Duits-
land, Turkije en in de Verenigde Staten van Amerika, 
terwijl u terecht kan voor advies en service in onze 
locale verkoopkantoren in Duitsland, Oostenrijk, 
Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Luxemburg, 
Engeland, Turkije en de Verenigde Staten van 
Amerika. 

Ontwerp en ambacht gaan bij Girsberger hand in 
hand met de modernste productiemethoden. Met 
creativiteit, passie en zorgvuldigheid perfectioneren 
wij onze producten, van de ontwikkeling, over de 
verwerking van hoogwaardige materialen, tot aan de 
montage. De fascinatie bestaat uit de veelzijdigheid 
van onze ontwerpen en het streven naar de hoogste 
kwaliteit, tot in het kleinste detail. 

Bij Girsberger dragen we zorg voor onze produc-
tieprocessen en nemen we onze verplichtingen 
tegenover het leefmilieu ernstig. 

Producten
Ergonomische bureaustoelen, conferentie- en 
bezoekersstoelen, lounge meubelen.

coNtact
Wenke Claus

Sales Manager BeLux

TEL 0032 (0)475 814 306

wenke.claus@girsberger.com 

StrUctUUr
Management

Wenke Claus

Sales Manager BeLux

Vestigingen/internationaal    
Girsberger AG - Zwitserland

Girsberger GmbH - Duitsland

Girsberger France - Frankrijk

Girsberger Iberia - Spanje

Girsberger London - U.K.

Girsberger Industries - U.S.A 

Werknemers      
Aantal personen: 310

Jaar van oprichting: 1889 

Harry Meijer

Directeur Benelux

Diensten
Met Customer Solutions kan u op ons beroepen 
om uw ideeën om te zetten in unieke, op maat 
gemaakte, oplossingen. Girsberger helpt u graag met 
het stijlvol inrichten van al uw ruimtes. Passie voor 
perfectie blijft daarbij altijd de hoogste prioriteit.  

Smart Service zorgt voor het behoud van waarde, 
het probleemloos functioneren en het behoud van 
een verzorgd uiterlijk van al uw bureaustoelen voor 
de totale levensduur. Met de rijdende werkplaats 
komt vakkundige reparatie ter plaatse. 

Nieuwigheden
PEPE
De stoel heeft een helder en eenvoudig design. Een 
schaal van gebogen multiplex vormt de zitting, rug 
en armleuningen. De slanke schaal is gestoffeerd 
met stof of leer uit de uitgebreide stoffen collectie 
van Girsberger. Een slank draadframe ondersteunt de 
zitschaal. Het frame bestaat uit 12mm dik draadstaal 
en is verkrijgbaar in verchroomd staal of chroomnik-
kelstaal.

PEPE kent vele toepassingsmogelijkheden, in 
kantoorruimtes kan de stoel gebruikt worden als 
bezoekersstoel, in vergaderruimtes als vergaderstoel 
maar PEPE kan ook gebruikt worden inwachtruimtes, 
kantines enz.

SWAY Staan of zitten? Beide! 
www.sway-sway.com

referenties
Riziv-Inami, SAP, Booking.com, ICS, Democo, 
Voka, Chevron, Friesland Foods, Ethias, Getronics, 
Goodyear, Eurocontrol, BP, CenCenelec, SBS-EM, 
Henkel
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D&C SERVICES NV         
Radiatorenstraat 1 - BE-1800 Vilvoorde

TEL 0032 (0)2 255 42 30
FAX 0032 (0)2 251 84 75

info@dcservices.be
www.dcservices.be

Nearly New Office Facilities

J-PH.

www.yourmover.com 
An ISO 9001: 2008 certified company by Dekra

www.yourmoverlogistics.be 
www.remus-verhuizingen.be  www.dcservices.be  

CHANGE    SPACE    MOVE    PROJECTMANAGEMENT

 www.les	 ls-vandergoten.be  

Moving and improving 
your work space ...
Nnof, Nearly New O�  ce Facilities, is an innovative concept for companies valuing 
environmental responsibility and sustainability. Nnof creates new designs in a 
cradle-to-cradle philosophy. www.nnof.be
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ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
D&C Services is een dienstverlenende onderneming 
gespecialiseerd in change management, inrichtings-
management en coördinatie van verhuizingen. 
D&C Services neemt de nodige zaken ter harte, van 
de analyse van de noden van de klant tot de coördi-
natie van alle inrichtingswerken. De praktijkgerichte 
ervaring van D&C Services staat volledig ten dienste 
van de klant. Het D&C Services team is samenge-
steld uit specialisten, die kunnen terugblikken op 
jarenlange ervaring in de sector.

coNtact
Kurt Florus

Bestuurder

TEL 0032 (0)479 99 05 18

kurt.florus@dcservices.be

StrUctUUr
Management

Kurt Florus

Bestuurder

Werknemers  
Aantal personen: 20

Jaar van oprichting: 2000 

Diensten
• Change Management: analyse van het bedrijf 
 en implementatie van het veranderingstraject

• Move Management: voorbereiding en coördinatie  
 van verhuizingen

• Space Management: analyse en optimalisatie 
 van het gebruik van de ruimte

• Project Management: voorbereiding en coördinatie  
 van inrichtingswerken

• Building Management: analyse van de infra-
 structuur en technieken van gebouwen

• Interior Design: ontwerp en realisatie van interieurs

referenties
Air France/KLM - Cummins Diesel - Deloitte -  
Dr. Oetker Belgium - EMI Music Belgium - Hewlett 
Packard -  Johnson & Johnson - Ordina - Spikes - 
Sara Lee - Playmobil - TNT - Virco/Tibotec - 
TriFinance - Hamburg Mannheimer - CM - 
Thomas Cook - Soresma - Centric - Siemens - 
Lyreco - DHL

D&C SERVICES NV         
Radiatorenstraat 1 - BE-1800 Vilvoorde

TEL 0032 (0)2 255 42 30
FAX 0032 (0)2 251 84 75

info@dcservices.be
www.dcservices.be

Nearly New Office Facilities

J-PH.

www.yourmover.com 
An ISO 9001: 2008 certified company by Dekra

www.yourmoverlogistics.be 
www.remus-verhuizingen.be  www.dcservices.be  

CHANGE    SPACE    MOVE    PROJECTMANAGEMENT

 www.les	 ls-vandergoten.be  

Moving and improving 
your work space ...
Nnof, Nearly New O�  ce Facilities, is an innovative concept for companies valuing 
environmental responsibility and sustainability. Nnof creates new designs in a 
cradle-to-cradle philosophy. www.nnof.be

YM NNOF A4 advertentie.indd   1 10/10/11   14:13
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BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS
Bureau & Design Center B 50

Heizel Esplanade - BE-1020 Brussel 
TEL 0032 (0)2 479 42 42
FAX 0032 (0)2 479 82 82

info@bruynzeel-storage-systems.be
www.bruynzeelstorage.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Bruynzeel Storage Systems is een specialist in het 
optimaal benutten van ruimtes, met zowel vaste als 
mobiele rekken, die hand- of elektrisch verrijdbaar 
zijn. De rekken zijn ontworpen voor het inrichten van 
zowel archiefruimtes als kantoren, bibliotheken of 
musea.

Bruynzeel is ook een studiebureau dat naast gratis 
kostenramingen en voorstudies, ook adviseert en, 
samen met de klant, op zoek gaat naar een oplossing 
op maat die economisch interessant is binnen de 
beperkingen van het gebouw. Bruynzeel is synoniem 
van kwaliteit, gebaseerd op een professionele erva-
ring van 58 jaren. 

toepassingen
Opberg en opslagsystemen voor: 
• Kantoren en archieven 
• Bibliotheken en musea 
• Ziekenhuizen en laboratoria
 
Producten
• Vaste rekken 
• Mobiele rekken (hand- of elektrisch aangedreven) 
• Etageconstructies (vaste of verrijdbare)

Diensten
Studiebureau, opbouw, ontmanteling, onderhoud 
en dienst naverkoop

coNtact
Sophie Hanon de Louvet

Marketing & Communication

TEL 0032 (0)2 479 42 42

sophie.hanon@bruynzeel.org    

StrUctUUr
Management

Filip De Maeseneer

Algemeen Directeur

Pierre Platteau

Financieel Directeur

Vestigingen/internationaal   
Brynzeel Rangements - Strasbourg

Frankrijk

Bruynzeel Storage Systems - Panningen 

Nederland

Brynzeel Regalsysteme - Neuss

Duitsland

Compactus & Bruynzeel AG - Frauenfeld

Zwitserland

Constructor Danmark - Roskilde

Denemarken

Werknemers     
Aantal personen: 20

Jaar van oprichting: Nederland: 1917

Begië: 1948 

Nieuwigheden
Ons bedrijf biedt nu haar industriële produkten zoals 
palletrekken, platformen, cantilevers en wanden 
onder de merknaam Dexion.

referenties
AGF, Argentia, AXA, Bank & Trust – Luxemburg, 
Bridgestone, Casino Kursaal – Oostende, CHU 
Brugmann – Brussel, Communautés Européennes, 
De Lijn, Deloitte et Touche, Dexia, Electrabel, Esprit, 
Esso Belgium, Ethias Verzekeringen, FOD Econo-
mie, FOD Financiën, FOD Justitie, FOD Mobiliteit en 
Vervoer, FOD Werkgelegenheid, Gemeente Bornem, 
IKEA, ING, Interbrew, Janssen Pharmaceutica, KBC 
Bank, KBC Lease, Kredietbank – Luxemburg, L’Oréal, 
Muziek Instrumenten Museum, Nationale Bank van 
België, P&V Verzekeringen, Europese Parlement, 
Partners Verzekeringen, Petrofina, Pfizer, Power Tools, 
Provincie Antwerpen , Provincie Oost-Vlaanderen, 
Provincie Vlaams Brabant, Rechtbank van Koophan-
del, Regie der Gebouwen, Rode Kruis Vlaanderen, 
RSVZ, Scania, Siemens, Solvay, Stad Aalst Stad 
Antwerpen, Stad Geel, Stad Turnhout, Stadsbestuur 
Gent, Stadsarchief Tongeren Suez Tractebel, Swift, 
Total, Universiteit Gent, VT 4.
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company profile

Dexion : opslagsystemen die het rendement 
van uw opslagruimten verhogen

Palletreken
Een geoganiseerd magazijn is een belangrijke factor bij het realiseren van 
een goede logistiek. Binnen de magazijnoplossingen biedt Dexion vaste 
en verrijdbare palletrekken aan en compacte opslagmethodieken zoals 
doorrol-, inrij-, en opduwrekken. Deze systemen zijn bij uitstek geschikt 
voor een efficiënte opslag van diverse materialen. Hierdoor kunt u opti-
maal gebruik maken van uw opslagcapaciteit door de benuttingsgraad 
van uw magazijnruimte te verhogen tot 80%.

Vloerconstructies en wandsystemen
U zult merken dat bij onze industrieoplossingen optimaal gebruik van de 
ruimte en efficiëntie prima samengaan. Door de combinatie van vloer-
constructies met wandsystemen of magazijnstellingen kunt u snel en 
éénvoudig diverse ruimtes bouwen onder één dak.Flexibel, toegankelijk 
en kostenefficiënt. Betrouwbaar voor vele jaren in de toekomst. Bij vloer-
constructies, wandsystemen en gaaswanden worden hoge eisen gesteld 
aan de veiligheid van de constructie. De systemen van Dexion voldoen 
aan alle nationale en internationale veiligheidsvoorschriften en daarmee 
aan de hoogste veiligheidseisen. Daardoor bent u verzekerd van een ui-
terst solide en veilige oplossing.
Is uw situatie zo specifiek dat een standaardsysteem niet voldoet? Geen 
probleem. Onze adviseurs helpen u de beschikbare ruimte optimaal te 
benutten met het juiste systeem en de juiste accessoires. Indien nodig 
ontwikkelen wij voor u een passende maatwerkoplossing.

Kleingoed opslag
Magazijnrekken zijn al lang niet meer eenvoudige stalen constructies van 
geringe hoogte en omvang. Ruimteschaarste en een veranderend logistiek 
klimaat dwingen bedrijven te streven naar een optimale benutting van de 
beschikbare ruimte met daarbij een zo hoog mogelijke opslagflexibiliteit. 
Het is duidelijk dat dit invloed heeft op nieuwe en bestaande rekkenconfi-
guraties. Er is behoefte aan opslagsystemen met een hogere belastbaar-
heid die bovendien snel en eenvoudig kunnen worden aangepast aan 
veranderende omstandigheden. Daarnaast dienen de logistieke kosten (en 
daarmee de opslagkosten) zo laag mogelijk te zijn. Als reactie op deze ont-
wikkelingen biedt Dexion HI280 rekken, waarbij optimaal gebruik van de 
ruimte en efficiëntie prima samengaan. Alle elementen van het systeem 
zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, waardoor een enorme variatie aan 
opslagmethodieken mogelijk is. Vertikale plaatswinst door hoogbouw en 
etagebouw en horizontale plaatswinst door verrijdbare rekken en groot-
vakrekken.

Dexion België
Buro & Design Center box 50
Heizel Esplanade
1020 Brussel
Tel: +32 (0)2 479 42 42
Fax: +32(0)2 479 82 82
info@dexion.be - www.dexion.be

Dexion is a trading style 
of Bruynzeel Storage Systems
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K-ONCEPT BVBA/SPRL         
Noordstraat 6c - BE-9000 Gent

TEL 0032 (0)9 324 80 49
FAX 0032 (0)9 329 72 38

info@k-oNcEpT.com
www.k-oNcEpT.com

 

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
k-oNcEpT is een onafhankelijke en multidisciplinaire 
advies- & dienstenvennootschap, gespecialiseerd 
in het ontwerp- en consultingproces, zowel voor 
particulieren als voor bedrijven.

k-oNcEpT verzorgt en begeleidt uw volledig ontwerp 
& adviseert u in elke fase van uw vastgoedcyclus.

k-oNcEpT is enkel dienstverlenend en volledig 
marktongebonden. Bijgevolg wordt in elke fase 
van uw vastgoedproces in alle transparantie met 
open boek en in onderling overleg met u gewerkt.

k-oNcEpT heeft als meerwaarde een multidiscipli-
naire ervaring in de bouw- en consultingwereld, als-
ook een netwerk van onafhankelijke vakexperts die 
tot een perfect team kunnen worden gegroepeerd, 
specifiek voor elke fase van uw project.

Diensten
Interieurarchitectuur
k-oNcEpT ontwerpt uw concept en complete werk- 
of woonomgeving, gebaseerd op een grondige en 
diepgaande analyse van uw specifieke noden en 
wensen.

k-oNcEpT optimaliseert uw bestaande werkom-
geving of interieur, dit zowel op vlak van werking, 
gebruiksgemak en kostprijs, als naar stijl en afwer-
king toe.

Design
k-oNcEpT ontwerpt, naast uw volledig interieur, 
maatmeubilair en specifieke objecten als deel van 
een globale inrichting of als specifieke eyecatcher in 
uw ruimte.

  

coNtact
kris cottenier

cEo / Interieurarchitect

TEL 0032 (0)9 324 80 49

kris.cottenier@k-oNcEpT.com

 

StrUctUUr
Management

kris cottenier

cEo / Interieurarchitect

Jaar van oprichting: 2006

Visual Merchandising
k-oNcEpT ontwerpt het volledige beeld van uw 
zaak of merk naar de markt toe: logo, kantoor- 
en winkelinrichting, belettering, displays, beurs-
standen, …

Consulting (Workplace, FM & Real Estate)
k-oNcEpT begeleidt en adviseert u doorheen 
alle fases van uw project.

k-oNcEpT onderhandelt voor u al uw diensten- 
en facilitaire contracten, en zoekt in onderling 
overleg de beste prijs/kwaliteitverhouding in 
functie van uw specifieke noden.

CAD
k-oNcEpT digitaliseert uw plannen volgens uw of 
onze layerstandaard, gebruik makend van de 
recentste versie van het programma “Autocad 
Architecture”.

k-oNcEpT staat in voor de opmeting & digitalisatie 
(2- of 3-dimensioneel) van gebouwen of interieurs.

Projectbegeleiding
k-oNcEpT begeleidt uw volledige project van A 
tot Z, zowel administratief als technisch (inclusief 
werfopvolging, budget, planning & rapportering, 
verhuiscoördinatie & change management, commu-
nicatie, etc.), zodat alle druk & rompslomp van 
uw schouders valt.

referenties
Adecco International, Adecco Benelux, XpE, proximus, 
Mercator, Nutricia, Hotel Foley, plancke Tax consul-
tancy, stad Mechelen, Antwerpse Waterwerken, Tides, 
The conference Board, verscheidene privé-woningen 
en appartementen,...
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KINNARPS NV/SA           
Heide 15 - BE-1780 Wemmel 

TEL 0032 (0)2 456 0 456
FAX 0032 (0)2 456 0 444

info@kinnarps.be
www.kinnarps.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Kinnarps is de tweede grootste fabrikant/leverancier 
van kantoormeubilair in Europa.

Producten
Kinnarps biedt ergonomisch meubilair en complete, 
duurzame oplossingen voor hedendaagse kan-
tooromgevingen. De Kinnarps groep omvat ook de 
merken Materia, Skandiform en Drabert. Voor België 
en Luxemburg zijn we eveneens exclusief verdeler 
van hoogwaardige merken als Casala, de Sede en 
Twinform.

Diensten
Als totaalleverancier vinden we het vanzelfsprekend 
dat u tijdens het aankoopproces van onze kwalitatieve 
diensten gebruik kan maken. Stap voor stap bespreken 
we alle elementen van ons aanbod. Daarna maken we 
samen met u een grondige analyse van uw behoeften 
en creëren we efficiënte en inspirerende werkomge-
vingen. We verliezen daarbij ook het duurzame aspect 
niet uit het oog.

De perfecte basis voor een fijne dag op kantoor. Welkom 
bij Kinnarps, better at work!

coNtact
Edouard Van Overstraeten

Sales Manager

TEL 0032 (0)2 456 0 456

edouard.van.overstraeten@kinnarps.be

StrUctUUr
Management

Edouard Kint

Managing Director

Vestigingen/België
Brussel - Gent - Antwerpen - Louvain-la-Neuve

Werknemers  
Aantal personen: 42

Jaar van oprichting: 1993 

Nieuwigheden
Doorheen het hele jaar worden er nieuwigheden 
gelanceerd. Het is dus zeker de moeite om onze 
showroom te bezoeken of ons uitgebreid produc-
tengamma op onze website te ontdekken.

referenties
Recente realisaties: 
• Wit-Gele Kruis 
• Teva Pharma 
• Cummins 
• Caldic 
• Solvay 
• SPE/Luminus 
• Laptop Lounge 
• Axisparc 
• Atlas Copco 
• 3E 
• Baxter 
• Bebat 
• Colruyt 
• CM 
• Mercedes-Benz 
• Connections
• Poolse Ambassade 
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WWW.GLOBAL-DPM.BE  /  STEVEN VALKENIERS +32 (0)475 83 06 23  /  PHILIPPE JANSSENS +32 (0)474 97 55 07

design project & facility management
give space a new dimensionglobal

In crisis times, reducing costs is essential, but this challenge also presents an outstanding opportunity. How can you 
reorganise your teams in the work area? What working method is most suited to the jobs performed? How can you improve 
your communications? As specialist in creating and developing work spaces, GLOBAL will help answer these questions 
and make your offices a real strategic lever. So you can successfully meet your challenges, today and tomorrow.
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ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Het studiebureau GLOBAL werd in 1995 opgericht op 
initiatief van een handvol gepassioneerde mensen. 
Het bureau ging zich al snel specialiseren in het 
ontwerpen en inrichten van werkruimten. In 2004 
breidde het zijn werkterrein uit naar handelszaken, 
woningen en hotels. Een gemeenschappelijke factor 
daarbij is het uitwerken van oplossingen op maat met 
het oog op de menselijke ontwikkeling. GLOBAL staat 
voor een aanpak die dicht bij de markt ligt en berust 
op een strak financieel beleid, creativiteit, flexibi-
liteit en synergie. Daardoor is het bedrijf vandaag 
uitgegroeid tot de partner bij uitstek voor wie zinvolle 
ruimtes kiest.

Diensten
Change management: Met Change Management 
stelt GLOBAL een model voor werkorganisatie voor 
dat voldoet aan de noden van bedrijven wat betreft 
flexibiliteit, mobiliteit, ecologie en rendement. 
Change Management organiseert de werkruimtes 
en -stations.   

Space Planning: Space Planning begint bij een 
grondige studie van de identiteit en de behoeften 
van de klant. GLOBAL probeert zich de persoonlijke 
cultuur van zijn klanten eigen te maken, te begrijpen, 
te analyseren en daarna te verwoorden in zijn eigen 
taal. Doel: een eerste voorstel doen om de ruimte 
organisatorisch opnieuw in te delen, naast een studie 
naar de uitvoerbaarheid en de nodige budgettaire 
analyses.

Design Management: De creatieve en esthetische 
schets krijgt vastere vorm en de eerste inplantin-
gen worden verfijnd. Samen met u kiezen we de 
materialen, de scheidingswanden en de bedrading, 
net als de airco, de nieuwe bekleding, de verlichting, 
het kleurschema, het meubilair… Daarbij houden we 
rekening met alle parameters die u gesteld hebt voor 
de praktische uitwerking.      

Project Management: Lastenboeken, offerteaan-
vragen en vergelijkende tabellen, beheer van tijd 

en budgetten, coördinatie en opvolging van de 
werf, kwaliteitscontrole … De project manager van 
GLOBAL, de gesprekspartner bij uitstek voor de klant, 
staat garant voor het vlotte verloop van de werken. 
Hij beheerst het terrein op alle vlakken: kwaliteit, 
tijd en budget.   

Facility Management Assistance: GLOBAL 
wil een maximale autonomie garanderen na het 
opleveren van de werf. Maar sommige evoluties 
vereisen hulp van buitenaf. Herstructureringen, 
de integratie van nieuwe uitrustingen, een veran-
dering van imago … GLOBAL blijft ter beschikking 
van zijn klanten voor bijstand op alle gebied.

referenties
ACCOR GROUP  /  AC NIELSEN  /  ARJOWIGGINS   /  ARNOLD 
& PORTER LLP  /  ASTRAZENECA BELGIUM  /  AXA  /  BAIN & 
COMPANY  /  BÂTIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION  /  BPOST  
BEST FRIENDS   /  BOEING  /  BONELLI EREDE PAPPALARDO  /  
BREDIN PRAT  /  BRITISH AMERICAN TOBACCO  /  
CAREFUSION  /  CLARENT  /  CLEARY GOTTLIEB  /  STEEN & 
HAMILTON  /  CLIFFORD CHANCE  /  COCA COLA  /  COFINIMMO  
COMMISSION EUROPÉENNE  /  COVINGTON & BURLING LLP  
CUMERIO  /  DATASCOPE  /  DE WOLF & PARTNERS  DEXIA  
GREY  /  EASYNET  /  EBBINGE  /  ELECTRABEL  /  ELIA  /  
FINACIBEL REAL ESTATE  /  FIRST INDUSTRIAL  /  FOST +  /  
FRESHFIELDS DERINGER  /  G 14  /  GENERAL ELECTRIC  
GLAXO SMITH KLINE  /  GOOGLE INC  /  HENGELER MUELLER  
HOLCIM (BELGIQUE) S.A. /  HONDA  /  HUNTON & WILLIAMS  
ING  /  INNOVEX - QUINTILES  /  JET AIRWAYS  JONES DAY  
KNTV KEYNEWS TELEVISION  /  LACTALIS  /  L’ECHO  /  LIN-
KLATERS  /  LORENZ  /  LOYENS LOEFF  /  LWWK LIEDEKERKE  
GEZONDHEIDCENTRUM DE BRUG - LA PASSERELLE  /  MCKIN-
SEY & COMPANY EUROPE  /  MOBISTAR  /  NAUTADUTILH  /  
NCR  /  NESTLÉ  /  NH HOTELES  /  ONSSAPL   /  ORIFLAME  
OUTOKUMPU OYJ  /  PARLEMENT EUROPÉEN  /  PHILIPS  /  
PREVENT  /  RAFFINERIE TIRLEMONTOISE - TIENSE SUIKER-
RAFFINADERIJ  /  ROCKWELL AUTOMATION  /  ROYAL RACING 
CLUB BRUXELLES  /  SECURA BELGIAN RE  /  SIRIUS  
SLAUGHTER & MAY  /  SNCB / NMBS  /  SOM  /  SOPARTEC  
SPE  /  STATE STREET  /  S.T.I.B.  – M.I.V.B. /  STIBBE  /  
SYNCADA EUROPE  /  SYNTHES  /  THE BOSTON CONSULTING 
GROUP  /  THE BRUSSELS AIRPORT  /  TOTAL  /  TOYOTA  /  
UCB PHARMA  /  UMICORE  /  UNIFERT  /  URIA MENDEZ  /  
VAL-I-PAC  /  VANGUARD INVESTMENTS EUROPE  /  VF EUROPE   
VILLEROY & BOSH  /  WALL STREET JOURNAL EUROPE  /  
WILMER HALE LLP  /  WORLD BANK  / ...

GLOBAL DesiGn, PrOject 
& FAciLity 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

Alain LE GRELLE

Afgevaardigd beheerder

Aferdita KAS

Verantwoordelijke Design

Philippe BEMONT

Verantwoordelijke Project Managment

Steven VALKENIERS

Sales Manager

Cécile SEVRIN

Verantwoordelijke Administratie

 

Werknemers
Aantal personen: 27

Jaar van oprichting: 1995 

omzet 
2008: 2.145.000 (EXCL. BTW) €

2009: 2.181.000 (EXCL. BTW) €

2010: 2.748.000 (EXCL. BTW) €
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WWW.GLOBAL-DPM.BE  /  STEVEN VALKENIERS +32 (0)475 83 06 23  /  PHILIPPE JANSSENS +32 (0)474 97 55 07

design project & facility management
give space a new dimensionglobal

In crisis times, reducing costs is essential, but this challenge also presents an outstanding opportunity. How can you 
reorganise your teams in the work area? What working method is most suited to the jobs performed? How can you improve 
your communications? As specialist in creating and developing work spaces, GLOBAL will help answer these questions 
and make your offices a real strategic lever. So you can successfully meet your challenges, today and tomorrow.
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MAARS JANSEN 
PARtitioNiNg SyStEMS 

Generaal De Wittelaan 17 C bus 22
BE-2800 Mechelen

TEL 0032 (0)15 29 48 30
FAX 0032 (0)15 29 48 39

info@maarsjansen.be
www.maarsjansen.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding 
Maars Jansen Partitioning Systems is een joint-
venture van Jansen Building Group NV, marktleider in 
de totaalafwerking en inrichting in België, en Maars 
Holding BV, een Nederlandse fabrikant van verplaats-
bare scheidingswanden met wereldfaam. Wij zijn dus 
uw ideale partner op het gebied van verplaatsbare 
wanden en werkplekinrichting in België en Luxem-
burg. Wij bieden u een waaier aan oplossingen, en 
dit voor elke prestigieuze afwerking en/of functionele 
vormgeving binnen uw budget.

Producten
String2: Vorm en functie tot de macht twee. Met dit 
systeem wordt de perfectie van morgen vandaag al 
werkelijkheid. Dit met een eindeloze keuze aan ma-
terialen en combinaties: glas, staal, hout, kunststof, 
textiel. De geluidsisolatie en brandwerendheid zijn 
evident bij een wand van dit niveau. 

Panorama: Met dit systeem introduceert Maars 
Jansen de eerste volledige glaswand die maximale 
transparantie combineert met de flexibiliteit van een 
echte verplaatsbare systeemwand. Dus geen verti-
cale profielen of zichtbare verbindingen. Tevens is dit 
systeem volledig compatibel met het String2 gamma. 

GlassLine: Transparantie is niet meer weg te denken 
uit de hedendaagse kantoorconcepten. Maars Jansen 
speelt hierop in met enkelglasoplossingen. Het glas 
wordt daarbij in verticale richting ‘koud’ tegen elkaar 
gemonteerd. Ook combinaties met onze andere 
wandtypen zijn mogelijk. 

MetaLine: Een exclusief wandsysteem voor de top 
van de markt. Modulair uit te breiden en aan te pas-
sen wandsysteem. 

coNtact
Gert Walravens

Bedrijfsleider

TEL 0032 (0)15 29 48 30

info@maarsjansen.be 

StrUctUUr
Management

Gert Walravens

Bedrijfsleider

Werknemers   
Aantal personen: 18

Jaar van oprichting: 1999 

String: Wand van zeer hoogwaardige kwaliteit, 
dewelke op een eenvoudige wijze naar believen kan 
worden opgebouwd, gedemonteerd en uitgebreid. 

StyleLine: Veelzijdige en flexibele wand met een 
breed gamma aan moduulbreedtes, glas- en deur-
elementen, hoekoplossingen, kleuren, isolatiewaar-
den. 

InterSign: Een wandsysteem voor alle markten. 
Functionaliteit, esthetiek en techniek van de bovenste 
plank.

Diensten
Ons studiebureau maakt voor u een concept dat 
perfect aan uw functionele en design-technische 
behoeften beantwoordt. Geruggensteund door een 
moderne productieafdeling, wordt uw concept op 
zeer korte termijn uitgewerkt tot een kant-en-klaar 
systeem dat snel en efficiënt op de bouwplaats 
gemonteerd wordt.

Nieuwigheden
- Rf (EI) glaswanden en deuren.
- Specifieke studiedienst voor de zorgsector.
- Comfortverhogende oplossingen, geïntegreerd in  
 de systeemwand: • Dynamic lighting • Audio, hifi  
 kwaliteit en flatscreens volledig geïntegreerd in de  
 systeemwand • Cupboards: onzichtbare kasten •  
 Comfort–panels : verwarming- of koelingsysteem

referenties
Arcelor Purchasing, Atos, AZ Groeninge, Bayer, 
Belgacom, Deloitte, DHL, diverse ministeries, Dexia, 
Electrabel, Europese Commissie, Federale Politie, 
Fortis, ING, Janssen Pharmaceutica, Johnson & 
Johnson, KBC, NMBS, Philips, Randstad, Solvay, 
Sony, Tele Atlas, UZ Gent, Zorgcentra en hospitalen.
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PROCOS GROUP 
Jan Blockxstraat 1 - BE-2018 Antwerpen

TEL 0032 (0)3 242 94 60
FAX 0032 (0)3 248 73 58

procos.belgium@procosgroup.com
www.procosgroup.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
PROCOS Group is een onafhankelijke consultant in 
Facilities Planning en Facilities Management. Ons 
team ondersteunt en begeleidt klanten uit de private 
en publieke sector bij complexe en grote projecten. 
Hierbij maken wij gebruik van beproefde methodes 
en kunnen we beroep doen op het competence cen-
tre en het internationale netwerk van PROCOS Group. 
Het leveren van state of the art adviezen binnen
een brede scope van de bedrijfshuisvesting is onze
kerncompetentie: van strategische studies tot het 
begeleiden van bij de opstart van operationele 
systemen.

Producten
• ARCHIBUS 
• Project Library 
• Room Datasheets 
• Room Reservations 
• Multi Process Multi Project Manager 
• Real Estate Dashboard   
• Move Manager

coNtact
Jos DUCHAMPS

Gedeleeerd Bestuurder

TEL 0032 (0)3 242 94 60

procos.belgium@procosgroup.com

StrUctUUr
Management

Paul VAN DER BORGHT

Gedelegeerd Bestuurder

Jos DUCHAMPS

Afgevaardigd Bestuurder

Wim VAN HOVE

Afgevaardigd Bestuurder

Vestigingen/internationaal
PROCOS France - Paris

PROCOS Luxemburg - Luxembourg

PROCOS Portugal - Lisbon

Werknemers  
Aantal personen: 30

Jaar van oprichting: 1990 

Diensten
• Consultancy in Facility Management 
• Implementatie ARCHIBUS
• Strategische Planning
• Programma van eisen
• Ontwikkeling van de New World of Work
• Space Planning
• Interior Design
• Relocation
• Change Management
• Project Management
• Ontwikkeling en implementatie van Corporate  
 Real Estate software

referenties
Acerta - AG Insurance - Air Liquide - AXA Real 
Estate - BNP Paribas - BNP Paribas Fortis - 
Concentra - DEXIA - Ericsson - Ernst&Young - 
FOD Economie - FORTIS - GIMV - Gemeenschaps-
onderwijs - Huis van de Arbeid - HYPO Group Alpe 
Adria - ING Real Estate - Johnson&Johnson - KBC 
Kind en Gezin - Leasinvest - Le Figaro - Liberty 
Global - Manpower - Mediafin - Merck Sharp & 
Dohme - NMBS - Philips België - Philips Lighting 
Eindhoven - Philips Healthcare - Portugal Telecom 
Project² - Provinciebestuur Antwerpen - Provincie-
bestuur Limburg - Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
Research Campus Hasselt - Regie der gebouwen 
Sabam - SAP - Seco - SPE-Luminus - Stad Antwer-
pen - SUN Microsystems - Scholen van Morgen 
Vlaamse Overheid - Telindus Belgacom ICT - VKW - 
VRT - Zilver Avenue
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PAMI NV/SA
Nolimpark 1408

Industrielaan 20 - BE-3900 Overpelt
TEL 0032 (0)11 80 07 00
FAX 0032 (0)11 80 07 01

info@pami.be
www.pami.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Als toonaangevend Belgisch ontwerper en fabrikant 
levert Pami kantoormeubelen van hoge kwaliteit 
tegen concurrentiële prijzen. Pami wil blijvend 
investeren in productontwikkeling en in ergo-
nomisch, eigentijds design, beantwoordend aan 
de strengste normen. Klanten mogen rekenen op 
een grote flexibiliteit en een hoog service niveau. 
Bijzondere aandacht gaat naar een verantwoord 
productieproces, waarbij rekening wordt gehouden 
met de mensen die er werken en met een gezond 
leefmilieu.

Producten
• B.Long (B.Long, B.Long+, B.Long Single, 
 B.Long meeting)

• O.Frame (O.Frame, O.Frame+, O.Frame Single,  
 O.Frame meeting)

• I.Box (bench met individuele hoogte-instelling)

• I.Work (bench met individuele hoogte-instelling)

• T4 (vierpootsprogramma)

• Choreo (T-poot programma)

• Cafeteria- & meetingmeubilair, archivering  
 (ladeblokken, schuifdeur- en rolluikkasten,
 houten kasten en vestiaire)

• U.Form (maatwerkprogramma in hout) 

...aangevuld met producten van onze partners Vitra, 
Wilkhahn, Artifort, Enea, Kusch+Co, Viasit, Parri, 
Sicame, Van Esch, Kartell, Alias, Frezza, Giroflex, 
Lande,…

coNtact
Bart Driessen

sales director

TEL 0032 (0)11 80 07 00

info@pami.be

StrUctUUr
Management

Lode Essers

Gedelegeerd Bestuurder

Hendrik Essers

Gedelegeerd Bestuurder

Bart Driessen

Verkoop

Rudi Belmans

Export

Hilde Cremers

Human Resources

Nele Klaps

Marketing

Vestigingen/België  
Pami - 3900 Overpelt

Pami - 1000 Bruxelles

Vestigingen/internationaal
Pami - Nederland

Pami - Engeland

Werknemers    
Aantal personen: 150

Jaar van oprichting: 1958

omzet   
2008: 18.951.000 €

2009: 17.189.000 €

2010: 16.174.000 €

Diensten
Pami levert Persoonlijke Adviezen met een Meer-
waarde, Innovatief onderbouwd. We bieden een
all-in service waarbij we reeds van in het prille 
begin de klant begeleiden, zowel bij een nieuw-
bouw als een renovatie, herinrichting of verhuis. 
We zoeken, met respect voor de wensen van de 
klant, naar een optimale inrichting van de ruimtes, 
rekening houdend met elektrificatiemogelijkheden, 
raampartijen, doorgangen, beschikbare en gebruikte 
technieken, … Hierbij gaat onze aandacht ook uit 
naar de diverse soorten van werken, vergaderen, 
lounge, cafetaria, … zonder het voorziene budget uit 
het oog te verliezen.

Nieuwigheden
I.Box (bench met individuele hoogte-instelling), 
I.Work (bench met individuele hoogte-instelling) 
akoestische elementen met een 3D structuur 
(scheidingwanden losstaand of gekoppeld aan 
de werkplek, zitelementen, achterwanden voor 
kasten, …), houten kasten, nieuwe kleurmoge-
lijkheden volgens de laatste nieuwe trends

referenties
Vlaamse Overheid, Universitair Ziekenhuis Gent, 
FOR-CMS, Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
Woestijnvis, Acerta, Carglass, Stad Leuven, Vlaamse 
Media Maatschappij, Dredging, Vlaamse Vervoers-
maatschappij De Lijn, Ablynx, Janssen Pharma-
ceutica, Mercedes, Vandemoortele, Accent Jobs for 
People, Luminus, Euphony, Stad Antwerpen, Telenet, 
Ricoh Belgium, Ernst & Young bedrijfsrevisoren, 
De Post, MIVB, Hoge Raad Diamant,...

WOR Pami NL.indd   60 28/11/11   09:20



   Profacility GUiDE 2012   61

W
O

R
K

PL
A

CE

company profile

SEDUS STOLL   
Korte Massemensesteenweg 58-7

BE-9230 Wetteren
TEL 0032 (0)9 369 96 14
FAX 0032 (0)9 368 19 82

info.be@sedus.com
www.sedus.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Al sinds de jaren 30 is Sedus een specialist in 
ergonomische kantoorstoelen. Met een gamma 
van niet minder dan negen actuele stoelenfamilies 
is Sedus één van de breedste aanbieders in dit 
materiaal. Kwaliteit, ergonomie en esthetiek zijn de 
drie pijlers van onze filosofie. Stoelen die er goed 
uitzien, voortreffelijk zitten en die dat ook binnen tien 
jaar nog doen, is onze specialiteit en met fabrie-
ken in Duitsland (moederbedrijf), Italië, Frankrijk, 
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk is het ook één 
van de grootste Europese aanbieders. Met 1200 
werknemers en een omzet van 145 miljoen euro 
is het Sedus concern toonaangevend geworden. In 
2002 nam Sedus ook Gesika over, een producent van 
kantoormeubelen. Vanaf januari 2005 verdeelt Sedus 
België ook deze producten..

Producten
• Ergonomische kantoorstoelen
• Vergaderstoelen 
• Flexibele vergadertafels 
• Meubilair voor ontvangstruimtes, cafetaria etc. 
• Kantoortafels, containers en kasten 
• Ontvangstbalies 
• Akoestische panelen

coNtact
Erik De keersmaecker

General Manager

TEL 0032 (0)9 369 96 14

erikdekeersmaecker@skynet.be

StrUctUUr
Management

Erik De keersmaecker

Country Manager

Cunrath Cornelis

Strategic Account Manager

Claudine Seutin

Sales Advisor

Guy Rubbrecht

Sales Advisor Vlaanderen

Vestiging/België   
Sedus Stoll BVBA - Wetteren

Vestiging/internationaal     
Sedus Stoll AG - Waldshut - Duitsland

Sedus Stoll S.A.R.L - Paris - Frankrijk

Sedus Stoll B.V. - Capelle Ad IJssel - Nederland

Sedus Stoll Ltd - London - Groot-Brittannië

Sedus Stoll S.A - Madrid - Spanje

Sedus Stoll - Oostenrijk

Sedus Stoll - Dubai

Sedus Stoll - Milaan - Italië

Werknemers       
Aantal personen: 1009

Jaar van oprichting: 1871 

omzet        
2007: 193.800.000 €

2008: 194.700.000 €

2009: 140.300.000 €

2010: 152.340.000 € 

Diensten
Sedus heeft een dertigtal voortverkopers in Belgïe 
en Luxemburg die ons actief vertegenwoordigen. 
Voor specifieke technische vragen rond onze 
producten kunt u terecht bij onze diensten in 
Wetteren. Adressen van voortverkopers kunt u 
op hetzelfde adres bekomen.

referenties
NMBS/SNCB, Brussel InBev (Interbrew), Leuven/
Jupille VT4, Vilvoorde TMVW, Gent Fortis Lease, 
Brussel Rode Kruis, Mechelen Selor, Brussel Komatsu 
Europe, Vilvoorde Boerenbond, Leuven Stad Gent, 
SN Brussels Airways, Delta Lloyd Truvo, Antwerpen 
Le Soir, Brussel Umicore, Brussel, Arcelor, Luxem-
bourg Arcelor, Flémalles Vedior, Brussel Group S, 
Brussel, AC Zoersel, AC Putte, Deloitte Luxumbourg, 
Université de Luxembourg
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SOLIFLEX BVBA/SPRL         
Briekhoekstraat 3 - BE-8890 Moorslede

TEL 0032 (0)51 20 26 31
FAX 0032 (0)51 22 28 61

info@soliflex.be
www.soliflex.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
SOLIFLEX is reeds 50 jaar dé specialist in het ver-
vaardigen en plaatsen van binnenzonwering en 
raamdecoratie, zowel voor particuliere als profes-
sionele klanten: kantoren, openbare diensten, 
horeca, retail, onderwijs, medische sector…

SOLIFLEX staat garant voor een optimale prijs/kwali-
teitverhouding en de beste service door het technisch 
onderlegd team.

SOLIFLEX heeft gedurende die 50 jaar over de vol-
ledige BELUX een belangrijk en trouw klantenbestand 
opgebouwd en heeft zo haar positie op de markt 
aanzienlijk verstevigd.

Producten
SOLIFLEX produceert een breed gamma aan 
systemen:
• Jaloezieën met verticale lamellen in PVC, textiel…
• Jaloezieën met horizontale lamellen in aluminium,  
 hout…
• Rolgordijnen
• Duo-rolgordijnen
• Verduisteringsscreens
• Gordijnen
• Kaderrails
• …

Deze kunnen zowel met manuele als met elektrische 
bediening worden voorzien.

coNtact
Charlotte Hoornaert 

TEL 0032 (0)51 20 26 31

info@soliflex.be 

StrUctUUr
Management

Jan Hoornaert

Zaakvoerder

Charlotte Hoornaert

Medezaakvoerder

Jaar van oprichting: 1962 

Doordat het volledige productieproces in eigen 
beheer is – vanaf onderdelen tot levering / plaatsing 
– staat SOLIFLEX garant voor hoogstaande kwaliteit, 
correcte prijzen en een grote flexibiliteit.

In dit vakgebied schenkt SOLIFLEX ook aandacht 
aan de nieuwste trends en verwachtingen op de 
markt: stille motoren, systemen voor grote raampar-
tijen, ecologisch verantwoorde materialen (‘groene’ 
stoffen, FSC-normering…), technische stoffen (ge-
luidsabsorberend, anti-bacterieel, hoogreflecterend, 
thermisch… ), 
…

Diensten
Dankzij 50 jaar knowhow, markt- & merkongebon-
denheid en een uiterst professioneel team, werkt 
SOLIFLEX steeds maximaal klantgericht.

Extra troeven die bijdragen tot het welbehagen van 
de klanten zijn een vlotte communicatie, een verzorg-
de plaatsing en een uitgebreide dienst na verkoop.

Ook klanten die over andere merken raambekleding 
beschikken, kunnen bij ons terecht voor aanpassing-
en, herstellingen, reiniging…
 
referenties
GDF-Suez, Borealis, Philip Morris, Telenet, Adecco, 
XPE, B-holding, Live Nation, IBM, Immo Montoyer, 
VDAB, Philips, SAPA, Gryson, Abbott Vascular, Pirelli, 
Wienerberger, BDO, RVA, RIZIV, FOD Financiën, FOD 
Justitie, Nationale Bank van België, KBC, GlaxoSmith-
Kline Biologicals, Fujitsu-Siemens, Kasteel Alden-
Biesen, NATO, Egmont II-paleis, Defensie, Hotel Foley, 
Lantzerath…
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SteelcaSe Belgium NV/Sa 
Regus Brussels Airport - Pegasuslaan 5

BE-1831 Diegem
TEL 0032 (0)2 726 04 26
FAX 0032 (0)2 726 00 91
info_be@steelcase.com

www.steelcase.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Steelcase is sinds 1974 wereldwijd marktleider in de 
kantoorinrichtingbranche en specialist in werkomge-
ving-en. De producten en oplossingen zijn ontworpen 
om een productieve, gezonde en inspirerende wer-
komgeving te creëren. Steelcase helpt organisaties 
effectiever en efficiënter te werken, hun merk uit te 
stralen en hun cultuur te ondersteunen.
Elk Steelcase-product is milieuvriendelijk en duur-
zaam. Van het ontwerp op de tekentafel tot het einde 
van de levens-cyclus spelen milieuoverwegingen 
een doorslaggevende rol bij productie, keuze voor 
stevige materialen, transport, gebruik, en hergebruik. 
Het bedrijf verwierf met zijn Think stoel in 2006 
in de Verenigde Staten het eerste Cradle to Cradle 
certificaat dat ooit is uitgegeven.
Steelcase en zijn dochterondernemingen werken 
met Certified Dealer Partners op meer dan 850 
locaties, hebben fabrieken op meer dan 25 locaties 
en ongeveer 10.000 werknemers wereldwijd. De 
Class A Common Stock van de onderneming wordt 
verhandeld op de New York Stock Exchange onder 
het symbool SCS. Meer informatie vindt u op 
www.steelcase.be.

Producten
Dankzij alle technologische ontwikkelingen kunnen 
we werken waar en wanneer we maar willen. Deze 
ontwikkeling zet zich in de toekomst voort, de functie 
van het kantoor verandert naar een “ontmoetings-
plek ”. De komende jaren zal dit door files, mobiele 
technologie en de verandering in werken zeker 
toenemen. 
Steelcase ontwerpt kantoormeubilair dat perfect 
daar op inspeelt: bureausystemen voor werken in 
groepen, stoelen voor samenwerking, opbergsyste-
men voor teams; naast uiteraard ook werkplekken en 
bureaustoelen voor individueel werk. 

StrUctUUr
Vestigingen/België  

Steelcase WorkLife Brussels - Diegem

www.steelcase.be

Art Nivo Workspaces - Antwerpen

www.artnivo.be

Bedimo - Wemmel/Morlanwez

www.bedimo.be

Buro Modern - Waregem

www.buro-modern.be 

Diensten
Bedrijfsruimte die strategisch wordt beheerd kan 
een belangrijke rol spelen in het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen. Wij kunnen samen met onze 
partners gespecialiseerde diensten aanbieden die u 
kunnen helpen om uw bedrijfsruimte nog meer uit 
te bouwen tot een strategisch hulpmiddel.

Wij hebben specialisten ter beschikking in 
volgende sleuteldomeinen:

Workplace consulting

Meubilairbeheer

Financiële diensten

referenties
Artexis (B) - Alken-Maes (B) - Van Hattum & 
Blankevoort (NL) Gemeente Gouda (NL) - Oiltanking 
(B) - Technum-Tractebel Engineering (B) - Ernst & 
Young (B) - Accenture (B) - Febelfin (B) - Decomo 
(B) - Toyota (B) - DHL (B) - Cargolux (L) - Arval (NL) 
- Atradius (NL) - Goldfish (NL) - Vodaphone-Libertel 
(NL) ProRail (NL) - BNY (NL)
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SV   
Koningin Astridlaan 59 - BE-1780 Wemmel

TEL 0032 (0)2 531 13 50
FAX 0032 (0)2 531 13 51

info@sv.be
www.sv.be

Prooff Niche ontwerp Axia Design

Prooff Phonebox ontwerp Axia Design Prooff Worksofa ontwerp Studio Makkink & Bey

Rotterdam

t +31 (0)10 211 20 50

Amstelveen

t +31 (0)20 347 21 30

www.sv.nl

Brussel

t +32 (0)2 531 13 50

www.sv.be

Prooff Earchair ontwerp Studio Makkink & Bey

Prooff Niche ontwerp Axia Design

Stijl van werken

SV verzorgt en creëert vanuit haar exclusieve 
productgamma werkomgevingen met een eigen 
identiteit, passend bij de bedrijfscultuur en de 
wijze van werken van de opdrachtgever. Ruimten 
waarin mensen zich goed voelen en waarin zij 
optimaal kunnen functioneren.
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SV   
Koningin Astridlaan 59 - BE-1780 Wemmel

TEL 0032 (0)2 531 13 50
FAX 0032 (0)2 531 13 51

info@sv.be
www.sv.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
SV is gespecialiseerd in het inrichten van de 
professionele ruimte waarin men elkaar ontmoet en 
samenwerkt.
Met focus op de ‘Publieke Ruimte’ en ‘Het Nieuwe 
Werken’ importeert, ontwikkelt en produceert SV 
onderscheidende meubelcollecties.

Producten
SV heeft in de loop der jaren gerenommeerde inter-
nationale fabrikanten aan zich gebonden.
SV is exclusief importeur van Citterio, Gubi, Iduna 
en Unifor en beschikt over diverse dealerschappen. 
De SV collectie is uitgebalanceerd, technologisch 
hoogwaardig en toekomstgericht.  

Diensten
Bij alle diensten en producten die SV levert, staan 
de wensen en eisen van de cliënt, (interieur) 
architect en consultant centraal.
Onze expertise op het gebied van kantoormeubilair, 
wanden en maatwerkbetimmering vinden we meer 
vanzelfsprekend dan bijzonder. Functionaliteit, 
vormgeving, ergonomie en duurzaamheid krijgen 
specifieke aandacht. 

coNtact
Bart van Trier

Gedelegeerd bestuurder

TEL +32 (0)2 531 13 50

info@sv.be

 

StrUctUUr
Management

Leo Schouten

Algemeen directeur

Nederland (hoofdkantoor)  

Werknemers    
Aantal personen: 40

Jaar van oprichting: 1978 

Nieuwigheden
Voortdurend is SV op zoek naar vernieuwing.
De afdeling Concept & Contract ontwikkelt innova-
tieve werkplekconcepten op maat. Voor het ‘nieuwe 
werken’ realiseert SV meubilair, zoals de oorstoel 
van Jurgen Bey, dat bijdraagt aan de eigen identiteit 
van de kantooromgeving en aan besparing van 
exploitatiekosten.  

referenties
Al ruim 25 jaar neemt SV op de markt een promi-
nente plaats in, waarvan de vele gerealiseerde kan-
toorinrichtingen voor (middel)grote ondernemingen 
getuigen. Het resultaat van een voortdurend streven 
naar perfectie in product en dienstverlening, gekop-
peld aan passie en vakmatige professie (www.sv.be). 

Prooff Niche ontwerp Axia Design

Prooff Phonebox ontwerp Axia Design Prooff Worksofa ontwerp Studio Makkink & Bey

Rotterdam

t +31 (0)10 211 20 50

Amstelveen

t +31 (0)20 347 21 30

www.sv.nl

Brussel

t +32 (0)2 531 13 50

www.sv.be

Prooff Earchair ontwerp Studio Makkink & Bey

Prooff Niche ontwerp Axia Design

Stijl van werken

SV verzorgt en creëert vanuit haar exclusieve 
productgamma werkomgevingen met een eigen 
identiteit, passend bij de bedrijfscultuur en de 
wijze van werken van de opdrachtgever. Ruimten 
waarin mensen zich goed voelen en waarin zij 
optimaal kunnen functioneren.
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78.000 uur* stilzitten?
U verdient beter. ON.® Wilkhahn.

* Zo lang zit u tijdens uw beroepsleven op een kantoorstoel. De gevolgen: hoofd- en rugpijn, spierverkramping, ver-
moeid heid. ON® maakt daar een eind aan! Want de gepatenteerde Trimension®. zorgt ervoor dat uw lichaam drie-
dimensio nale bewegingen maakt tijdens het zitten. Natuurlijk. Activerend. Veilig. Waar wacht u nog op? Test de stoel die 
u verdient! ON® is nu verkrijgbaar in uw buurt verrassend goedkoop! Meer informatie vindt u op www.wilkhahn.de /on
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WILKHAHN   
Oude Leeuwenrui nr 7-11 - BE-2000 Antwerpen

TEL 0032 (0)3 232 93 91
FAX 0032 (0)3 227 16 16

info@wilkhahn.be
www.wilkhahn.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Wilkhahn is een toonaangevend Duits fabrikant van 
design georiënteerd meubilair met als core business 
de inrichting van vergaderzalen, boardrooms, kortom 
elke ruimte waar gecommuniceerd wordt.

“De cultuur van een onderneming kan tot uitdrukking 
komen in het interieur.  Een cultuur die in tegenstel-
ling tot kortstondige modes en trends zichtbare 
accenten legt voor een duurzame bedrijfsontwik-
keling in de beste zin van het woord”. Daarom 
heeft Wilkhahn verschillende interieuroplossingen 
ontwikkeld : representatieve statische tafelsys-
temen, variabele programma’s voor vergader- en 
seminarieruimten en verrijdbare plooi- en klapbare 
tafelprogramma’s voor dynamische workshops en 
projectarbeid inclusief de integratie van moderne 
multimediatechniek.

Producten
• Vergadertafels
• Vergader-/bezoekersstoelen
• Ergonomische bureaustoelen
• Wacht- en ontvangstmeubilair

coNtact
Nancy Wouters

TEL. 0032 (0)3 232 93 91

info@wilkhahn.be

StrUctUUr
Management  

Kristel Serroyen

General Manager

Werknemers      
Aantal personen: 600

Jaar van oprichting: 1907

Diensten
Onze doelstelling bestaat erin om onze partners 
en klanten zo goed mogelijk te begeleiden en te 
adviseren met een voorstel op maat van de klant.

referenties
Square Brussels, Fortis Private Banking, Amlin, 
Vandemoortele, ING, Dexia, GSK Bio, GSK Pharma, 
Swift, Europese Commissie, Conseil de l’Union 
Européenne, Vlaams Parlement, Belnet, PriceWater-
house Coopers, KPMG, Audi, De Lijn, Pfizer, Bristol 
Meyers Squib, De Wolf & Partners, Baker & McKenzie, 
CBFA, Colt Telecom, Hill & Knowlton, Linklaters 
Debandt, United States Mission to NATO, Nauta 
Dutilh, Mobistar, Accenture, ABVV/FGTB, Nationale 
Bank, Atlas Copco, KBC, Mercator Verzekeringen, 
NMBS, SD Worx, Acerta, Ethias, MCS, Umicore, 
Eandis, MAS, Porsche, Bird & Bird, DHL, Fluxys, 
Bank of New York, Hof Ter Musschen, Hoge Raad 
voor Diamant, Mercedes, VTM, Sydley Austin, 
Shearman & Sterling, UZ Gent, St. Vincentius 
ziekenhuis, DBB Law.

78.000 uur* stilzitten?
U verdient beter. ON.® Wilkhahn.

* Zo lang zit u tijdens uw beroepsleven op een kantoorstoel. De gevolgen: hoofd- en rugpijn, spierverkramping, ver-
moeid heid. ON® maakt daar een eind aan! Want de gepatenteerde Trimension®. zorgt ervoor dat uw lichaam drie-
dimensio nale bewegingen maakt tijdens het zitten. Natuurlijk. Activerend. Veilig. Waar wacht u nog op? Test de stoel die 
u verdient! ON® is nu verkrijgbaar in uw buurt verrassend goedkoop! Meer informatie vindt u op www.wilkhahn.de /on
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Natuurlijke grondstoffen besparen en kiezen voor 
hernieuwbare energie maken integraal deel uit van de 

maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid van 
bedrijven en overheidsinstanties.

Intelligente en geautomatiseerde oplossingen voor 
het beheer van de verlichting, meer in het bijzonder 

bij magazijnen, laten toe aanzienlijke energie- en 
fi nanciële besparingen te realiseren.

Gebouwen minder energieverslindend maken en 
meer respect voor het leefmilieu tonen zijn 

wettelijke verplichtingen geworden voor 
bedrijven en overheidsinstanties.

De actualiteit, trends, referenties en best practices 
op het gebied van renovatie en onderhoud van 

gebouwen en technische installaties  
> www.profacility.be/buildings

De actualiteit, trends, referenties en ‘best practices’ 
op het gebied van energie-effi ciënte, milieu 

en duurzame ontwikkeling  
> www.profacility.be/environment  
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GEBOUWEN, ENERGIE 
& TECHNIEKEN

U kunt deze bedrijfsprofi elen online raadplegen in de leveranciersgids > www.profacility.be/guide  

INHOUD

70  Openbare Gebouwen  I  Duurzame beheerpolitiek van de Vlaamse overheid
72  Integrated Secure Solutions  I  co-investering in beveiliging
74  Duurzame ontwikkeling  I  Waterbeheer 
76  Voorbeeldgebouwen  I  Duurzame beheerpolitiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Over hetzelfde thema kunt u in de online bibliotheek - www.profacility.be/biblio - de beste artikelen 

uit het Profacility Magazine downloaden. Alle artikelen zijn volgens hun publicatie datum gerangschikt.

 Case Study  I  Scania Parts Logistics, voortrekker met hun logistiek centrum CO2 neutraal (31/10/2011)

 EPB van nieuwbouw en openbare gebouwen (10/10/2011)

 Ecologische effi ciëntie door toepassing van het ‘Cradle-to-Cradle’-principe (22/08/2011)

 Productie van hernieuwbare energie: creatieve fi nanciële mechanismen (03/03/2011)

 Hard services  I  Organisatie van het dagelijkse en preventieve onderhoud van gebouwen (21/02/2011)

 Energieprestaties van Gebouwen: de markt veranderen (10/01/2011)

 Hernieuwbare energie  I  Warmtekrachtkoppeling + biomassa: een winnende combinatie (14/10/2010)

 Hernieuwbare energie  I  Het psychiatrisch ziekenhuis St-Martin: houtenergie (11/10/2010)

 Gebouwen  I  Vinci, parkeerplaatsen met meerwaarde (04/10/2010)

 Case study  I  GSK Biologicals: een duurzaam en modulair gebouw van 52.000 m² (14/06/2010)

 Energy management  I  Verdoken energieverbruik opsporen en uitsluiten (07/06/2010)

 Milieucertifi cering van gebouwen  I  Duurzaam als concreet objectief (31/05/2010)

 Hernieuwbare energie  I  succesvolle bedrijfsimplementatie van een fotovoltaïsch project (10/5/2010)

COMPANY PROFILES

Gebouwschoonmaak- en afbraak
81 Strip-It

Buiten-en binnenzonwering
82 Hunter Douglas - HelioScreen

Verlichting 
83 Zumtobel
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Duurzaamheid: meer dan  energiebesparing

openbare geboUWen  I  Vlaamse oVerheId  I

Waardering van kantoorgebouwen – Op 
weg naar een duurzame huisvesting 
voor de Vlaamse overheid’ ontstond in 

2008 vanuit drie ministeries en had betrekking op 
kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 
1000m². Vanuit het streven naar duurzaamheid 
wou de Vlaamse overheid het goede voorbeeld 
geven. 
De KULeuven heeft bijgedragen tot het op punt 
zetten van de originele publicatie. De latere 
updates worden gecoördineerd door het Agent-
schap voor Facilitair Management van de Vlaamse 
overheid in samenwerking met het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie. Het dagelijks 
gebruik van de handleiding en het toetsen van de 
criteria aan verschillende binnen- en buitenlandse 
gebouwen die uitmunten in duurzaamheid, leidde 
tot een verdere actualisering in de tweede uitgave.
Het is de bedoeling om het handboek tweejaarlijks 
te actualiseren, wat betekent dat we ons eind 2012 
/ begin 2013 aan een nieuwe versie mogen ver-
wachten. De handleiding dient zowel bij eventuele 
nieuwbouwprojecten geïnitieerd door de Vlaamse 
overheid als bij het huren van kantoorruimte. 
Bij het opstellen van de handleiding werd het 
Agentschap voor Facilitair Management gecon-
fronteerd met de verschillende wetgeving van 
toepassing in Brussel en Vlaanderen. Gezien de 
Vlaamse overheid overal gebouwen betrekt, moest 
een gemene deler gevonden worden. Wanneer de 
normen verschillen tussen de gewesten, wordt 
niet automatisch de minst ambitieuze als stan-
daard ingeschreven, maar wordt bijna altijd het 
standpunt van het Vlaams Energie Agentschap 
(VEA) gevolgd.

aandacht voor kwaliteit op de   
werkvloer
Het meer dan 150 pagina’s tellende boekwerk 
bevat drie groepen criteria: energie, milieu & 
duurzaamheid, leefbaarheid & welzijn binnen de 
werkomgeving. Het gaat dus om veel meer dan 
alleen de energieprestaties van een kantoorge-
bouw.
Het thema ‘anders werken’ krijgt ruimschoots aan-
dacht in de handleiding. Zo staat beschreven dat 
per 100 werknemers slechts 80 werkplekken die-
nen voorzien te worden, is 12,5 m² per ambtenaar 

een minimum bij landschapskantoren (excl. de 
circulatieruimten) en wordt een modulemaat van 
30 cm aanbevolen.  Per 10 werkplekken wordt 
een concentratiecockpit voorgeschreven en per 20 
werkplekken hoort er ook nog een teamcockpit 
bij. Voor concentratiecockpits wordt een werk-
tafel van 1,80 op 0,80 m aanbevolen en dienen 
vloer, wanden en plafond aan te sluiten tot tegen 
de gebouwconstructie om maximale afscherming 
te verzekeren. 
Teamcockpits moeten 6 tot 8 mensen kunnen 
opvangen voor teamwerk, overleg en het ontvang-
en van bezoekers. Ook de inplanting van verga-
derzalen staat beschreven. Per 75 werkplekken is 
minimaal een vergaderzaal voor 12 personen ver-
eist. Die capaciteit moet opgevoerd worden tot 20 
vanaf 150 werkplekken.

sterren-classificatie 
De evaluatie van alle in de handleiding opgenomen 
punten leidt tot een kwalificatie van de gebouwen, 
variërend van 0 tot 4 sterren. Een 0-sterren clas-
sificatie betekent dat het gebouw nog net voldoet 
aan de minimale wettelijke vereisten. Met 4-ster-
ren scoort het gebouw top. De KULeuven voerde 
een screening uit op de bestaande gebouwen van 
de Vlaamse overheid om de praktische werking 
van de handleiding uit te testen. 
Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in 
Hasselt en het VMM-gebouw te Aalst scoorden 2 
sterren; de andere gebouwen werden met 1 ster 
gekwalificeerd. Daaronder de locaties Ellips, Graaf 
de Ferraris, Arenberg en Boudewijn. In Brugge is 
Eurostation eigenaar van de gebouwen en huurt 
de Vlaamse overheid een vleugel voor haar VAC. 
Het gebouw bevond zich in casco-toestand en de 
Vlaamse overheid stelde als eis dat de gehuurde 
vleugel zou voldoen aan een 2-sterren classificatie. 
Daar ging de eigenaar ook op in, zodat het deel 
van het gebouw waar het Vlaams Administratief 
Centrum is gevestigd beter scoort dan de andere 
delen van het grote complex. De sterren-score van 
een gebouw is geen blijvende classificatie. Het is 
best mogelijk dat volgens de huidige handleiding 
3 sterren worden gehaald, maar dat de volgende 
editie van de handleiding daar een ster afplukt. 
Elke volgende editie van de handleiding wordt 
strenger, zoveel is zeker, waardoor oudere gebou-

In 2008 publiceerde het Agentschap voor Facilitair Management van de Vlaamse overheid 

(AFM) een eerste handboek als handleiding voor het selecteren van huisvesting voor eigen 

gebruik. Tevens werd dit handboek gezien als algemeen adviserend naar de professionele 

vastgoedmarkt. Eind 2010 verscheen een herwerkte versie. Opmerkelijk is dat de publicatie 

verder gaat dan het specificeren van bouwtechnische specificaties en energiebesparing.

Vrij beschikbaar 

Via het internet kan iedereen een 
afpuntlijst downloaden die alle in het 
handboek opgenomen selectiecriteria 
bevat. In totaal gaat het om een 220-
tal factoren. Wanneer de afpuntlijst 
volledig is ingevuld, laat zich de ster-
renscore automatisch berekenen.
Website: www.vlaanderen.be/duur-
zaamkantoor 
Op deze website kan de volledige 
handleiding in PDF-formaat gedown-
load worden (5,4MB). Verder staat 
de afpuntlijst ter beschikking (Excel 
- 502kb), alsook een afkortingenlijst 
(Word - 36kb).
De handleiding is ook in boekvorm 
beschikbaar en kan gratis worden 
aangevraagd via de website. 
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wen ook onvermijdelijk zwakker zullen scoren.
Bouwpromotoren kunnen maar beter rekening 
houden met de handleiding want Vlaanderen wil 
nadrukkelijk verduurzamen. Toch mag men zich 
ook niet blind staren op alle opgenomen criteria 
klinkt het intern bij het Agentschap voor Facilitair 
Management. Er spelen immers ook tal van andere 
factoren zoals de continuïteit van de business. Een 
te sterke concentratie van de diensten rond een 
station omwille van de opgenomen mobiliteitscri-
teria, zou een risico kunnen insluiten voor de wer-
king in geval van een lokale ramp.

4-sterren referentie
Het VAC Leuven scoorde als enige 4-sterren vol-
gens de eerste versie van het handboek. Het is 
een bouwproject dat ontstond volgens de ‘build 
to suit’-formule. Dat geldt ook voor het Vlaams 
Administratief Centrum Gent, dat bij de inge-
bruikname 4 sterren moet scoren volgens de 
tweede uitgave van het handboek. Van bij de plan-
ning van het VAC Leuven was het de bedoeling 
dit als referentie vooruit te schuiven. Tijdens de 
bouw bleek er echter een risico dat de score toch 
op 3 sterren zou stranden. Daarom werd extra 
geïnvesteerd om een voorbeeld te stellen. Tot de 
bijkomende maatregelen behoren boringen voor 
energieopslag. Onder de parking gaat het 40 à 60 
m diep om zomerwarmte op te slaan voor gebruik 
tijdens de koude maanden. Er is ook driedub-
bele beglazing toegepast. Het VAC Leuven scoort 
E47 voor energieprestatie en K19 als totale isola-
tiewaarde voor het gebouw. Het jaarlijks primair 
energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte 
bedraagt daardoor slechts 103,03 kWh/m².

selectietool en maatstaf voor   
verduurzaming
De handleiding is niet alleen van dienst bij de 
bouw of het huren van kantoorruimte, vanuit de 
evaluatie van de in gebruik zijnde locaties wordt 
bepaald waar en hoe men zal renoveren. Bepalend 
zijn de gunstigste ingrepen die resulteren in het 
meest verduurzamen. Het is echter ook mogelijk 
dat een gebouw goed scoort voor wat de energie-
prestatie betreft, maar slecht op andere aspecten. 
De sterrenkwalificatie mag gezien worden als een 
soort labeling van de Vlaamse overheid, die rekent 
op een zelfregularisatie van de vastgoedmarkt. Ze 
komt niet overeen met BREEAM, die volgens het 
Agentschap voor Facilitair Management van de 
Vlaamse overheid (nog) niet is aangepast aan onze 
nationale en gewestelijke normen. De handleiding 
vult de leemte tussen BREEAM en de lokaal van 
kracht zijnde regelgeving.  

  het agentschap voor Facilitair management (aFm)

Kristel Gevaert, administrateur-generaal van het AFM: “Voor hun facility management kunnen de 

entiteiten van de Vlaamse overheid centraal beroep doen op het Agentschap voor Facilitair Manage-

ment. Wij zorgen ervoor dat andere diensten van de Vlaamse overheid zich kunnen richten op hun 

kerntaken”.

Met 770 personeelsleden ondersteunt het AFM de andere entiteiten met: 

• Vastgoedbeheer

• Werkplekinrichting

• Gebouwgebonden diensten

• Schoonmaak

• Catering

• Digitale Drukkerij

• Goederen- en contractbeheer

• Logistiek transport

 

“Bijna drie kwart van de 116 miljoen euro aan werkingsmiddelen besteden we aan huur en onderhoud 

van gebouwen” licht Kristel Gevaert toe. “Dat omvat de zetel van de Vlaamse Regering op het Marte-

laarsplein, de grote kantoorgebouwen in Brussel, onze Vlaamse Administratieve Centra in de provin-

ciehoofdsteden, tot enkele Vlaamse huizen in het buitenland. Het optimaliseren van gebouwbeheer is 

trouwens een van onze speerpunten de komende jaren, net zoals het uitbouwen van accountmanage-

ment en het versterken van onze dienstverlening rond raamcontracten. Momenteel staan wij al in voor 

meer dan 200 raamovereenkomsten binnen de Vlaamse overheid, waaronder aardgas, meubilair en 

dienstwagens”.

Vlaanderen doet echter geen actieve promotie naar 
de bouwmarkt en hanteert de handleiding hoofd-
zakelijk voor eigen gebruik. Ze wil niets opleggen, 
maar laat de mogelijkheid open dat het ooit tot 
een echt label komt. Toch blijken steeds meer stu-
diebureaus en steden interesse te tonen voor deze 
handleiding en ze toe te passen op hun projecten. 

Eduard CODDé n

Kristel Gevaert, administrateur-
generaal van het AFM.
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Optimale beveiliging 
tegen optimale kost

gebouwen & Technieken  i  co-invesTering in beveiliging  i

“Co-investeren in beveiligingsoplos- 
singen is niet helemaal nieuw” ini-
tieert Steven Janssens, Sales & Mar-

keting Manager Seris Security. “Het werd echter 
aan klantenzijde vaak op wantrouwen onthaald, 
omdat het niet zelden gepaard ging met het 
opdringen van beveiligingssystemen en daaraan 
gekoppelde diensten die een te sterke klanten-
binding nastreefden. Het voelde voor de klant aan 
alsof hij niet meer weg kon en voor altijd vast zat 
aan de beveiligingspartner”. 
‘Hostmanship’, de benaming die Seris Security 
hanteert voor het ‘Total Security Solution’-model 
gaat verder dan een partnership. Het gaat over het 
‘hosten’ van een aantal oplossingen in functie tot 
de beveiligingsnoden van de klant. “Onder host-
manship bekijken we niet langer alle facetten van 
de beveiligingsaanpak afzonderlijk, maar vertrek-
ken vanuit een globale benadering van de beveili-
gingsproblematiek” licht Steven Janssens toe. “Dat 
betekent vooreerst het bundelen van de techni-
sche en fysische beveiliging”. 

efficiëntie in beveiliging en 
kostenbeheersing 
Hostmanship heeft als doel om alle aanwezige 
middelen tot beveiligen zo efficiënt mogelijk in te 
zetten. Dat vereist dat de klant zijn budget voor 
de beveiliging moet vrijgeven en de inhoud ervan 
moet toelichten. 
In de meeste gevallen is de TCO voor beveiliging 
samengesteld uit 80% operationele kosten, in casu 
personeelskosten. De overige 20% zijn CAPEX-
kosten en zitten in de installatie en techniek. De 
eerste en grootste groep zijn altijd variabele kosten 
als gevolg van indexaanpassingen, wijzigingen in 
de CAO’s, enz. 
Het is in ons land vrij algemeen gebruikelijk dat 
het operationele en het technische gedeelte bij 
verschillende partners wordt uitbesteed. Deze 
werkwijze moet doorbroken worden. Om host-
manship in de praktijk te kunnen brengen is het 
wel noodzakelijk dat de beveiligingspartner de 
aspecten bewaking (personeel), alarmcentrale en 

technieken onder één koepel verenigt. Deze for-
mule die een totale beveiligingsoplossing nastreeft, 
stelt immers een constante TCO voorop in samen-
spraak met de klant. Dat kan door het wijzigen 
van de balans tussen het aandeel operationele kos-
ten en CAPEX-kosten in de TCO, voor zover er 
een aanzienlijk verschil is tussen het aandeel van 
beiden. Wanneer operationele en CAPEX-kosten 
50/50 verdeeld zijn binnen de TCO, dan lukt 
hostmanship niet.

win-win-situatie
Steven Janssens: “In principe is een implementa-
tietijd van 3 tot 5 jaar gebruikelijk. Dat betekent 
voor de klant dat hij gedurende die tijd zijn TCO 
voor beveiliging constant weet, terwijl die bij 
het niet kiezen voor hostmanship gegarandeerd 
zou stijgen. Het eerste jaar investeert Seris Secu-
rity in technische uitrusting. De daarop volgende 
jaren wordt deze investering gerecupereerd door 
het verleggen van de balans tussen operationele 
en CAPEX-kosten, terwijl de klant een constant 
factuurbedrag wordt voorgelegd. Na afloop van 
de vooraf bepaalde implementatietijd is het zelfs 
mogelijk dat de TCO lager uitvalt.
Hostmanship dwingt de beveiligingspartner tot 
voortdurende waakzaamheid om de technie-
ken en prestaties te verbeteren. Het operationele 
gedeelte gaat om het inzetten van mensen, een 
deelgebied met zeer geringe marge voor de bevei-
ligingspartner. 
“Een hostmanship-contract is een contract voor 
onbepaalde duur” voegt Steven Janssens toe. 
“Indien het echter voor de afgesproken implemen-
tatietijd wordt opgezegd, dan is er een afkoopsom 
voorzien voor de door de beveiligingspartner geïn-
vesteerde techniek”. 

gedreven door vernieuwing
Hostmanship kan slechts lukken wanneer er 100% 
vertrouwen en transparantie heerst tussen de klant 
en de beveiligingspartner. Een beveiligingsaudit is 
de onmisbare basis voor de samenwerking, waarin 
beveiliging en veiligheid steeds gebundeld zitten. 

Het ‘Total Security Solution’-model is een heel bijzondere samenwerkingsformule tussen 
een beveiligingsfirma en hun klanten. De formule is gebaseerd op 100% transparantie en 
vertrouwen, met een win-win doelstelling voor beide partijen. De klant moet dan wel bereid 
zijn de volledige beveiligingsproblematiek bij één partner neer te leggen. 

Steven Janssens, Sales & Marketing 
Manager Seris Security

Alain D’Haese, Marketing & 
Communication Manager bij G4S

Patrick Beke, Sales Manager Key 
Accounts bij G4S.
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Steven Janssens benadrukt het belang van het glo-
baal benaderen van deze beide aspecten, die wel 
eens tegenstrijdig kunnen zijn. “Een deur vergren-
delen garandeert maximale beveiliging, terwijl ze 
open zetten het veiligst is om zeker te zijn van een 
vluchtweg in noodsituaties” schetst hij karikatu-
raal. “Door met andere ogen naar het andere aspect 
te kijken, komt men tot betere resultaten”.
Een hostmanship-contract sluit uiteraard ook eva-
luatiemetingen in, met audits voor meetbare en 
aantoonbare resultaten. Steven Janssens besluit: 
“Het is belangrijk de samenwerking levendig te 
houden, te blijven innoveren en concrete oplos-
singen te bieden!”.

integrated secure solution
G4S stelt ‘Integrated Secure Solutions’ voor als 
een gebalanceerde combinatie van menselijke 
interventie (bewaking) en technische oplossingen 
(beveiliging), op maat van de middelgrote en grote 
ondernemingen. 
Alain D’Haese: “Alles begint met een audit bij de 
klant. Hierbij gaan we na of zijn huidige beveili-
gingssystemen in regel zijn met de geldende wet-
geving, of ze efficiënt werken en of de kosten ervan 
verantwoord zijn. Verder nemen wij zijn specifieke 
eigenheden en vragen op. Wat is zijn situatie van-
daag, en wat zijn veiligheidsnoden en –wensen 
voor de toekomst, de verwachtingen met betrek-
king tot de kostprijs ervan, de precieze tijdstippen 
waarop hij extra beveiliging nodig heeft, enz.”.
Patrick Beke vervolgt: “Op basis van deze inzich-
ten werken wij een voorstel uit, dat dankzij een 

optimale mix van bewakings- en beveiligingsmo-
gelijkheden performanter, moderner en meer kos-
tenbesparend is. De oplossing voorziet in de inves-
tering in een geschikte technische uitrusting, een 
onderhoudscontract en een full omnium bijstand 
inclusief alle updates, zodat de klant steeds het 
nieuwste en modernste beveiligingsmateriaal heeft 
in zijn bedrijf”.
Als voorbeeld van een goede combinatie tussen 
menselijke interventie (bewaking) en technische 
beveiliging citeert Alain D’Haese: “Tijdens de kan-
tooruren geniet de klant van permanente bewa-
king door bewakingsagenten op zijn site. Na de 
kantooruren wordt dit overgenomen door virtuele 
camerabewaking en passeert er bovendien gere-
geld een mobiel agent voor een controleronde van 
de site. Doet er zich een incident voor, dan kan 
hij een beroep doen op onze dienst interventie na 
alarm, waarbij een agent ter plaatse gaat”.
Maar ook minder standaard-beveiligingstaken 
behoren tot het Integrated Secure Solutions-pak-
ket. Aanvullende veiligheidsgerelateerde diensten 
kunnen eveneens door de bewakingsagenten 
opgenomen worden: bv. toezicht op het sluiten 
van ramen en het doven van lichten, controle van 
brandblussers, opnemen van meterstanden of 
beheer van de postkamer.
Patrick Beke: “Integrated Secure Solutions bete-
kent maatwerk voor een totaaloplossing, een 
geoptimaliseerde mix van alle beveiligings- en 
bewakingsmogelijkheden die G4S onder één dak 
heeft”.

Eduard CODDé n

Yves Bourdonge, Head of 
International Procurement bij Godiva

  godiva zoekt naar een totaaloplossing en flexibiliteit

Godiva, wereldwijd vermaard chocolatier met ruim 5.000 verkooppunten over de ganse aardbol verspreid, 

heeft in Brussel haar Europese hoofdzetel en productiesite voor alle markten met uitzondering van Noord-

Amerika. De bewaking was een 24/24 opdracht met inbegrip van de personeelscontrole bij de shiftwissels, 

toevertrouwd aan Seris Security. 

Yves Bourdonge, Head of International Procurement: “We zochten naar optimalisering van de kosten voor de 

beveiliging en een aangepaste oplossing die inspeelt op onze verschillende behoeften tijdens hoog- en laag-

seizoen. Tijdens het hoogseizoen is er een avondshift, die vervalt tijdens het laagseizoen. Tijdens de week-

ends waren er ook altijd bewakingsagenten aanwezig”. Seris Security stelde een groter aandeel techniek voor 

in de invulling van de opdracht. Zo kwamen er camera’s in en rondom het gebouw, aangevuld met mensen 

voor het visioneren van de camerabeelden en het lopen van patrouilles. Bij twijfel over de camerabeelden is 

er altijd iemand snel ter plaatse. Het beveiligingsniveau is er duidelijk op vooruitgegaan. De actuele oplossing 

voorziet tevens in de beveiliging van de magazijnen (Seris Security adviseerde) en veiligheidspersoneel bij eve-

nementen en VIP-bezoeken. Godiva is al meer dan tien jaar klant bij Seris Security. Het actuele ‘hostmanship’-

contract heeft een looptijd van drie jaar en zal in principe worden verdergezet. 

Yves Bourdonge: “De integratie van personeel en techniek in één beveiligingsoplossing is samen met de 

beoogde seizoensgebonden flexibiliteit voor ons het meest waardevol. Een bijkomend voordeel is dat de 

bewakingsagenten vertrouwd zijn met onze werkomgeving en toch regelmatig wisselen om gewenning geen 

kans te geven en voldoende alert te blijven. Er is een permanente dialoog met onze beveiligingspartner. Naar 

de toekomst wensen we ook de brandbeveiliging te integreren in deze totaaloplossing en onderzoeken welke 

bijkomende technische alarmen eventueel zinvol kunnen zijn”.

350 Veiligheid NL v2.indd   73 28/11/11   09:30



74   Profacility GUiDE 2012

Nu telt elke liter

Gebouwen, enerGie & technieken  i  waterbeheer  i

Waterverbruik heeft een impact op het 
milieu, onze gezondheid en het soci-
ale en politieke evenwicht. Bedrijven 

die hun “voetafdruk voor water” op hun activiteit 
en hun producten berekenen, helpen mee deze 
wereldproblematiek en de strategische risico’s 
verbonden aan de (on)beschikbaarheid van water 
aan te pakken. Mede door de klimaatsverande-
ringen is dit een belangrijk thema geworden in 
onze maatschappij. Certificeringsinstanties wer-
ken trouwens aan nieuwe normen in dit domein. 
De reporting-organismen nemen het aspect water 
sowieso al op in hun rapporten. “Water is één van 
de 9 categorieën die een BREEAM-certificatie ana-
lyseert” zegt Jean-Louis  Hubermont, BREEAM In 
Use assessor bij B4F. “In deze categorie kan men 
‘creditpunten’ winnen als men het waterverbruik 
per persoon en per jaar laat dalen. Projectleiders 
voorzien een debiet voor wastafels, sanitair, enz. 
en daarop berekent een programma de reëel ver-
bruikte waterhoeveelheid. Er wordt ook rekening 
gehouden met recuperatie van regenwater en grijs 
water dat na behandeling terug in het sanitaire 
watercircuit opgenomen wordt. Hiermee daalt het 
afvalvolume dat in het riool terecht komt. Dit alles 
kan creditpunten opleveren. Het gebouw rijft zijn 
eerste punt binnen als het verbruik tussen 4,5 en 
5,5 m³/persoon/jaar ligt. Verschillende maatre-
gelen kunnen het verbruik tot 1,5 m³/persoon/
jaar reduceren: het debiet van kranen aanpassen, 
recyclage van grijs en van regenwater, opsporen 
van lekken…. Zo krijgt men het maximum aan-
tal punten toegekend. Specifieke opnames van 
het waterverbruik kunnen ook via impulstellers 
die met het Gecentraliseerd Technische Beheer 
van het gebouw verbonden zijn. Dat laat toe de 
grote verbruikers in kaart te brengen en overdadig 
waterverbruik op te sporen. Er kunnen waterlek-
detectoren geplaatst worden. Deze kleine appa-
raatjes zijn niet duur; ze sporen een licht, aanhou-
dend verbruik op. Een ander toestel dat meer en 
meer opduikt, is de elektrische afsluitklep die op 
de toevoer van elk sanitair blok op elke verdieping 
geplaatst wordt of op een deel van een gebouw dat 
verbonden is aan een bewegingsdetectiesysteem. 
Deze ‘sanitary supply shut-off’ sluit de toevoer 
naar deze blokken of delen van het gebouw af als 
ze niet gebruikt worden. Daardoor worden ook 

minilekken gestopt, bijvoorbeeld in waterclosets 
of urinoirs. Er kan ook een systeem op de recupe-
ratie van regenwater van grote parkings geplaatst 
worden om olie af te scheiden”.

Vooral een morele investering
De ‘sanitary supply shut-off’ kost €1500 per blok. 
Tel daarbij het jaarlijkse onderhoud en je weet dat 
het systeem zichzelf nooit zal terugbetalen met het 
uitgewonnen water van de minilekken - toch niet 
aan de huidige kostprijs van water. “Het is duide-
lijk dat wij niet de echte kostprijs van ons water 
betalen” bevestigt onze spreker. “Maar anderzijds 
is de kost van enkele besparende investeringen 
heel miniem: het volstaat om bij de aanvang goede 
uitrustingen te kiezen, bijvoorbeeld kraanmodel-
len met een laag debiet, 5l/min, die niet duurder 
kosten dan kranen van 9l/min. Het is een heel 
ander verhaal als je die kranen nadien wil vervan-
gen. Ander voorbeeld: de kost van een lekdetector 
is marginaal in vergelijking met de prijs van een 
gebouw. Maar sommige uitrustingen kunnen niet 
afgeschreven worden, bijvoorbeeld de installatie 
voor de recyclage van grijs water. Anderzijds kan 
een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil 
ondernemen, een beter waterbeheer als een speer-
punt in zijn duurzaamheidsstrategie plaatsen.

De « voetafdruk voor water » meten
In deze context is het ‘Water DataBase Project’ 
belangrijk. Het gaat om een database die bedrij-
ven helpt de impact van hun activiteiten op 
waterbeheer te evalueren. Het programma start 
vanuit de ‘analyse van de levenscyclus’ (LCA – zie 
kader). Het werd ontwikkeld door Quantis, een 
consulting bureau voor duurzame ontwikkeling 
dat ontstaan is uit een samenwerking van twee 
grote ingenieursscholen, Lausanne en Montreal, 
ondersteund door acht partners: Danone, Kraft 
Foods, Molson Coors Brewing Company, Natura, 
Unilever, Veolia Environnement, Ecoinvent en 
Steelcase. Ze willen de ‘voetafdruk voor water’ 
van een bedrijf of een product bepalen om daar-
na de impact ervan te kunnen verminderen. De 
database bevat duizenden processen en kan per 
regio aangepast worden, zodat er met specifieke 
streekgewoontes rekening kan gehouden worden. 
Romain Pittet, verantwoordelijk voor de insti-

Water is niet overal overvloedig en gratis beschikbaar. De milieucertificaten voor gebouwen 
voorzien dan wel een evaluatieluik voor waterbeheer, maar zolang we ons niet blauw 
betalen aan de ware kost van water, zullen de investeringen in een duurzaam waterbeheer 
niet aantrekkelijk zijn. Maar ze zorgen wel voor een goed en maatschappelijk verantwoord 
imago.

referenties 

• ‘Introduction à l’Analyse de Cycle   
 de Vie (ACV)’, N. Boeglin & 
 D. Veuillet ADEME (Frankrijk).
• ‘Life cycle assessment – An 
 operational guide to the ISO   
 standards’, Jeroen B. Guinée et 
 al., Leiden University (Nederland).
 Beschikbaar op 
 www.profacility.be/references
• Meer informatie over het Water   
 Database Project op 
 www.quantisintl.com/waterdata  
 base.php. 

Jean-Louis Hubermont (Building for the 
Future): “Een bedrijf dat maatschap-
pelijk verantwoord wil ondernemen, 
kan een beter waterbeheer als een 
speerpunt in zijn duurzaamheidsstrate-
gie plaatsen”.
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tutionele communicatie van Quantis, merkt op: 
“Een liter water in Zwitserland – of België – heeft 
een totaal andere waarde als een liter water in de 
Sahara. Ons programma geeft een overzicht van 
processen en diensten met voor elk het water-
verbruik en hun impact. Niet alleen het volume 
maar ook de wijze waarop water wordt gebruikt: 
koelwater dat eenvoudig terug geloosd wordt, 
heeft niet dezelfde impact als vervuild water dat 
gezuiverd zal moeten worden. Deze invloed komt 
bovenop de ander milieuproblemen vastgesteld 
door de LCA. Daarna volgt een impact-analyse. 
Het accent ligt vooral op de CO

2
-uitstoot, maar er 

is ook de gezondheid van de mens, biodiversiteit, 
gebruik van niet hernieuwbare hulpbronnen. Tot 
voor kort, was water wellicht de minst realistische 
indicator met de minst precieze omschrijving. Het 
volstond de volumes te bepalen zonder dat er naar 

LCA op water toegepast, wordt meer 
en meer gebruikt in methodes die het 
milieubeheer willen controleren, vooral 
sinds de normering ISO 14040 

  Life cycle analysis: objectieve tool voor de impact-evaluatie

De LCA is een methode die in de jaren 70 ontwikkeld werd en die toelaat de impact van een ‘product’ (of het nu een goed, 

dienst of proces is) te meten. Vanaf het winnen van de grondstoffen waaruit het opgebouwd is, over de distributie- en 

gebruiksstadia, tot en met zijn ontmanteling bij het einde van zijn levensduur. Zeg maar van ‘geboorte tot graf’. Praktisch 

betekent dit dat er een inventaris gemaakt wordt van alle middelen en alle energie die voor elk stadium in de levenscyclus 

verwerkt en afgegeven worden. Van deze lijst wordt dan de impact op het milieu berekend. Vooraf vastgelegde coëffi ciën-

ten laten toe van elk element de verschillende impactniveaus op het milieu te bestuderen. Deze wetenschappelijke en 

genormeerde (ISO 14040) analyse berust op een solide methodologie en deontologie die vroeger ook wel ‘eco-balans’ 

genoemd werd en die meer argumentatie dan analyse leverde. LCA omvat ‘multicriteria’: ze leidt niet tot de berekening van 

een ‘eindcijfer’ maar geeft meerdere, heel diverse cijfers (uitputting van natuurlijke grondstoffen, uitstoot van broeikas-

gassen, energie, watervervuiling, enz.) LCA is tegelijk een procedure, een wiskundig model en een technische hulp bij 

beslissingen en het uitwerken van een beleid voor duurzame ontwikkeling. LCA is niet verplicht, niet bindend, niet aan één 

of ander label verbonden. LCA zorgt er alleen voor dat bepaalde parameters beter te controleren zijn, en deze parameters 

worden in rekening genomen voor een BREEAM- of een HEQ-certifi caat (High Environmental Quality).

de impact op de regio of het soort gebruik werd 
omgekeken. Een fi jnere analyse laat toe na te gaan 
welke activiteit of welk onderdeel van een proces 
het meeste water verbruikt. Dan kan er op dat 
punt ingegrepen worden. Men kan ook simulaties 
uitvoeren om toekomstige toepassingen te beoor-
delen en daaruit dan de beste technische oplos-
sing te kiezen. Met onze Water Database geven 
we op het einde van de analyse een indicator die 
uitgedrukt is in ‘liter waterequivalenten’. Dit zijn 
heel concreet de liters die niet door iemand anders 
gebruikt kunnen worden”. Het CDP water dis-
closure toont aan dat water een prioriteit is voor 
de economische actoren. Onze database levert de 
nodige referenties die toelaten een actieplan op te 
stellen en beslissingen te nemen.

Patrick BARTHOLOMÉ ■

  Meting van de waterbelasting: procedure en actieplan
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Bewezen technische en   financiële haalbaarheid

voorbeeldgebouwen  I  regIo brussel - hoofdstad  I

In het kader van de projectoproep ‘Voorbeeld-
gebouwen voor de ecoconstructie en de ener-
gie’, die in 2007 gelanceerd werd door minis-

ter Huytebroeck (Écolo), werden in drie jaar tijd 
117 projecten, samen goed voor 265.000 m², 
technisch en financieel begeleid. In 2010 was er 
geen projectoproep wegens te weinig budget maar 
afgelopen juni werd de vierde projectoproep, die 
begin 2011 gelanceerd werd, afgesloten met een 
recordindiening van 69 kandidaatstellingen, goed 
voor 210.000 m² in totaal. Onder de voorwerpen 
van de projecten vinden we niet alleen woningen 
maar ook een zwembad, een psychiatrisch zie-
kenhuis, een moskee en natuurlijk kantoren. In 
Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor 
75% van het energieverbruik en 70% van de CO

2
-

uitstoot. Het zou dus erg interessant zijn om in 
deze sector energie te besparen. 

Meer dan alleen maar energieprestaties
Dankzij de geselecteerde voorbeeldgebouwen 
van de vorige drie oproepen kon er al meer dan 
13.000 ton CO

2
 per jaar bespaard worden. Deze 

projecten werden in het begin gezien als vreemd of 
onconventioneel en zelfs nutteloos - zo hield een 
verantwoordelijke van een vermaard vastgoedkan-
toor, in weerwil van enige technische realiteitszin, 
ooit vol dat “een oud gebouw dat goed beheerd 
wordt door een goede eigenaar, even performant 
kon zijn dan een nieuw gebouw” - maar hebben 
vandaag duidelijk hun sporen verdiend. Vooral nu 
de door de EU-richtlijnen opgelegde EPB-regelge-
ving dit bekrachtigd heeft door een complete ver-
andering van de mentaliteit en de praktijken in de 
bouwsector voor te schrijven. Deze gebouwen zijn 
meer dan geslaagde projecten; ze vertegenwoordi-
gen vandaag wat de norm zal zijn in de toekomst. 
Want in 2020 zal de passieve standaard verplicht 
zijn voor elk nieuw gebouw in de Europese Unie. 
Net daarom zijn een deel van de 265.000 m² die al 
gebouwd of gerenoveerd werden tijdens de vorige 
drie projectoproepen, passiefgebouwen die vóór 
2007 niet bestonden in Brussel. Door de project-
oproepen zou de oppervlakte van de passiefwo-
ningen in de hoofdstad 80.000 m² moeten bedra-
gen in 2013. Onze hoofdstad zou trouwens in de 
top vijf van passieve steden wereldwijd staan. 
De gebouwen die de instellingen als ‘voorbeeldge-

bouwen’ beschouwen, worden dus uitgekozen om 
pedagogische doeleinden. Ze vertegenwoordigen 
immers een geslaagde en na te volgen toepassing 
van principes die vandaag vernieuwend zijn maar 
die in een nabije toekomst de norm zullen zijn. 
Aldus Rikkert Leeman, technisch directeur van 
Befimmo: “Het is een zeer interessante berekening 
om een gebouw te renoveren en er een voorbeeld-
gebouw van te maken. Hoewel er veel over voor-
beeldgebouwen gepraat wordt, zijn er nog niet 
zo veel op de markt. Voor ons is het belangrijk 
om ons snel op dit gebied te positioneren want 
steeds meer klanten zijn vragende partij”. De ener-
gieprestaties, en zelfs de overeenstemming met de 
passieve standaard, zijn immers niet voldoende 
om de titel van ‘voorbeeldgebouw’ te verwerven. 
Terugwinning van regenwater, gebruik van ecolo-
gisch materiaal, groen dak, gunstige ligging voor 
zachte of multimodale mobiliteit… de strategie 
moet meer omvatten dan alleen meer de vermin-
dering van de CO

2
-uitstoot. 

oproep 2011
Op 30 juni werd de projectoproep 2011 afgeslo-
ten. De oproep richtte zich tot alle bouwheren 
die in Brussel collectieve of eengezinswoningen 
en commerciële, diensten- of kantoorgebouwen 
bouwen of renoveren. Voor deze editie werden 70 
dossiers ingediend, waarvan er 4 niet ontvankelijk 
verklaard werden en 39 uiteindelijk geselecteerd. 
De laureaten wonnen een subsidie van 100 euro/
m² voor een totaal budget van iets meer dan 5 mil-
joen euro. Bij het ter perse gaan waren de laureaten 
nog niet bekend gemaakt. Om de laureaten van de 
vorige jaren te ontdekken, vindt u een interactieve 
kaart op de website www.leefmilieubrussel.be > 
Professionelen > Thema’s > Ecoconstructie > Voor-
beeldgebouwen.

het geplande einde van valideo
“De Europese versie van BREEAM in België is 
onvoldoende afgestemd op de Belgische reali-
teit” zegt Ismaël Daoud, Beleidsadviseur voor 
Duurzaam Bouwen en Energie in het Kabinet 
Huytebroeck. “We hebben bijgevolg de voorkeur 
gegeven aan een mix van verschillende bestaande 
labels, zoals Valideo maar ook andere certificaten 
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, van de oplei-

Momenteel is 16% van de werven in Brussel bestemd voor de bouw van zogenaamde 
‘voorbeeldgebouwen’. Wat hen zo speciaal maakt, is dat ze aan vier criteria beantwoorden, 
namelijk energiebesparing, milieuvriendelijk ontwerp, evenwichtige architecturale 
integratie en financiële en technische haalbaarheid. 

Ismaël Daoud, Beleidsadviseur voor 
Duurzaam Bouwen en Energie in het 
kabinet Huytebroeck): “De projecto-
proepen ‘Voorbeeldgebouwen’ waren 
een laboratorium voor de ontwikkeling 
van het nieuwe Belgische label, waar-
van het de verlenging is.”

brussel, duurzame stad 
en de green City-index  

De Green City-index beoordeelt het 

milieubeleid van 30 Europese steden. 

Deze index baseert zich op een 

dertigtal indicatoren en Brussel staat 

momenteel op de negende plaats in 

deze rangschikking.

U vindt het volledige verslag op:

www.siemens.com/entry/be/nl/

greencityindex.htm
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Bewezen technische en   financiële haalbaarheid

dingen in voorbeeldgebouwen en van de beroeps-
organisaties, om een Belgisch label te creëren. De 
bedoeling is om het ook door BREEAM te laten 
erkennen als een ‘Belgische BREEAM’. Dit label 
kan betrekking hebben op elk type gebouw ter-
wijl BREEAM momenteel het nadeel heeft dat het 
vooral betrekking heeft op tertiaire gebouwen en 
woningen, en niet op andere gebouwen.
Dit label ‘duurzaam gebouw’ heeft nog geen naam. 
Brussel heeft het initiatief hiervoor genomen maar 
het zal geldig zijn voor heel België. Begin 2012 zal 
het referentiesysteem getest worden op 20 voor-
beeldgebouwen en het zal eind dat jaar van kracht 
worden. Valideo zal geleidelijk aan verdwijnen. 
Het nieuwe label is een samensmelting van alle 
bestaande initiatieven. De projectoproepen ‘Voor-
beeldgebouwen’ waren duidelijk een laboratorium 
voor de ontwikkeling van het nieuwe Belgische 
label, waarvan het de verlenging is. Want sommige 
van de projecten die niet geselecteerd werden, zijn 
ook erg interessant maar er is gewoonweg niet vol-
doende budget om ze te steunen”.

Patrick BARTHOLOMÉ n

  Criteria voor een voorbeeldgebouw

• Energie: een verminderde behoefte aan primaire energie  

 en een beperkter gebruik van traditionele energiebronnen  

 (stookolie, gas en elektriciteit). Koolstofbalans zo goed als  

 nul (geen CO2-uitstoot).

• Econconstructie: beperking van de impact van het  

 gebouw op de mens en zijn omgeving met betrekking  

 tot het waterbeheer, het comfort, de gezondheid, het  

 afvalbeheer, de materialen, enz.

• Rendabiliteit en reproduceerbaarheid: de combinatie van  

 bestaande technieken en vernieuwende oplossingen in  

 een ambitieus project dat technisch en financieel haalbaar  

 blijft.

• Architecturale kwaliteit en visibiliteit: visibiliteit in de 

 openbare ruimte en architecturale kwaliteit (comfort,  

 esthetiek, gebruik van de materialen).

‘Science Montoyer’ werd in 2009 aan-
gekondigd als een voorbeeldgebouw, 
in oktober 2010 opgeleverd en is nog 
steeds beschikbaar voor ingebruik-
name. Het gebouw staat symbool 
voor wat er allemaal mogelijk is met 
een gebouw uit 1958 zonder isolatie! 
Het verbruikt nu 15 kWh/m² per jaar 
(gemiddelde in Brussel = 106) en komt 
in aanmerking voor het BREEAM-
certificaat  

Dit voorbeeldgebouw, dat deelnam aan 
de eerste projectoproep (2007) en in 
2009 opgeleverd werd, wordt gebruikt 
door ELIA. Het ligt in de Vilvoordelaan, 
verbruikt 18 kWh/m² per jaar en ging de 
enorme uitdaging aan om te reageren 
op de projectoproep toen het ontwerp 
van het gebouw al helemaal af was, 
waardoor er vele verbeteringen aange-
bracht moesten worden 
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Duurzaamheid en innovatie in ge   bouwen
Parkeerplaatsen met meerwaarde

VINCI is wereldleider in de bouw van zeer uiteenlopende (mobi-
liteits)infrastructuur en de concessie business die daaraan 
gekoppeld zit. VINCI Park Group houdt zich specifi ek bezig met 
het beheer van parkings en is in Europa marktleider. Het bedrijf 
bestaat sinds 1963 en heeft zowat 1,3 miljoen parkeerplaatsen 
en 2.300 parkings onder zijn hoede. VINCI Park is zowel bouw-
heer van eigen parkings waarvan het aansluitend ook het beheer 
verzekert, als concessiehouder van parkings die door anderen 
gebouwd worden. Het bedrijf beheert ook parkeerplaatsen in de 
straat. Gemeenten doen een beroep op VINCI Park voor het innen 
van parkeergelden en het houden van toezicht op foutparkeren. 
Vinci Park ziet zichzelf als een ‘handelaar’; de parkeergelegen-
heid als een handelszaak. VINCI Park stelt in eigen parkeergara-
ges laadpunten voor elektrische auto’s ter beschikking. Momen-
teel kunnen klanten zelfs gratis parkeren en opladen en dit in 
het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Concessiehouders en beheerders van parkingfaciliteiten speciali-
seren zich ook in het parkingbeheer voor derden, zoals ziekenhui-
zen, kantoorgebouwen of winkelcentra.  
  

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio >  
     4/10/2010  

EPB van nieuwbouw en openbare gebouwen

De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPB) verplicht een energiecertifi ciaat te voorzien 
voor alle gebouwen (op enkele uitzonderingen na). De Gewesten zijn verantwoordelijk voor de omzetting van de 
Europese richtlijn. In elk gewest bepaalt de ‘klassieke’ procedure dat er een ‘EPB-adviseur’ aangesteld moet 
worden die controleert of aan de eisen voldaan wordt en die de administratieve documenten mee ondertekent.
In Brussel zijn ‘eenvoudige renovaties’ aan een ‘vereenvoudigde’ procedure onderworpen, terwijl voor ‘zware 
renovaties’ de klassieke procedure geldt: aanstelling van een EPB-adviseur, opmaak van een ‘EPB-voorstel’, 
kennisgeving van het begin van de werkzaamheden en opmaak van een ‘EPB-aangifte’. Nieuwe gebouwen 

moeten onder andere voldoen aan eisen op het vlak van isolatie en ventilatie en krijgen een EPB-certifi caat 
(voor wooneenheden, onderwijs of kantoren) dat bij verhuur of verkoop moet voorgelegd worden. Daarnaast 

schrijft de Brusselse wetgever een ‘technisch-economische haalbaarheidsstudie’ voor voor elke zware 
renovatie van een oppervlakte van meer dan 5.000 m² of nieuwbouw van meer dan 1.000 m². In het 

Waalse en Vlaamse Gewest zijn gelijkaardige eisen van toepassing, met voorbehoud van enkele lichte 
varianten, zoals de geldende energieprestatiecoëffi ciënten (Ew-indicator). De niet-naleving van 

de EPB-regelgeving wordt administratief, burgerlijk en, in het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest, strafrechtelijk bestraft. 

  
 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 10/10/2011 

Volgens juriste Christine Flion wordt de EPB een 
sleutelelement van elk type vastgoedoperatie, 

waaruit nieuwe verantwoordelijkheden zullen 
voortvloeien. 

Thomas Bimson, Algemeen Directeur van VINCI Park België, zet enkele voordelen van het 
uitbesteden van het parkingbeheer in kantoorgebouwen in de verf. “Een beter gebruik van 
de beschikbare oppervlakte. Nu thuiswerk meer en meer zijn intrede doet, blijft op bepaalde 
periodes een groot aantal parkeerplaatsen leeg”.
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Duurzaamheid en innovatie in ge   bouwen
Ecologische effi ciëntie door toepassing van het 
‘Cradle-to-Cradle’-principe

Het Cradle to Cradle-principe (C2C) is heel wat anders dan CO2-neutraal werken en het verminde-
ren van de ecologische voetafdruk. C2C is veeleer een economisch gegeven dat niet tot het milieu 
beperkt blijft. C2C streeft naar een gesloten kring. Facility management kan de kring sluiten door 
de juiste keuzes te maken wat betreft gebouw en werking. Gebouwen moeten actief worden en 
meer teruggeven dan ze aan het milieu ontnemen. Met C2C vraagt men zich van elk materiaal 
af waaruit het bestaat, of en hoe het afbreekbaar en herbruikbaar is. Alle materialen moeten 
teruggebracht worden naar biologische elementen. Facility management moet oog hebben voor 
materiaalmanagement. Belangrijk is te leren van de fouten die we maken en vervolgens bij te 
sturen. C2C daagt ons iedere dag uit, het is een bron voor innovatie.
  

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 22/08/2011 

Hernieuwbare energie: 
creatieve fi nancieringsmechanismen  

Talloze ondernemingen willen hun eigen hernieuwbare energiepro-
ductie. Maar het is hun vak niet en de investering in een dergelijke 
infrastructuur is geen prioriteit. Specialisten komen op de proppen met 
creatieve fi nancieringsoplossingen. Derbigum, een Belgisch fabrikant 
van afdichtingsmembranen voor daken, heeft een investeringsfonds - 
Derbi-Finance - opgericht. Een onderneming verleent hen een recht 
voor het gebruik van een bepaalde oppervlakte op hun dak. Het Special 
Purpose Vehicle (SPV) fi nanciert vervolgens het project voor de installa-
tie van een afdekking met fotovoltaïsche membranen. Derbigum zorgt 
voor het ontwerp, de aankoop en de installatie van de fotovoltaïsche 
modules. Na 20 jaar kan de dakeigenaar voor een symbolisch bedrag 
eigenaar worden van de installatie ofwel zorgt Derbigum voor de ont-
manteling ervan. Enfi nity is een groep met als activiteit de ontwikkeling, 
fi nanciering, realisatie en uitbating van projecten voor productie van 
hernieuwbare energie op basis van fotovoltaïsche- en windenergie. 
Enfi nity’s fi liaal ‘Invest’ beheert investeringsfondsen en biedt onderne-
mingen twee types oplossingen aan. Ofwel huurt Enfi nity bedrijfsdaken 
om er fotovoltaïsche zonnepanelen op te plaatsen in ruil voor een recht 
van opstal, ofwel investeert de klant zelf en Enfi nity begeleidt hem in 
zijn project. In het eerste geval ontvangt het bedrijf een huur voor het 
dak en 30% korting op het groene- energietarief. Het contract heeft een 
looptijd van 20 jaar. Daarna wordt de installatie ontmanteld of neemt 
het bedrijf de eigendom over, zonder kosten.
 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio >       
     03/03/2011

Het dak van het VMMa-gebouw (Vlaamse Media Maatschappij) te 
Vilvoorde werd uitgerust met 2.050 m2 soepele Derbisolar panelen 

De artikels die al in het Profacility-magazine verschenen, kunt u op www.profacility.be/biblio lezen 
en downloaden. Ze zijn geklasseerd volgens teruglopende datum van hun online-publicatie. 

EPB van nieuwbouw en openbare gebouwen

Michael Braungart, grondlegger van het Cradle 2 Cradle-principe: ‘‘We hebben de 
verantwoordelijkheid naar volgende generaties om een aarde achter te laten die 
niet beroofd is van grondstoffen. We moeten wie na ons komt minstens dezelfde 
middelen aanreiken als welke ons ter beschikking stonden”. Vandaar het belang 

om met gemakkelijk recycleerbare bouwmaterialen te werken. Bij afbraak worden 
ze opnieuw grondstof die bruikbaar is voor andere toepassingen.

Fo
to

 D
er

b
ig

um

399 biblioBatiments NL.indd   79 28/11/11   09:32



Ja, ik abonneer me voor 1 jaar op Profacility voor de prijs van  68,00 EUR (incl. btw)
Inbegrepen in het abonnement • Profacility Magazine - 3 nummers

• Profacility Guide - editie 2013 - publicatie dec. 2012
• Profacility e-Newsletter - 10 nummers
ik wens het magazine te ontvangen in het   � Frans  � Nederlands

Gelieve het abonnement te betalen via overschrijving op bankrekening KBC 734-0259978-27 op naam van Business
Interactive Media sprl, met de vermelding: abo + uw naam. Uw abonnement start zodra we uw betaling hebben ontvangen.

Uw gegevens

Naam

Voornaam

Functie

Firma

Straat

PC + Stad

Email

Tel. Fax

Als u een factuur wenst, vul hier uw BTW-nummer in

Gelieve ons het volledig ingevulde formulier terug te bezorgen per fax op het nummer + 32(0)2626 37 17,
par e-mail naar abo@profacility.be, of per post naar Business Interactive Media Sprl Louizalaan 475 - 1050 Brussel.
Aanbod uitsluitend geldig in België. Voor andere landen, gelieve het formulier in te vullen op www.profacility.be/abo

ab
on

ne
r u

!
Abonneer u!
Profacility analyseert cruciale
informatie, tools en best practices
om bedrijven en openbare 
besturen te helpen bij:

� het kiezen van een locatie
en een pand

� het inrichten van gebouwen,
werkruimte en ontvangstruimtes

� het optimaliseren van ondersteunende
diensten voor het bedrijf 
en de werknemers

� het aanpakken van
ecologische uitdagingen

� het beheer van de mobiliteit
van werknemers

PFY_Pub-1Abon_NL.qxd:Mise en page 1  22/11/11  18:21  Page 1

BAT StripItNL.indd   80 28/11/11   09:37



Profacility GUiDE 2012   81

G
EB

O
U

W
EN

, E
N

ER
G

IE
 &

 T
EC

H
N

IE
K

EN

Strip-it
Glasstraat 25 - BE-2170 Merksem

TEL 0032 (0)3 238 81 46
FAX 0032 (0)3 238 82 49

info@strip-it.be
www.strip-it.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
STRIP-IT is het schoonmaak- en afbraakbedrijf bij 
uitstek. Wij verzorgen al uw opruim-, schoonmaak- 
en lichte afbraakwerken. Neem gerust contact op 
met ons voor een vrijblijvende offerte.

Onze business unit manager heeft reeds 15 jaar 
ervaring in de schoonmaak. Zij motiveert haar team 
en dat waarderen en appreciëren onze mensen. Elke 
dag geven ze het beste van zichzelf om professioneel 
werk af te leveren. 

Accurate opvolging, met oog voor detail en vlotte 
klantencontacten zijn beslist argumenten om met ons 
in zee te gaan. Wat u van ons verwacht, is wat wij 
u bieden. Tevredenheid zowel wat prijs als kwaliteit 
betreft.

Producten
STRIP-IT beschikt over een eigen hoogtewerker.  
Deze kan zelfs door een deuropening van minimum 
80 cm. Hij kan dus in bijna alle ruimten gebruikt 
worden. Door zijn veelzijdige poten kan hij makkelijk 
ergens geplaatst worden.

Diensten
•	Periodieke	schoonmaak
STRIP-IT zorgt voor het periodiek onderhoud van uw 
privéwoning, gemeenschappelijke delen, gebouw, 
kantoor of magazijn.

•	Opkuis	na	verbouwing	
STRIP-IT is gespecialiseerd in het instapklaar  maken, 
het reinigen van nieuwbouwwoningen of gebouwen 
na renovatie, het schoonmaken van kelders na ledi-
ging, schoonmaak voor het verhuren van uw pand.

•	Industriële	reiniging	
STRIP-IT kan ook gecontacteerd worden voor indus-
triële reiniging: olievlekken en dergelijke zijn voor ons 
geen probleem.

coNtact
Christian Kosolosky

zaakvoerder

TEL 0032 (0)3 238 81 46

christian@strip-it.be

StrUctUUr
Management

Esme Van Wabeke

Business Unit Manager

StRIP-IT is onderdeel van 

The Renovators Group bvba

www.renovatorsgroup.be

Wij beschikken ook over een klusjesdienst 

voor dringende interventies 

•	Leeghalen	van	kelders,	zolders,	gebouwen.
STRIP-IT haalt kelders, zolders en volledige gebou-
wen leeg, bijvoorbeeld bij einde huur, overlijden, 
verhuis...

•	Schoonmaak	na	brand
STRIP-IT heeft steeds een ploeg ter beschikking 
voor een snelle schoonmaakinterventie na brand- of 
rookschade.

•	Schoonmaak	na	waterschade
STRIP-IT heeft steeds een ploeg te beschikking 
voor een snelle schoonmaakinterventie na water- of 
stormschade.

•	Afbraakwerken
STRIP-IT doet allerhande kleine afbraakwerken 
zoals: het weghalen van plafonds, opbreken van  
vloeren, uitbreken van binnenmuren (met goedkeu-
ring van een architect). Ook tuinhuizen, veranda’s, 
duivenhokken, het strippen van een volledig gebouw 
als u wilt verbouwen of verkopen,  enz. ...

•	Datavernietiging
STRIP-IT vernietigt archieven, dossiers, persoonlijke 
administratie, budgetfiles, personeelsgegevens,
geheime productieprocedures of recepten, strategi-
sche managementsbeslissingen, correspondentie,
medische dossiers, klanten- of leveranciersbestan-
den, contracten, tapes, microfiches, cassettes, enz. 

Nieuwigheden
STRIP-IT beschikt over een tapijt/linoverwijdermachi-
ne. Het heeft geen zin om dit zelf te doen, wij staan 
te uwer beschikking. Eveneens het verwijderen van 
behangpapier is voor ons een klus in no time!

referenties
Anker 18, Veelaerts Architecten, L’Hermitage, 
Gecodam, Siera Van Cleemput, Mikado, Carl Mertens, 
Artesis hogeschool, Group Bernaerts, Jalo, Evares, 
It Quote, 50 Square, Picolo, President Building, 
Low Architecten, Rigouts, Spirac, Massive, 
Assurax, Pauwels Trafo, Ballon Media, enz...
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HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV/SA 
HELIOScREEN PROjEcTS 

Dijkstraat 26 - Industriezone E17/1080
BE-9160 Lokeren

TEL 0032 (0)9 348 90 00
FAX 0032 (0)9 348 06 69

info@helioscreenprojects.be
www.helioscreenprojects.be

PROFIEL VAN HET BEDRIJF
Inleiding
Werken in een comfortabele omgeving heeft een 
positieve invloed op productiviteit en creativiteit. Het 
klinkt vanzelfsprekend maar is het niet. Helioscreen 
Projects, een divisie van Hunter Douglas Belgium, 
biedt uiteenlopende oplossingen aan met geavan-
ceerde zonwerende en lichtregulerende systemen, 
specifiek gericht op de verbetering van het binnen-
klimaat en de reductie van het energieverbruik.

Producten
Thermisch en visueel comfort zijn belangrijke 
factoren bij de creatie van een aangenaam werk- en 
leefcomfort. Het effect van Helioscreen® buiten- en 
binnenzonwering is indrukwekkend. Zij verlaagt de 
koelingsbehoefte en resulteert in een energie-effici-
ënte en duurzame oplossing. Het uitgebreide gamma 
Helioscreen® buitenzonwering gaat van dynamische 
screens, al dan niet windvast, en buitenjaloezieën tot 
structurele zonwering. Te veel licht kan als storend 
worden ervaren. De integratie van Helioscreen® 
binnenzonwering filtert het licht zodat schittering en 
reflectie op audiovisueel materiaal uitblijft en waarbij 
het zicht naar buiten niet gehinderd wordt. Helio-
screen® binnenzonweringsystemen bestaan onder 
de vorm van oprolbare screens en binnenjaloezieën 
maar ook verduisteringscreens maken eveneens 
deel uit van het gamma.

Diensten
Mede door de integratie van Helioscreen binnen de 
Groep Hunter Douglas, zijn we uitgegroeid tot dè 
referentie van zonweringsystemen op de Belgische 
markt en in het Groothertogdom Luxemburg. Vanaf 
het concept tot de uitvoering maar ook voor de 
nazorg, staat een team van specialisten voor u klaar.

CONTACT
Stefan Daelman

Service Manager

TEL 0032 (0)9 348 90 00 

Nieuwigheden
AnemoScreen :             
Een gloednieuw buitenzonweringsysteem en een 
combinatie van kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid 
en esthetiek. AnemoScreen is de oprolbare windvaste 
buitenzonwering die een  oplossing  biedt voor zowel 
architect als eindgebruiker.

ComfortScreen Design : 
Een nieuw gamma binnenzonwering, speciaal 
ontwikkeld voor projecten. Ze reguleren de 
warmte, licht en het zicht naar  buiten. Duurzame 
onderdelen en bedieningssystemen zorgen voor 
een  ontwerp op maat, afgestemd op het project.

Referenties
Aeropolis, Brussel - De Vuurmolen, Overijse - 
VAC, Gent - Museum voor Natuurwetenschappen, 
Brussel Dexia, Brussel - O.L. Vrouw Ziekenhuis, 
Aalst - Telindus, Haasrode - Donaldson Europe, 
Haasrode - InBev Corporate Building, Leuven - 
Palais de Justice, Gent - Hewlett Packard, Diegem 
Renting Cars WTS, Lummen - Licht en liefde, Gent 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus, Duffel - 
Etap, Malle - Design Center De Winkelhaak, 
Antwerpen - Katoennatie, Antwerpen, De Lijn 
Mechelen - Ecole provinciale secondaire, Diepenbeek 
Entreprise Automobile Y & N Claessens, Wilrijk - 
Centre Culturel ’t Stuk, Leuven Olympisch Zwembad 
Wezemberg, Antwerpen - SD Worx, Antwerpen - SD 
Worx, Hasselt - Bibiliotheek en Administratief 
Gebouw, Gent - De Vuurmolen, Overijse - Universitair 
Ziekenhuis Brugmann, Brussel - Mutualité Socialiste 
de Mons-Borinage, Charleroi - Institut Supérieure 
de l’Architecture Lambert Lombard, Liège, Clinique 
Notre Dame, Tournai - Belgacom, Libramont - TATA 
Consulting GD Luxembourg, Cours d’Assises du 
Hainaut, Mons - Chambre de commerce du 
Grand-Duché de Luxembourg - e.a.
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company profile

ZUMTOBEL LIGHTING NV/SA  
Rijksweg 47 - BE-2870 Puurs

TEL 0032 (0)3 860 93 93
FAX 0032 (0)3 886 25 00

info@zumtobel.be
www.zumtobel.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Zumtobel Lighting Benelux is actief in de verlich-
tingswereld en legt nadruk op het lichtconcept. Het 
lichtconcept moet afgestemd zijn op de gebruiker 
van het gebouw, de activiteiten die er worden uitge-
voerd en dit in harmonie met het energieverbruik 
van de installatie. Wij hebben echter ook aandacht 
voor vormgeving en architectuur. Het lichtconcept 
dient het architecturale van het gebouw te volgen  
en lichtaccenten te leggen daar waar de architec-
tuur erom vraagt.

Producten
Zumtobel Lighting beschikt over een ruim aanbod 
armaturen alsook lichtbeheerssystemen die het 
invullen van een optimaal lichtconcept toelaten. Wij 
beschikken over verlichtingsarmaturen voor: kan-
toren, ingebouwd of gependeld; shop en retail met 
aangepaste lichtbronnen en lichtkleur; de industrie, 
van eenvoudige oplossingen tot hoogwaardige 
productieprocessen; ziekenhuizen waarbij we zowel 
de algemene verlichting alsook de bedhoofdarmatu-
ren verzorgen; sport en wellness met armaturen die 
balvastbestendig zijn of afgestemd op de omgeving 
zoals in zwembaden en sauna’s; openbare ruimtes 
zoals musea, culturele centra enz. Dit geheel wordt 
verder afgedekt met een breed gamma buitenver-
lichting voor de omgeving rond het gebouw en een 
performant lichtbeheerssysteem dat de facetten van 
energie en lichtbeheersing voor zich neemt, maar dat 
ook toelaat om de nodige flexibiliteit en comfort in te 
bouwen ten behoeve van de gebruikers in bv. audi-
toria, vergaderzalen, videoconferentie-ruimtes maar 
ook in shops en ziekenhuizen. Het aspect veiligheid 
verliezen we ook niet uit het oog doordat we voor 
elke toepassing een aangepast noodverlichtingpro-
gramma kunnen aanbieden.

Diensten
Om deze complexe materie van het complete licht-
concept met lichtbeheerssystemen en noodverlich-
ting te kunnen visualiseren voor de eindklant, archi-
tect en studiebureau gebruiken wij de programma’s 
Dialux en Relux en wordt alle informatie omtrent 
het project via Autocad op de architecturale plannen 
ingetekend. Wij kunnen ook een analyse maken van 
bestaande verlichtingsinstallaties om daarna een 
voorstel uit te werken naar een nieuwe installatie 
met al dan niet een lichtbeheerssysteem en de 
respectievelijke “Return on Investment”.

Nieuwigheden
Verlichtingsarmaturen Clean: voor operatie-
kwartieren en cleanrooms Verlichtingsarmaturen 
Onlite: noodverlichtingsprogramma met centrale 
of decentrale sturing Task Area Lighting: kantoor-
verlichtingsconcept toegespitst op de EN 12464 
en energiebeheersing.

referenties
Telindus, Janssen Pharmaceutica, Delhaize, 
Gerechtsgebouw Antwerpen, Dexia, Atlas Copco, 
LU Biscuits

coNtact
Jan Stoops

Marketing Director Benelux

TEL 0032 (0)3 860 93 93

jan.stoops@zumtobel.com   

StrUctUrE
Management

   

Jozef Slaets

Gedelegeerd bestuurder

Jan Glazemaekers

Financiën + HR

Wim Van Landeghem

Sales Manager België

Werknemers  
Aantal personen: 78

Jaar van oprichting: 01/05/1980 
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Het bedrijfsrestaurant gaat ook voor ‘groen’ door 
de aankoop van biologische producten bij lokale 

leveranciers, om aldus voor zowel het budget 
als het milieu kostbare ‘food miles’ te vermijden. 

Productiviteitswinsten kunnen bereikt worden 
door een geode organisatie van de verhuizingen 

en het transport en door de automatisering 
van het archief- en opslagbeheer.

Een regelmatige audit voor het onderhoud van de 
technische installaties garandeert hun optimale 

werking en voorkomt veelal dure pannes.

De actualiteit, trends, referenties en best practices 
op het gebied van beheer van een bedrijfsrestaurant, 
schoonmaak, onthaal, organisatie van vergaderingen 

en events, beheer van verhuizingen en opslag >
www.profacility.be/catering
www.profacility.be/cleaning 

www.profacility.be/meetings 
www.profacility.be/move
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ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN

U kunt deze bedrijfsprofi elen online raadplegen in de leveranciersgids > www.profacility.be/guide  

INHOUD

86  Slimme logistiek in de witte sector
88  Catering  I  Food miles: bio volstaat niet meer
90   Cleaning  I  Vermindering van de nachtschoonmaak
91  Bewaking  I  Professionaliseren en multitasking 

Over hetzelfde thema kunt u in de online bibliotheek - www.profacility.be/biblio - de beste artikelen 

uit het Profacility Magazine downloaden. Alle artikelen zijn volgens hun publicatiedatum gerangschikt.

 Verhuizing  I  Verplaatsingsspel bij IBA (07/11/2011)

 ICT outsourcing  I  Technologie beheerbaar houden (11/07/2011)

 Catering  I  De liefde van de werknemer gaat door de maag (18/04/2011)

 Technische installaties  I  Onderhoud optimaliseren met audits (11/04/2011)

 Housekeeping  I  Sir Plantin hotel: outsourcing draagt optimale hospitality (04/04/2011)

 Fiscaliteit  I  BTW en outsourcing in de ziekenhuissector (31/01/2011)

 Warehousing  I  Logistieke optimalisatie voor AZ Nikolaas via een centraal facilitair platform (13/01/2011)

 Security & Safety  I  One stop shopping voor een overkoepelend veiligheidsbeheer (03/01/2011)

 Fleet Management  I  Van autolease naar mobiliteitsverzekeraar (21/06/2010)

 Gebouwen  I  Vinci, parkeerplaatsen met meerwaarde (04/10/2010)

 Meetings  I  Vergader- en onthaalruimten: een overvloed aan keuze (20/09/2010)

 Ondersteunende diensten voor gebruikers  I  Conciërgedienst voor het bedrijf (10/03/2010)

COMPANY PROFILES

Schoonmaak dienstverlener
95  Care

Koffi etoestellen, drank- en snackautomaten 
96 Miko Coffee Service

Verhuizing en opslag - dienstverleners  
94 Arthur Pierre

97 Potiez-Deman

99 Mozer

100 Your Mover Vandergoten
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Slimme logistiek 
in de witte sector 
‘Optimalisatie van de logistieke integratie, een cruciale uitdaging!’ was één van de hoofd-
thema’s waarover het 2e intern actief congres voor Facility Management in de zorg, ge-
organiseerd door Ki’communications zich boog. Ook het VIL (Vlaams Instituut voor de 
Logistiek) heeft een project lopen rond hospitaallogistiek. Een aantal instellingen hebben 
zich op dit vlak al behoorlijk georganiseerd, maar de meerderheid van ziekenhuizen en 
woonzorgcentra heeft nog een lange weg af te leggen.

ondersteunende diensten  i  FM in de zorg  i

H 
et optimaliseren van de logistiek vereist 
het versmelten van het ‘supply chain 
management’ met integraal logistiek den-

ken. Henk Vincent, directeur facilitaire diensten 
en masterplan AZ Alma Eeklo: “In het verleden 
zijn processen organisch gegroeid. In de jaren 
tachtig veranderde dat en gingen we nadenken 
over efficiëntie. Vandaag moeten we veel perfor-
manter optreden en staat het proces centraal i.p.v. 
het product”.
Het pijnpunt van de logistiek in de witte sector is 
dat veel mensen parallel naast elkaar werken. Het 
gaat om de distributie van voeding, medicatie uit 
de apotheek en linnentransport. Men dient zich 
dan ook af te vragen welke mogelijkheden er zijn 
om te clusteren en te combineren, hoe lege tran-
sporten zich laten vermijden. 

Leren van de industrie
Het VIL stelt vast dat de interne logistiek bij de 
instellingen een veel groter probleem stelt dan 
de externe toeleveringen. “Procesverbetering is 
een absolute noodzaak om de kosten te drukken” 
benadrukt Steve Sel, senior expert VIL. 
Het clusteren van processen laat toe om meer tijd 
vrij te maken voor de hoofdtaak, de zorgverstrek-
king aan patiënten en het opvoeren van de zorg-
kwaliteit. Zorgcentra worden groter en dat vereist 
een efficiëntere omgang met transport. Alleen al 
door het optimaliseren van de medicijnendistribu-
tie is een wekelijkse tijdbesparing van een 10-tal 
uur mogelijk. Dat hoeft overigens niet door de 
apotheek te gebeuren, maar kan gecombineerd 
worden met andere transportbewegingen binnen 
de instelling. Vandaag liggen de voorraden nog 
te vaak verspreid over de site van de instelling, 
wat extra transportstromen creëert. Maar zelfs de 
afvalverwerking verdient een grondige analyse. In 
elk op zich noodzakelijk proces zitten vandaag al 
teveel lege bewegingen. 
De zorgsector kan op dit vlak heel wat leren van de 
industrie, waar het denken over efficiëntie van de 
transportstromen al lang is ingeburgerd. De beslis-

singsprocessen blijken binnen de zorgsector ech-
ter veel trager te verlopen dan in de privésector. 
Het duurt zeker 3 à 4 jaar alvorens processen echt 
veranderen. Dat geldt nog meer in het bijzonder 
voor grote instellingen met een 1000-tal mede-
werkers. Daar worden veranderingen systematisch 
afgeremd en overheerst behoudsgezind denken. 
Het heeft ook heel wat te maken met de traditio-
nele taakverdeling tussen verplegend personeel en 
anderen. Verpleegkundigen geven niet graag taken 
uit handen, terwijl facility management juist logis-
tieke taken wil weghalen bij de verpleging. Enkel 
een ‘zacht’ invoeren maakt kans, klinkt het. 
Henk Vincent: “Niet alleen de verpleging houdt 
vast aan de vertrouwde taken, dat geldt zowat 
voor iedereen. Zelf namen we de proef met het 
opmaken van de bedden en het in orde breng-
en van de kamers door niet-verpleegkundigen 
na ontslag van een patiënt. Dat resulteerde niet 
alleen in kamers die altijd 100% in orde zijn, maar 
leverde ook een besparing van 4 VTE’s op, die voor 
de eigenlijke zorgverstrekking konden gewonnen 
worden. De winst aan logistieke zijde komt altijd 
de verpleging ten goede!”.
Een andere deelnemer aan het 2e intern actief con-
gres voor Facility Management in de zorg gaf aan 
850.000 euro te hebben bespaard door het over-
hevelen van het voorraadbeheer van verpleging 
naar FM.

tekort verpleging opvangen door FM
Facility management kan de zorg redden door het 
ontlasten van de verzorgers die zich dan op hun 
corebusiness kunnen concentreren. Een veel effi-
ciënter tijdsgebruik is haalbaar door de afhande-
ling van logistieke taken door lager geschoolden, 
wat ook nog goedkoper uitvalt.
Frank Van Akelijen, coördinator facilitaire dien-
sten WZC Immaculata Edegem: “Wij hebben in 
onze instelling de maaltijdbedeling weggehaald 
bij de verpleging. In 2009 hebben we er zelfs 
voor gekozen om gastvrouwen in te zetten tus-
sen 7.30 u en 19.00u, wat ook de huiselijkheid 
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Henk Vincent, 
Directeur facilitaire diensten 
en masterplan AZ Alma Eeklo 

Frank Van Akelijen, 
coördinator facilitaire diensten 
WZC Immaculata Edegem

Bart Cleymans, 
coördinator logistiek 
Imelda Ziekenhuis Bonheiden

  nog veel werk voor de boeg

Het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) introduceerde een project over ‘hospitaallogistiek’. Slechts 4 op de bijna 50 gecon-
tacteerde instellingen bleken bereid in te stappen. Met name AZ Turnhout, AZ Sint-Elisabeth Herentals, het Jessa Ziekenhuis 
Hasselt (Virga Jesse en campus Salvator) en GZA (GasthuisZusters Antwerpen). Een aantal ziekenhuizen is er zelf al mee aan de 
slag gegaan, voor hen kwam het project te laat; anderen gaven aan er nog niet klaar voor te zijn.
Doel van het project is het verbeteren van de goederenstromen en het onderzoek naar de voor- en nadelen van het uitbesteden 
van het magazijn. Hier zijn verschillende gradaties mogelijk. Voor het project concentreert het VIL zich op de verbruiksgoede-
ren, met uitzondering van de apotheek. Het logistieke proces werd opgedeeld in vijf stappen: het bestellen, de receptie van de 
goederen, de opslag, het scannen en pikken voor uitlevering, de interne distributie.
Gemiddeld gesproken zitten de logistieke kosten voor 32% verdeeld bij de supply chain (niet verder gepreciseerd), 58% gaat op 
aan de totale personeelskost en 10% zijn overige kosten. 
Steve Sel, senior expert VIL, stelt vast dat heel wat partijen interesse tonen als servicepartner voor de logistiek in de zorgsector. 
Wanneer men de hospitaallogistiek wil outsourcen, is een grote detailkennis van de bestaande situatie vereist. “Het is als kiezen 
uit een menu” merkt Steve Sel op. “Elke handeling heeft zijn prijs. Jammer genoeg blijkt het in de zorgsector te ontbreken aan  

    een precieze inventarisatie van handelingen en daaraan verbonden kosten!” 

voor de residenten opvoerde. Er was aanvankelijk 
zeker tegenstand vanuit de verpleging, maar dat 
verdween”.
Omdat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
proberen te wonen, zijn ze meer zorgbehoevend 
wanneer ze uiteindelijk toch naar een WZC ver-
huizen. Dat maakt dat er meer verpleegkundige 
inzet nodig is, terwijl er al een tekort aan verpleeg-
kundig personeel is. Het is dan ook voor de hand 
liggend dat niet-verplegende taken moeten weg-
gehaald worden en door anderen uitgevoerd.
Henk Vincent heeft positieve ervaringen met pool-
werking: “Wij hebben een clustermanagement 
uitgewerkt dat d.m.v. software wordt aangestuurd 
voor de afdelingen logistiek inclusief patiënten-
transport, magazijn, distributie en technische 
dienst. Onze mensen weten vooraf dat ze geen 
vaste werkplek of takenpakket hebben, maar er 
wordt wel maximaal rekening gehouden met hun 
bekwaamheden en voorkeuren”. 

nood aan een masterplan
Om de optimalisatie van de logistieke integra-
tie echt te laten slagen is er een goed doordacht 
model nodig, een masterplan. De afdeling HR 
speelt daarbij een belangrijke rol om verandering-
en mogelijk te maken. 

Er zijn ook vrij duidelijke verschillen tussen zie-
kenhuizen en zorgcentra voor bejaarden. In het 
laatste geval gaat het om een lang verblijf en moet 
de klant (resident) een maximale huiselijkheid 
kunnen genieten. Overeenkomsten met hotelser-
vice zijn hier vanzelfsprekend. De transportbe-
wegingen zijn er relatief beperkt. In een zieken-
huis gaat het om korte verblijven met prioriteit 
voor maximale medische zorgen, omkaderd met 
hotelservices. Hier komt heel wat meer logistieke 
ondersteuning bij kijken. 
“In een ziekenhuis gaat het er minder gemoedelijk 
aan toe en zijn er meer partners betrokken die elk 
hun zegje moeten hebben” analyseert Bart Cley-
mans, coördinator logistiek Imelda Ziekenhuis 
Bonheiden. “Het medisch probleem van de pa-
tiënt staat centraal, veeleer dan de patiënt / klant 
als persoon. Patiënten wisselen er voortdurend en 
zijn als persoon nauwelijks gekend. Bij een WZC 
is meer maatwerk gericht op de bewoner moge-
lijk - die verblijft er lange tijd en is gekend - met 
minder partners”.
Het gaat om twee verschillende werelden, maar in 
beide gevallen is de schaalgrootte belangrijk om 
de efficiëntie te kunnen opvoeren en effectief ook 
te besparen.

Eduard CODDé n

Steve Sel, senior expert Vlaams 
Instituut voor de Logistiek
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‘Food miles’: bio 
volstaat niet meer
Evenwichtig en biologisch eten is een levensstijl waarvoor steeds meer mensen in de 
geïndustrialiseerde landen kiezen. Uit eigenbelang, maar vaak ook tegen het belang van 
milieubescherming in, want onze borden bevatten soms veel CO2. De inhoud in ‘food 
miles’ is een criterium waarmee naast andere criteria, zoals gezondheid, veiligheid, voe-
dingswaarde en prijs, voortaan ook rekening gehouden zal worden bij de samenstelling 
van onze menu’s.

ondersteunende diensten  i  catering  i

Is het beter om biologisch sinaasappelsap van een 
ander continent te drinken dan klassiek geprodu-
ceerd maar lokaal appelsap? Dit voorbeeld lijkt 

vergezocht maar brengt een onzichtbaar aspect van 
ons bord naar voren, namelijk het ‘milieugewicht’. 
Het werd gegoten in een nieuw concept, de ‘food 
mile’, een term die bedacht werd door prof. Tim Lang 
van de Sustainable Agriculture Food and Environ-
ment (SAFE) Alliance (UK). Het gaat meer bepaald 
om de afstand die voedingsmiddelen afleggen tussen 
de plaats van productie en de plaats van consumptie. 
De energie die verbruikt wordt om deze afstand af te 
leggen, beïnvloedt immers niet alleen de opwarming 
van de aarde maar ook de vervuiling in verschillende 
vormen. De ‘food mile’ groeide intussen uit tot een 
indicator voor duurzame ontwikkeling. Toch is uit 
een recente studie (1) van het INRA (Nationaal Insti-
tuut voor Agrarisch Onderzoek – Frankrijk) geble-
ken dat consumenten zich hiervan nog niet bewust 
zijn. Ze bekommeren zich vooral om het sociale en 
milieuaspect van de productieomstandigheden in 
verre landen maar niet om de notie afstand in ter-
men van het aantal afgelegde kilometers. Fair trade-
producten stellen de consumenten gerust maar ze 
houden geen rekening met de transportkosten en 
de energieverspilling. De onderzoekers hebben 
ook consumenten ondervraagd over bioproducten. 
Ook hier wordt nauwelijks rekening gehouden met 
afstand. Het enige dat telt, is dat het product afkom-
stig is uit de biologische landbouw. En wanneer de 
producten uit verre landen komen, vinden velen 
het belangrijker om de ontwikkelingslanden op die 
manier te helpen dan om het milieu te beschermen.

45.000 euro voor duurzame voeding 
in Brussel
De Brusselse overheidsdienst voor milieu houdt 
zich met deze vragen bezig en organiseert regelma-
tig stimuleringsacties. Zo biedt de actie ‘Duurzame 
grootkeukens’ al voor de derde maal verantwoorde-
lijken van grootkeukendiensten gedurende één jaar 
ondersteuning, waarbij een begeleider hun advies 
verschaft, oplossingen voorstelt, helpt met het vin-
den van leveranciers van duurzame producten, enz. 

Daarnaast stelt Leefmilieu Brussel op zijn website 
elementen ter beschikking die kunnen helpen bij 
het opmaken van bestekken om een duurzamere 
voeding in grootkeukens te promoten, en worden 
er verschillende informatieseminaries georganiseerd. 
Dit jaar vindt voor de eerste maal ook een andere 
actie rond duurzame voeding plaats. Deze project-
oproep richt zich tot iedereen - burgers, openbare en 
verenigingsactoren en ondernemingen - die een pro-
ject rond duurzame voeding wil opzetten. Zij kun-
nen beschikken over een budget van 45.000 euro. 
De winnaars worden momenteel bekendgemaakt. 
De bedoeling is om proefprojecten te steunen die als 
voorbeeld zullen dienen voor andere organisaties. 

strijd tegen voedselverspilling
Produceren, transporteren maar niet consumeren 
is het toppunt van verspilling. De aanbieders van 
bedrijfsmatige cateringdiensten zijn zich hier maar al 
te goed bewust van en sommige ondernemen dan 
ook actie op dit gebied. Zo tracht Eurest (Compass 
Group) het verpakkingsvolume en de hoeveelheid 
voedingsresten te beperken. Er werd een ‘Trim Taks’ 
ontwikkeld om verspilling tegen te gaan door een 
betere bestellingsbeleid. De keukenteams kunnen op 
elk ogenblik een overzicht opvragen van de volumes 
die elke dag verbruikt worden en van de financiële 
impact van die volumes.
Sodexo voerde dan weer het ‘Better Tomorrow Plan’ 
in. Dit plan voor duurzame ontwikkeling wordt in 
tachtig landen toegepast. Een van de veertien enga-
gementen is dat sinds april vijftien met uitsterven 
bedreigde vissoorten in de Sodexo-keukens verbo-
den zijn. Sodexo stelde eveneens een gids samen 
voor de duurzame aankoop van visproducten. Beter 
nog, de groep lanceerde het initiatief STOP Hunger 
om hongersnood en ondervoeding te bestrijden. Dit 
initiatief is gebaseerd op vrijwilligerswerk door de 
medewerkers, het delen van kennis op het gebied 
van gezonde voeding, voedselveiligheid en hygiëne 
en voedsel- en gelddonaties.

 
 Patrick BARTHOLOmé n

De Canadese auteurs Alisa Smith en 
J.B. MacKinnon schreven een boek 
over hun ervaring waarbij ze één jaar 
lang alleen maar voedingsmiddelen 
aten die geproduceerd werden in een 
straal van 100 mijl (160 km) rond hun 
woning. Sindsdien hebben ze heel wat 
navolgers gekregen.

een tweetalige website 
over grootkeukens

www.restaurationcollectivedurable.

be en www.duurzamegrootkeukens.

be verschaffen meer informatie over 

duurzame grootkeukens in het Brus-

sels Gewest. U vindt er hulpmiddelen 

(recept van de maand, groente van 

de maand, tip van de maand) en een 

database van leveranciers. 

Zie ook: www.bioforum.be, de 

koepelorganisatie van de biosector 

in Vlaanderen en Wallonië, die onder 

meer de projectoproep van Leef-

milieu Brussel coördineert.

Op het Franstalige deel van de web-

site vindt u de volgende brochures 

(enkel in het Frans): 

• “Qu’est ce que l’alimentation   

 durable ?”

• “Pourquoi faire évoluer ma cuisine  

 de collectivité vers une alimentation  

 durable ?”

• “Comment faire évoluer ma cuisine  

 de collectivité vers une alimentation  

 durable ?”

referentie

“Hoeveel kilometers bevat uw bord?” 

– Brussels Observatorium voor 

Duurzame Consumptie – OIVO.

Beschikbaar op

www.profacility.be/references

(1) Sirieix L., G. Grolleau, B. Schaer (2008) “Do 
consumers care about food miles? An empiri-
cal analysis in France”, International Journal of 
Consumer Studies, 32, 508-515.

Wij geloven dat onze facilitaire dienstverlening een positieve bijdrage levert aan beleving. 

Een positieve beleving van facilitaire dienstverlening ervaren door gasten en medewerkers 

van onze opdrachtgevers maar ook ervaren door opdrachtgevers zelf en onze eigen 

medewerkers. 
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Vermindering van 
nachtschoonmaak 
Op 19 september organiseerde de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU) samen 
met de vakbonden ABVV en ACV in de prachtige gebouwen van Autoworld in Brussel een 
persconferentie om een sensibiliseringscampagne rond dagschoonmaak te lanceren. 
Gezien de beperkte opkomst van journalisten kunnen we alleen maar vaststellen dat dit 
broodnodige beroep dringend uit de anonimiteit gehaald moet worden.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN  I  clEaNINg  I

“M et meer dan 50.000 werknemers kan 
de schoonmaak- en onderhoudssec-
tor geen kleine sector genoemd wor-

den. Schoonmaken is een ernstig beroep dat meer 
erkenning en een positiever imago verdient, zowel in 
de pers als binnen bedrijven”. Met die woorden wil 
Yvan Fieremans, voorzitter van de ABSU, het grote 
publiek, de journalisten en alle facility managers van 
België warm maken. “Vandaag is dagschoonmaak 
goed voor slechts 12% van de activiteiten in deze 
sector” zegt Eric Neuprez, Federaal Secretaris van het 
ABVV. “Dat is veel te weinig. Wie hierop antwoordt 
dat het niet anders kan, moet weten dat in de noor-
delijke landen 80% van de schoonmaak overdag 
gebeurt. Een grondige verandering van mentaliteit, 
dat is wat de werknemers- en werkgeversorganisaties 
van de schoonmaaksector willen”. 

Menselijker en professioneler
Nachtschoonmaak werd ingevoerd om de manage-
mentkosten van de ondernemingen te stroomlijnen, 
maar is de grootste nachtmerrie van de werkne-
mers in de sector als we Eric Neuprez mogen gelo-
ven: “‘s Nachts werken is allesbehalve leuk voor het 
onderhoudspersoneel. Het verschoven werkrooster 
schaadt het sociale en gezinsleven van de werkne-
mers en maakt verplaatsingen tussen hun verschil-
lende werkplaatsen moeilijk want het komt helaas 
vaak voor dat werknemers twee deeltijdse uurrege-
lingen moeten combineren”. Voor de werknemers-
organisaties en de ABSU, die met veel enthousiasme 
deelneemt aan deze nieuwe campagne, moet het 
schoonmaakberoep absoluut zichtbaar gemaakt wor-
den met het oog op de verdere professionalisering en 
vermenselijking van de sector. “Als gevolg van de 
ongunstige werkomstandigheden hebben we het 
momenteel moeilijk om jongeren naar schoonmaak-
bedrijven aan te trekken” legt Yvan Fieremans uit. 

“Door dagschoonmaak overal in te voeren, kunnen 
betere werkomstandigheden aangeboden worden en 
kan het personeelsbestand verjongd en bestendigd 
worden”. 

De bedrijven winnen er ook bij
De voordelen van een veralgemening van dagschoon-
maak zijn duidelijk voor de werknemers maar vol-
gens de vakbonden winnen ook de bedrijven erbij. 
De overgang zal natuurlijk gepaard moeten gaan met 
duidelijke akkoorden en een goede communicatie 
tussen de partijen, maar Eric Neuprez benadrukt ook 
de voordelen voor de bedrijven: “Minder vermoeid-
heid, minder ongevallen en dus vrolijkere werkne-
mers. Niets anders dan voordelen voor de bedrijven 
die minder last zullen hebben van personeelsverloop 
en die hun verlichtings- en bewakingskosten zullen 
kunnen optimaliseren”. Doordat de schoonmaak 
overdag gebeurt, zullen de werknemers meer erken-
ning betonen en zal het onderhoudspersoneel het 
gevoel hebben dat zij er meer bij horen. De bedrijven 
zullen een stap voorwaarts zetten naar een grotere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door te stre-
ven naar een beter evenwicht tussen de drie elemen-
ten van duurzame ontwikkeling, namelijk welzijn, 
rendement en respect voor het milieu en de beperkte 
hulpbronnen.
 
De kerngedachte van de campagne? 
Sensibiliseren!
Om hun woorden kracht bij te zetten, hebben de 
werknemersorganisaties en het Opleidingscentrum 
van de Schoonmaak (OCS) met de steun van de ABSU 
een grootscheepse sensibiliseringscampagne op touw 
gezet met als slogan ‘Overdag schoonmaken? Dag en 
nacht verschil’.   

Stéphanie KOplOWiCz n

Eric Neuprez, Federaal Secretaris van 
het ABVV: “Dagschoonmaak levert 
vrolijkere werknemers op. Niets anders 
dan voordelen voor de bedrijven die 
minder last zullen hebben van perso-
neelsverloop”.

Yvan Fieremans, voorzitter van het 
Algemene Belgische Schoonmaakunie 
(ABSU): “Door dagschoonmaak overal 
in te voeren, kunnen betere werkom-
standigheden aangeboden worden”.

Is overdag schoonmaken 
milieuvriendelijker?

Als we de organisatoren van de 
persconferentie moeten geloven, 
heeft dagschoonmaak zelfs enkele 
doorslaggevende milieuvriendelijke 
argumenten in zijn voordeel. Zo kan 
het bedrijf bezuinigen op verlichting, 
verwarming en klimaatregeling en 
bijgevolg de CO2-uitstoot vermin-
deren. Andere argumenten zijn het 
gebruik van geluidsarme apparatuur 
om de geluidsoverlast te beperken, 
en de vermindering van agressieve 
producten en wegwerpmateriaal. 
Is er een revolutie op komst in de 
schoonmaaksector? De tijd zal het 
uitwijzen…
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Professionaliseren 
en multitasking
De private bewakingsector kent een verruiming van het werkterrein en komt steeds 
vaker in contact met het publiek. De lange tijd scherp afgelijnde grens tussen politionele 
bevoegdheden en werkingszone voor bewakingsfirma’s evolueert naar een tijdperk van 
constructieve samenwerking. Met het Secure Quality® Label uit de sector zijn gedreven-
heid voor een veelbelovende toekomst.

ondersteunende diensen  i  bewaking  i

De private bewakingsector kreeg in het 
verleden heel wat kritiek te verduren, 
zowel van klanten als overheid. In 1990 

werd de ‘Wet Tobback’ gestemd, die controlerend 
en bestraffend was voor de sector en deze in een 
keurslijf dwong. De sector paste zich aan met een 
verregaande professionalisering. Dat was in 2009 
aanleiding om zich te bezinnen over het publiek 
uitdragen van de werkelijke situatie: bewaking was 
uitgegroeid tot een mature sector die zelfregule-
rend kon zijn. 
De Commissie Bewaking binnen de BVBO (Beroeps-
vereniging van Bewakings Ondernemingen) onder 
voorzitterschap van Luc Adriaenssens, was ver-
antwoordelijk voor het opmaken van het Secure 
Quality® Label. “Dit label is een belangrijke pri-
meur voor de sector van de private bewaking en 
de bekroning voor de sector waarmee aangetoond 
wordt dat het ons echt om kwaliteit in de dienst-
verlening te doen is”.
Luc Adriaenssens: “In het verleden werd de sector 
door de wetgeving tal van zaken opgelegd, terwijl 
we nu vanuit de sector zelf marktrealistische input 
konden geven”.

Vijf hoofdstukken
Het Secure Quality® Label dat op 23 maart 2011 in 
definitieve vorm werd voorgesteld, is opgebouwd 
rond vijf hoofdstukken, die in totaal dertig normen 
bevatten. 
Een eerste hoofdstuk heeft betrekking op de orga-
nisatie van het bedrijf. Dat moet vanzelfsprekend 
wettelijk volledig in orde zijn, maar ook MVO 
krijgt in dit hoofdstuk aandacht. Luc Adriaenssens: 
“We zijn een sector met heel wat tewerkstellings-
opties voor laag geschoolden en dat engagement is 
ingeschreven”.
Het tweede hoofdstuk behandelt het kwaliteitsbe-
heer en –beleid, in het bijzonder het omgaan met 
klachten. Procedures moeten zo precies mogelijk 
omschrijven wat van de bewakingsmedewerker 
wordt verwacht en bijdragen tot de bewustmaking 
van zijn taakwaarde. 
Vertrouwen is een essentieel gegeven voor deze 

sector en bijgevolg is het derde hoofdstuk gewijd 
aan het integriteitsbeleid binnen de firma. “Er is 
noodzakelijkerwijs heel wat vertrouwelijke infor-
matie van de klanten in bewaring binnen de bewa-
kingsfirma’s en die moeten daar beschermend mee 
omgaan” verduidelijkt Luc Adriaenssens. 
Het vierde hoofdstuk heeft het over het beheer van 
de middelen. Dat sluit o.a. gekwalificeerd perso-
neel in, een opleidingsbeleid, een goede uitrusting 
aangepast aan de te vervullen opdracht, de goede 
werking van de uitrusting en de keuze van de voer-
tuigen.
Het laatste hoofdstuk behandelt de dienstverle-
ning. Luc Adriaenssens: “Een offerte en eventueel 
daarop volgend contract moet een nauwkeurige 
beschrijving bevatten van de aangeboden diensten, 
evenals de daaraan gekoppelde voorwaarden”.
De evaluatie van een bewakingsfirma op deze nor-
men gebeurt door een onafhankelijk auditbureau, 
dat het validatieresultaat rechtsreeks overmaakt 
aan de BVBO. Het label is drie jaar geldig, maar 
jaarlijks is er een controle-audit voorzien.
“Het label is imagobepalend voor de sector” argu-
menteert Luc Adriaenssens. “Alle leden van de 
BVBO moeten het label halen, wat vanzelfsprekend 
ook geldt voor alle eventuele nieuwe kandidaat-
leden”. 

Positieve gevolgen
“Sinds het uitbrengen van het Secure Quality® 
Label is er een toegenomen belangstelling van niet 
BVBO-leden om zich te laten evalueren en toe te 
treden” stelt Luc Adriaenssens vast. “Het gaat voor-
al om kleinere bedrijven die nu ook bewust inzet-
ten op professionalisering en kwaliteit”.
Een toe te juichen keuze, want de taken voor 
bewakingsfirma’s evolueren sterk, met veel meer 
optreden op publiek domein en betrokkenheid bij 
personencontrole. “De sector werkt steeds vaker 
complementair aan politiediensten” licht Luc Adri-
aenssens toe. “Er is een duidelijke trend tot samen-
werking met de lokale en federale politie”. 
 

 Eduard CODDé n

Luc Adriaenssens, voorzitter van de 
Commissie Bewaking binnen de BVBO 
(Beroepsvereniging van Bewakingson-
dernemingen).

erkenning voor kwaliteitsstreven

Hoewel het Secure Quality® Label 

momenteel nog weinig commerciële 

waarde heeft, is het een belangrijke 

erkenning voor het kwaliteitsstreven 

van de sector” commentarieert Alain 

D’Haese, Marketing & Communica-

tion Manager bij G4S. “Normen en 

standaarden liggen nu duidelijk be-

schreven vast in het kwaliteitscharter. 

We mogen het Secure Quality® Label 

als een aanvulling op de ISO-certifi-

cering beschouwen en kunnen nu als 

sector uniform naar buiten treden. De 

inhoud van het Secure Quality® Label 

zou de standaard moeten zijn voor 

elke aanvraag met betrekking tot een 

opdracht”.
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Meten van performantie en kwa  liteit van diensten 
Gault Millau publiceert een Cateringgids

Belgocatering, al 11 jaar actief op de Belgische markt, is overtuigd van de kwaliteit 
van zijn dienstverlening in de bedrijfsrestaurants die hen toevertrouwd zijn. 
Belgocatering wou deze overtuiging op een neutrale manier bevestigd zien. Het deed 
een beroep op de befaamde gastronomisch gids Gault Millau om zijn restaurants 
professioneel te laten beoordelen op een analoge wijze als de publieke restaurants. 
De gids ging volledig onafhankelijk te werk. Anonieme inspecteurs bezochten de 
bedrijfsrestaurants onder Belgocatering-beheer en gebruikten dezelfde criteria 
als voor hun klassieke gids: product, smaak, presentatie, temperatuur, maar ook 
vakkennis en motivatie van het personeel. Alle resultaten zijn terug te vinden in 
de Cateringgids 2011 die als twee druppels water op de ‘echte’ Gault Millau lijkt. 

Naast het klassieke beoordelingscijfer op 10 voor elk restaurant werden er ook 
speciale prijzen uitgereikt:

• Beste bedrijfsrestaurant: Chef Lieven de Neve bij Freshfi elds
• Beste directierestaurant: Chef Bart van Hoecke, bij De Warande
• Gerant van het jaar: Chef Dries De Boeck bij Ernst & Young
• Beste keukenteam: onder het bewind van Chef Bert Bourgeois bij Aurex, 
 fi liaal van De Persgroep.
• Creatiefste idee: Chef Vincent Falise bij VTM.

Belgocatering heeft voor drie jaar de exclusiviteit voor de Gault Millau screening 
van bedrijfsrestaurants. Het is de bedoeling om de publicatie van de gids te laten 
uitgroeien tot een jaarlijks topevent voor de cateringsector. 
 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 18/04/2011   

Onderhoud optimaliseren met audits

De betrokken partijen aanzetten tot transparant werken, objectieve raad geven en 
confl icten voorkomen door de verplichtingen van iedereen duidelijk te defi niëren in het 
belang van alle partijen: dat zijn voor John Steenackers, directeur van Sophia Audit, 
de voordelen van de onderhoudsaudit. De geloofwaardigheid van de auditeur berust 
op zijn neutraliteit en een systematische en objectieve controlemethode. Los van de 
expert die de audit uitvoert, zijn de resultaten vergelijkbaar en dus objectiveerbaar. 
Sophia Audit oefent zijn expertise uit op zes domeinen: ondersteuning van de 
kandidaat-koper tijdens het aankoopproces (due diligence technique), opmaak van 
het lastenboek voor het technisch onderhoud, met inbegrip van SLA KPI’s, eenmalige 
of periodieke technische audits, energie-audits, technische expertise bij problemen 
en/of nieuwe diensten, audit van ‘ingebruikneming’ van een nieuw of gerenoveerd 
gebouw. Onderhoudsfi rma’s stelden zich aanvankelijk weigerachtig op tegenover dit 
soort audits, maar zijn nu vragende partij. Ze zien de auditeur als een partner. Hun 
risico wordt ingeperkt en zowel confl icten als situaties waar men voor voldongen 
feiten geplaatst wordt, kunnen vermeden worden. Om een eenmalige interventie 
van een bedrijf als Sophia Audit te rechtvaardigen, is de minimum oppervlakte van 
het gebouw 1.000 m², dus vergelijkbaar met een kantoorverdieping. Periodieke 
auditmissies worden echt haalbaar vanaf 5.000 m².

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 11/04/2011  

De juristen van het advocatenbureau Freshfi elds worden door chef Lieven de 
Neve in de watten gelegd. Hij won de Gault Millau-prijs voor ‘Beste bedrijfs-
restaurant 2011’.

Een audit van het onderhoud van technische installaties gebeurt op basis van 
objectieve en gestandaardiseerde controlecriteria.

Excellente keukenchef en goede beheerder: de twee troeven van Chef Dries De 
Boeck die door de Belgocatering-directie uitgeroepen werd tot ‘Gerant van het 
jaar 2011’ voor het runnen van het bedrijfsrestaurant bij Ernst & Young.

499 biblio services NL.indd   92 28/11/11   09:47



PROFACILITY GUIDE 2012   93

KENNISCENTRUM  I  WWW.PROFACILITY.BE/BIBLIO   WWW.PROFACILITY.BE/RE       FERENCES  I

Meten van performantie en kwa  liteit van diensten 
Btw en outsourcing in de ziekenhuissector

Ziekenhuizen bieden patiënten en hun gezinsleden steeds meer goederen en diensten 
aan die los staan van de gezondheidszorg. Zo bijvoorbeeld de organisatie van over-
nachtingen voor familieleden van patiënten. Deze hotelfunctie vereist een aanzienlijke 
investering en houdt het risico in dat de capaciteit niet optimaal wordt benut. Om dit 
risico te beperken wordt outsourcing onderzocht. Bij de keuze van de best aangepaste 
vorm van uitbesteding speelt de btw een belangrijke rol. Om outsourcing tegen een 
lagere btw-kost mogelijk te maken bestaan er verschillende formules: kosten delende 
vereniging, btw-eenheden, dochterorganisaties, co-werkgeverschap, opsplitsing van 
diensten. In dit artikel geeft Bruno Peeters, professor aan de Universiteit van Antwerpen 
en jurist bij Tiberghien Advocaten, een overzicht van de vele mogelijkheden, elk met 
hun fi scale, sociale en juridische impact. 

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 31/01/2011 

Logistieke optimalisatie via het centraal 
facilitaire platform van AZ Nikolaas

Als eerste ziekenhuis in België richtte AZ Nikolaas een facilitair platform op 
met een centraal magazijn en een centrale keuken voor alle campussen, 
met tussenin een overslagzone. Daarnaast zijn er nog de kantoren, techni-
sche ruimtes en een reserveruimte. De totale oppervlakte bedraagt 5.280 
m². Op de verschillende campussen werden satellietfuncties uitgebouwd 
voor de receptie van goederen. Het facilitaire platform vormt de centrale hub 
waar alle transport vertrekt of passeert. Dankzij de nieuwe infrastructuur en 
de implementatie van een WMS (Warehouse Management System) daalde 
de ratio voor stockbreuken en kon men overschakelen naar het ‘next day 
delivery’-principe. Door de centralisatie kon AZ Nikolaas zijn processen beter 
beheersen, met een kwaliteitsverhoging en kostenreducties tot gevolg. Het 
platform biedt ook betere faciliteiten aan de leveranciers met docklevellers, 
meer loskaden en een betere bereikbaarheid. De invoering van een centrale 
keuken heeft eveneens tot optimalisaties geleid. Door de schaalvergroting 
worden nu ruim 30% meer maaltijden bereid met slechts 10 % meer FTE’s, 
terwijl het aantal varianten ten behoeve van verschillende diëten uitgebreid 
werd. De nieuwe keuken is volledig in overeenstemming met alle reglemen-
teringen, waaronder HACCP. Door het veralgemenen van de ‘koude lijn’ of 
ontkoppeld koken, werd de betrouwbaarheid van de levering van de maal-
tijden veilig gesteld.  

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 13/11/2011 

Bruno Peeters, professor aan de Universiteit van Antwerpen en jurist bij 
Tiberghien Advocaten. Voor outsourcing tegen een lager btw-tarief bestaan 
er verschillende formules. Een grondige analyse op juridisch en fi scaal vlak 
bepaalt of een gekozen oplossing ook strategisch de beste is.

1. Het facilitaire platform bestaande uit een centrale stockage en een centrale 
keuken, bedient de zes campussen van het AZ Nikolaas. Het is de hub waar 
alle transport vertrekt of passeert.

2. De invoering van een centrale keuken leidde tot een reeks belangrijke 
optimalisaties: door de schaalvergroting worden nu ruim 30% meer 
maaltijden bereid met slechts 10 % meer FTE’s.

3. Dankzij de implementatie van het Warehouse Management System daalde 
de ratio voor stockbreuken en schakelde men voor de leveringen over op 
‘Next day delivery’.

1
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company profile

ARTHUR PIERRE  
Leuvensesteenweg 518 - BE-1930 Zaventem

TEL 0032 (0)2 689 27 11
FAX 0032 (0)2 687 46 86

info@arthurpierre.com
www.arthurpierre.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Arthur Pierre, opgericht in 1898, maakt vandaag deel 
uit van TEAM Relocations (www.teamrelocations.
com), één van de Europese marktleiders op vlak van 
relocations management en (kantoor)verhuislogistiek 
met eigen operationele vestigingen in 14 verschil-
lende landen. Deze geïntegreerde diensten genereren 
in België op jaarbasis een 4000tal individuele 
verhuisbewegingen.
De kantoorverhuisdiensten worden verzorgd door 
een geheel van 35+ professioneel opgeleide (kan-
toor)verhuisteams onder supervisie van ploegbazen 
met minstens 10 jaar ervaring in het domein van 
kantoorverhuizingen en die onderworpen worden 
aan permanente opleidingen in de nieuwste 
technieken binnen onze industrie.
Deel uitmakend van een seizoens- alsook sterk 
projectgebonden dienstverlenende activiteit heeft 
Arthur Pierre in de loop van de voorbije decennia een 
netwerk van gecertificeerde partners uitgebouwd 
(onderworpen aan de strengste selectie- , regelma-
tige evaluatie- en permanente opleidingscriteria) 
om ten allen tijde probleemloos en professioneel te 
kunnen beantwoorden aan de flexibele noden vanuit 
de evoluerende markt – het geheel van deze flexibele 
capaciteit laat Arthur Pierre toe om het uitgebreid 
klantenbestand op een kwalitatief hoogstaand niveau 
te kunnen bedienen.

Diensten
In- en externe kantoorverhuisprojecten, met inbegrip 
van:  
• Professionele in- en uitpak (met inbegrip van  
 archieven en bibliotheken);
• Professionele de- en herconnectie van IT-
 systemen (PC, printers, etc.);
• Professionele de- en hermontage van (nieuw)  
 kantoormeubilair;

coNtact
Claude Van Acker

Commercieel Directeur

TEL 0032 (0)475 83 46 31

claude.vanacker@arthurpierre.com  

StrUctUUr
Management

Claude Van Acker

Commercieel Directeur

Vestiging/België   
Arthur Pierre - BE-1930 Zaventem 

Werknemers 
Aantal personen: 60

Jaar van oprichting: 1898

 

omzet       
2010: 15.000.000 €

• Logistieke behandelings- en transportdiensten;
• Opslagdiensten op korte, middellange en lange  
 termijn (in een verwarmd en beveiligd opslag-
 magazijn met een geïnformatiseerd inventarisa- 
 tiesysteem (permanent opvraagbaar/consul-
 teerbaar);
• Facilitaire ondersteunende diensten waaronder  
 afvalrecyclage, klusjesdienst, opkuis/schoonmaak,  
 etc.

Nieuwigheden
Naast het jarenlang succesvol gebruik en de perma-
nente optimalisatie van de meest geavanceerde kan-
toorverhuismethodieken (rent-a-crates, rolltainers, 
etc.), onderscheidt Arthur Pierre zich bijkomend op 
volgende vlakken:
• ECO-Box: de populaire, kostenbesparende   
 alsook uiterst milieuvriendelijke herbruikbare   
 kantoorverhuis(vouw)doos, ontwikkeld op basis  
 van een maximale capaciteitsbenutting voor A4- 
 dossier- en hangmappenmappen;
• RolBox: een pro-actief selectief pre-move   
 recyclageophalingsysteem die een efficiënte light  
 kantoorverhuis met bijhorende kostenoptimali-
 satie garandeert;
• Navision: een volledig geautomatiseerd internet  
 databesturings- en verhuismanagementsysteem  
 inclusief een geavanceerde CRM-applicatie.

referenties
KBC Global Services / Solvay / Vlaamse Gemeen-
schapscommissie / NautaDutilh / Rockwell Automa-
tion / P&V  /Vivium / FOD Financiën / BNP Paribas 
Fortis/Real Estate / Electrolux / DHL / Vlaamse 
Overheid/Agentschap voor Facilitair Management / 
Orange Business Services / VDAB etc.

 

SER Arthur Pierre NL.indd   94 28/11/11   09:48



   Profacility GUiDE 2012   95

o
n

d
er

st
eu

n
en

d
e 

 d
ie

n
st

en

company profile

CARE         
Luchthavenlei 7-2 - BE-2100 Deurne (Antwerpen)

TEL 0032 (0)70 23 31 87
FAX 0032 (0)70 23 31 89

info@care.be
www.care.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
De slagzin die Care voert, ‘Schoon maatwerk’, geeft 
perfect haar filosofie weer.
‘Schoon’ verwijst niet alleen naar ons kwaliteitsstre-
ven in de uitvoering van onze schoonmaakdiensten 
maar vooral ook op de duurzame manier waarop we 
ondernemen. Waarbij we gaan voor een optimaal 
evenwicht tussen mens, milieu en een realistisch 
rendement.
Schoonmaken wordt niet altijd geassocieerd 
met maatwerk. Een standaardoplossing is toch 
voldoende? Om tot een goed resultaat te komen is 
dat echter zelden het geval. Elk pand is verschillend: 
groot-klein, oud-nieuw, met ‘kwetsbare materialen 
gebouwd’ enz.
Ook de noden of normen van onze klanten kunnen 
verschillen. Een cleanroom hygiënisch reinigen in een 
farmaceutische onderneming is niet te vergelijken 
met het poetsen van een kantoor. Een goed opge-
steld werkschema kan die variatie natuurlijk goed 
opvangen. 
Ook al zijn alle taken goed gepland, meestal zien 
onze schoonmakers en teamleiders nog mogelijkhe-
den om de werkwijze te verbeteren en te komen tot 
een beter schoonmaakresultaat met een efficiëntere 
inzet van middelen. Daar kijken wij bewust naar. 
In overleg met onze klant een oplossing vinden die 
zorgt dat alles proper is en blijft.
Schoonmaken is nog echt mensenwerk. Al onze 
medewerkers zijn trots op hun vak, en wij op hen. 
Care is echt een zaak van uitblinkers die aandacht 
hebben voor elkaar en voor de samenleving. Daarom 
vindt u bij Care gemotiveerde mensen waarop u kunt 
rekenen. Die instelling uit zich in heel wat aspecten 
van hoe wij de dingen doen.
Wij geven onze mensen vertrouwen en zorgen ervoor 
dat zij zich goed voelen in hun job. We leiden onze 
mensen op, smeden ze tot een team en tonen hen 
vooral onze appreciatie. Daarom zijn wij ook fier 
dat wij al enkele keren verkozen zijn als een van de 
Beste Werkgevers in België. Dat bewijst dat onze 
visie geen dode letter is, maar dat we daar elke dag 
met iedereen aan werken. Daarnaast hebben wij 
uiteraard ook aandacht voor wat er buiten ons bedrijf 
gebeurt. We steunen daarom ook consequent, zowel 

coNtact
Ingrid Marien

Sales Manager

TEL 0032 (0)476 20 14 13

ingrid.marien@care.be

 

StrUctUUr
Management        

Ron Embrechts

afgevaardigd bestuurder

Hugo Stevens

operationeel directeur

Anne Lesandré

personeelsdirecteur

Vestiging/België          
Care Services - Waver

financieel als met daden, enkele maatschappelijk 
initiatieven en goede doelen.
Samenwerken met klanten is voor ons meer dan een 
dienst verlenen. Wij willen in een relatie op lange 
termijn werken aan continuïteit. Daarom spelen we 
zorgvuldig in op wat u verwacht en op uw budget. We 
denken mee naar oplossingen die u echt helpen. Van 
onze klanten verwachten wij ook een open en actieve 
houding. De beste resultaten bereiken we wanneer 
we in partnerschap de taken, de werkorganisatie 
en het budget overleggen, voortdurend bekijken en 
afstemmen wat beter of anders kan.
Duurzaam ondernemen betekent ook rekening 
houden met het leefmilieu. Daarom kiezen we 
producten die het milieu zo weinig mogelijk belasten. 
We promoten daar waar mogelijk bij onze klanten 
dagschoonmaak want voor hen betekent het een 
hele besparing op hun energie door de lagere ver-
lichting- en verwarmingskosten.

Diensten
Care combineert haar ervaring op het vlak van 
schoonmaak met een doorgedreven kennis van 
facilitaire diensten en gespecialiseerde reinigings-
oplossingen.
Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaakdien-
sten, bent u bij Care ook aan het goede adres voor 
meer gespecialiseerde reiniging. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: ruitenwasserij, 
computer cleaning, inzetten van vloeren, tapijtreini-
ging, cleanroom onderhoud, ... en de dienstverlening 
daarrond

Veelal vormt schoonmaken onze hoofdactiviteit en 
zorgen we er dus voor dat de werkruimte bij onze 
klanten schoon is. Maar daarnaast voeren onze me-
dewerkers ook meer en meer andere taken uit die er 
voor zorgen dat de werkzaamheden bij onze klanten 
op rolletjes lopen: klusjesdiensten (klein technisch 
onderhoud), koffiedame, housekeeping in the office

referenties
Janssen Pharmaceutica, Genzyme, Waasland Shop-
ping Center, Deloitte, Volvo Europe Trucks, Flanders 
Expo, BNP Paribas, KBC
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Miko Coffee ServiCe Nv/SA       
Wayenborgstraat 14 - BE-2800 Mechelen

TEL 0032 (0)800 44 0 88
FAX 0032 (0)15 28 78 10

info.mcs@miko.be
www.mikocoffee.com 

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
200 jaar ervaring als koffiebrander… dat maakt dat 
wij van Miko een aardig woordje kunnen meepraten 
over de kunst van het koffiebranden. Over de jaren 
heen hebben wij dan ook een benijdenswaardige 
kennis over koffie en systemen voor koffievoorzie-
ning opgebouwd.

Als één van de trendsetters op het gebied van koffie- 
en vendingservice voor de OOH-markt, is Miko Coffee 
Service de aangewezen partner voor al uw koffie-
pauzes. Dagelijks voorzien wij duizenden bedrijven, 
KMO’s, scholen, instellingen en overheidsdiensten 
van koffie en lekkers voor bij het kopje koffie, warme 
drankautomaten, frisdrank- en snackautomaten. 

Producten
Miko biedt u alles voor een lekkere koffiepauze: 

Warme dranken:
• koffie: espressobonen, gemalen koffie, vriesdroog- 
 koffie; espressopods, pads, voorgedoseerde  
 filters,…
• thee, soepjes, chocolademelk

Voor bij de koffie:
• koekjes, chocolaatjes, speculoosjes
• melkcups
• suiker in sticks, klontjes en slimpacks
• porselein, disposables

coNtact
Klantendienst

TEL 0032 (0)800 44 0 88

info.mcs@miko.be

Koffiesystemen:
• compacte koffietoestellen voor snelle koffieservice
• espressosystemen voor op kantoor
• koffiesystemen met thermossen en voorge-
 doseerde filters koffie 
• koffieautomaten en warme drankautomaten voor  
 koffie, cappuccino, chocolademelk, thee, soep,...

Vending service:
• frisdrank- en snackautomaten
• uitgebreid assortiment (light) frisdranken, 
 energiedranken en fruitsappen
• ruime keuze aan snoep, snacks, mueslirepen 
 en BIO/fairtrade koeken

Diensten
Relax... it’s Miko coffee
• 1 leverancier voor al uw koffiepauzes
• vlotte service: een gespecialiseerd tele-ordering  
 team contacteert u periodiek om uw bestelling 
 te noteren
• onberispelijke technische service: perfecte 
 installatie en snelle interventies uitgevoerd 
 door bekwame vaklui
• commerciële formules op maat: huur, koop, 
 bruikleen, full service,…

referenties
Op aanvraag bezorgen wij u graag een 
referentielijst.
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POTIEZ-DEMAN NV/SA   
Steenweg op Bergen 600-602 - BE-1070 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. zo 
werd PoTiEz-DEmAn verkozen om verschillende 
administratieve diensten van FoD Financiën te ver-
huizen vanuit 25 verschillende gebouwen in Brussel 
naar de gerenoveerde Financietoren. meer dan 3000 
medewerkers van Financiën vinden hier een nieuwe 
werkplek.

Diensten
• Kantoorverhuizingen, zowel extern als intern  
• Verhuizingen van server rooms
• Archief- en bibliotheekverhuizingen
• meubelbewaring en stockbeheer
• Archiefopslag
• Privé-verhuizingen, zowel nationaal als 
 internationaal
• Logistiek en distributie
• montageploegen voor kantoormeubilair

coNtact
Bart CAmPi

Commercieel Directeur

TEL 0032 (0)478 99 98 76  

bcampi@potiez-deman.be 

StrUctUUr
Management

Bart CAmPi

Commercieel Directeur

 

Valérie Ginion

Commercieel Assistent

Vestigingen / België
Anderlecht

Brussel

Drogenbos 

Werknemers   
Aantal personen: 85

Jaar van oprichting: 1986 

Nieuwigheden
PoTiEz-DEmAn beschikt over een eigen container-
dienst. Afvalcontainers van 8m³ tot 30m³ worden 
ter beschikking gesteld van onze klanten, voor het 
verwijderen van kantoormeubilair, hout, metaal, 
karton en papier, plastic of gemengd afval. 
meer info op: container@potiez-deman.be

referenties
Europees Parlement, Europese Commissie, Europese 
Raad, FoD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken, 
RiCoH, Groep S, Federale Politie, De Post, Petercam, 
BLoSo, KBC, Aon, Distrigas, Arval, Adecco

Luc CHRiSTiAEnS

Gedelegeerd 

Bestuurder
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Verhuizingen
Verhuis van KMO’s tot en met grote bedrijven, labo-

ratoria, ICT-materiaal en informatica-zalen: laat het 

maar aan de Belgische leader van de verhuis over! 

Ervaring, veiligheid, soepelheid en raadgeving.

Archivering
Beheer van levende/dode archieven, scanning, 

traceerbaarheid, raadpleging via veilige website, 

vernietiging met certifi caat.

 
Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubi-

lair en van stockageruimtes.

Raadpleging via veilige website, barcodes.

U verwacht iets meer?
Organisatorisch en operationeel beheer, monte-

ren/demonteren van meubilair, reiniging meubi-

lair en kantoren, beheer en levering van sleutels, 

veiligheidsplan

Verhuizing van 
bedrijven en logistiek van 

gebouwen en stocks,

dit is ons vak!

w w w . m o z e r . b e
ANTWERPEN

Boomsesteenweg
B-2610 Antwerpen • België

TEL +32 (0)3 440 51 51 • FAX +32 (0)3 440 49 49
E-MAIL : antwerp@mozer.be

LIEGE
Avenue de l’Expansion, 1

4432 Alleur • Belgique
TEL +32 (0)4 246 41 41 • FAX +32 (0)4 246 42 49

E-MAIL : liege@mozer.be 

BRUSSEL
Bâtiment 742

1931 Brucargo • Belgique
TEL +32 (0)2 752 51 51 • FAX +32 (0)2 751 52 13

E-MAIL : brussels@mozer.be

420_PFY029_NL Maintenance.indd   60 18/02/11   15:11
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Mozer Group nv/sa
Brucargo Gebouw 742 - BE-1931 Zaventem

TEL 0032 (0)2 752 51 51
FAX 0032 (0)2 751 52 13

www.mozer.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
In 1945 werd de groep Mozer opgericht. Mettertijd 
specialiseerde de groep zich in drie activiteiten
gebieden: de verhuizing van bedrijven en admini-
straties, internationale verhuizingen en de logistiek 
van gevoelige apparatuur. De geschiedenis van 
de groep begint kort na de tweede wereldoorlog, 
wanneer Valentin Mozer een bestelwagen koopt en 
zich eerst toelegt op lokale en later nationale privé-
verhuizingen. 

Mettertijd breidt het klantenbestand zich uit, er 
worden vrachtwagens aangekocht en chauffeurs 
aangeworven. In het begin van de jaren 70 wordt 
de firma Mozer opgericht. Naast privé-verhuizingen 
specialiseert het bedrijf zich in het vervoer van 
fragiele apparatuur (computers, medische appara-
tuur,…). In de jaren 80, voor de grote doorbraak 
van de verhuissector, wordt in Brussel een tweede 
kantoor opgericht, gespecialiseerd in kantoorverhui-
zingen. Ten gevolge van de toenemende vraag naar 
transportdiensten en verhuizingen naar Oostbloklan-
den, wordt in 1985 een dochterbedrijf opgericht in 
Moskou.

In de jaren 90 breidt de groep verder uit; het kantoor 
dat wordt geopend in Herstal houdt zich specifiek 
bezig met het verpakken van fragiele apparatuur. 
Vandaag heeft Mozer drie kantoren in België : éen in 
Brussel, éen in Antwerpen en éen in Luik, die gespe-
cialiseerd zijn in het vervoer van fragiele machines 
naar de Oostbloklanden. De Heer Dimitri Mozer 
is sinds 1990 verantwoordelijk voor de algemene 
leiding van de groep. Mozer is partner van banken en 
verzekeringmaatschappijen, van multi-nationales en 
instellingen.

coNtact
Dimitri Mozer

Gedelegeerd bestuurder

TEL 0032 (0)4 247 71 70

d.mozer@mozer.be 

StrUctUUr
Management

Dimitri Mozer

Gedelegeerd bestuurder

Marc Nahon

Sales manager

Vestigingen/België 
Mozer Antwerp - Brussels - Liège  

Werknemers   
Aantal personen: 100

Jaar van oprichting: 1945 

Diensten
• Nationale en internationale verhuizingen 
• Kantoorverhuizingen 
• Logistiek van materiaal met hoge toevoegde  
 waarde - kunstwerken en breekbare materialen 
• Archiefbeheer 
• Opslag

Nieuwigheden
Om beter onze klanten te kunnen bedienen 
schakelde Mozer International recent over op een 
WMS (Warehouse Management System) dat het 
opslagbeheer op de vershillende sites optimaliseert. 
Dit zeer toegankelijke systeem geeft onze klanten 
de mogelijkheid om op elk moment hun stock ( foto, 
beschrijving, staat, …) te bekijken door zich in te 
loggen op een veilige webpagina . 

Het WMS houdt automatisch de hoeveelheden van 
ieder product op stock minitieus bij en laat zien waar 
het is opgeslagen zodat alle veranderingen nauwge-
zet en dagelijks kunnen worden gevolgd. Vanuit deze 
pagina kan de klant trouwens rechtstreeks al zijn 
transportbestellingen plaatsen. 

In dezelfde optiek hebben we een deel van ons wa-
genpark uitgerust met boordcomputers Qualcomm. 
Deze staan rechtstreeks in verbinding met een 
satelietantenne zodat we permanent contact hebben 
met onze chauffeurs en we tevens op ieder moment 
weten waar onze vrachtwagens zich exact bevinden.

referenties
Securex, Ulg, Vincotte, Tractebel, Mobistar, GE, …

Leverancier van de meeste multinationals in België 
en erkend leverancier door de Belgische instanties.

Verhuizingen
Verhuis van KMO’s tot en met grote bedrijven, labo-

ratoria, ICT-materiaal en informatica-zalen: laat het 

maar aan de Belgische leader van de verhuis over! 

Ervaring, veiligheid, soepelheid en raadgeving.

Archivering
Beheer van levende/dode archieven, scanning, 

traceerbaarheid, raadpleging via veilige website, 

vernietiging met certifi caat.

 
Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubi-

lair en van stockageruimtes.

Raadpleging via veilige website, barcodes.

U verwacht iets meer?
Organisatorisch en operationeel beheer, monte-

ren/demonteren van meubilair, reiniging meubi-

lair en kantoren, beheer en levering van sleutels, 

veiligheidsplan

Verhuizing van 
bedrijven en logistiek van 

gebouwen en stocks,

dit is ons vak!

w w w . m o z e r . b e
ANTWERPEN

Boomsesteenweg
B-2610 Antwerpen • België

TEL +32 (0)3 440 51 51 • FAX +32 (0)3 440 49 49
E-MAIL : antwerp@mozer.be

LIEGE
Avenue de l’Expansion, 1

4432 Alleur • Belgique
TEL +32 (0)4 246 41 41 • FAX +32 (0)4 246 42 49

E-MAIL : liege@mozer.be 

BRUSSEL
Bâtiment 742

1931 Brucargo • Belgique
TEL +32 (0)2 752 51 51 • FAX +32 (0)2 751 52 13

E-MAIL : brussels@mozer.be
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YOUR MOVER VANDERGOTEN     
J. Monnetlaan 1a - BE-1804 Vilvoorde

TEL 0032 (0)2 705 35 35
FAX 0032 (0)2 705 47 21

info@yourmover.com
www.yourmover.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Your Mover Vandergoten bestaat 35 jaar. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in nationale en internationale verhui-
zingen, meubelbewaring en archiefopslag. Vooral de 
manier waarop de verhuizingen worden uitgevoerd, 
is de laatste jaren enorm gewijzigd. Your Mover 
heeft zo verschillende eigen verpakkingsmaterialen 
laten maken (Rolltainer, Locabox, Sprint Move Box, 
enz.). Er werd tevens een unieke internet-applicatie 
ontwikkeld voor het volledige beheer van de verhuis, 
namelijk V-Move. Ook de doorgedreven opleidingen 
voor de verhuizers zijn voor Your Mover van groot be-
lang. Verder gaat een coach nauwlettend de kwaliteit 
op de werven na.

Diensten
Verhuis: 
• Kantoorverhuizingen intern-extern 
• Transport en distributie van high-tech apparatuur 
• Particuliere verhuizingen nationaal–internationaal 
• Voorbereiding, begeleiding en coördinatie van  
 kantoorverhuizingen

Via het zusterbedrijf, Your Mover Logistics: 
Stockbeheer: opslag, beheer en onderhoud van 
kantoormeubilair en opslag, beheer, uitlevering
en montages van nieuw of tweedehands kantoor-
meubilair en archiefopslag: opslag, beheer en 
leveringen van archieven.

coNtact
Anne Lenaerts

Corporate Communications Manager

TEL 0032 (0)2 705 35 35

anne.lenaerts@yourmover.com 

StrUctUUr
Management

Walter Kiebooms - Account Manager

David Mortier - Account Manager

Vestigingen/België 
Your Mover VANDERGOTEN - 1804 Vilvoorde

Your Mover LOGISTICS - 1800 Vilvoorde

Nnof - 3001 Leuven

Werknemers 
Aantal personen: 59

Jaar van oprichting: 1976

omzet 
2009: 5.000.000 €

2010: 5.500.000 €

 

Nieuwigheden
Het laatste jaar werd sterk gewerkt aan een duur-
zaamheidsprogramma: zowel intern (via eco-
driving, eco-brieven, milieudoelstellingen, energie-
audits enz.) als extern. Daartoe werd Nnof in het 
leven geroepen. Nnof staat voor Nearly New Office 
Facilities. Het is een netwerk van duurzame onder-
nemingen in de kantoorinrichtingssector: zie 
www.nnof.be. Verder is 80% van het klanten-
bestand van Your Mover een vast cliënteel. Dit is 
uniek in de verhuissector. Klanten doen een eerste 
werkervaring met Your Mover op, en blijven nadien 
een beroep doen op Your Mover. Tot slot is er het 
digitaal beheerssysteem, V-Move. De door Your 
Mover ontwikkelde applicatie laat toe om het 
volledige dossierbeheer rond verhuis, coördinatie 
en opslag uit te voeren via www.yourmover.com. 
De klanten krijgen toegang tot deze site en via 
een wachtwoord kunnen ze hun eigen verhuis- 
of opslagdossiers via het intranet, raadplegen en 
beheren.

referenties
Deloitte, FOD Binnenlandse Zaken, HP, ING, 
Siemens, etc.

Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I FAX. +32 (0)2 626 37 17  
info@bimedia.be  I www.bimedia.be 

ADVERTISING 
Sigrid NAUWELAERTS • snauwelaerts@profacility.be

De Profacility-media zijn publicaties van 

Uw maandelijkse afspraak met de actualiteit.
Alle informatie rond de optimalisering van het beheer van uw vastgoed, 
gebouwen, werkomgeving, facilitaire diensten en mobiliteit.

Om de newsletter gratis te ontvangen via e-mail, schrijf u in op www.Profacility.be/newsletter.

m.profacility.be
Volg het laatste nieuws 

op uw iPhone of andere smartphones.

PFY newsletter pubA42011NL:Layout 1  24/11/11  19:04  Page 1
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De voorziene toename van de bevolking in steden en in het 
bijzonder in Brussel, door het Federaal Planbureau berekend op 

170.000 personen tegen 2020, zal de stedelijke omgeving diep-
gaand beïnvloeden, met een concentratie van de gebouwen, 
multifunctionaliteit van de wijken en een toenemend belang 

voor de mobiliteit. Tal van factoren waarmee de bedrijven en 
administraties rekening moeten mee houden bij de keuze van 

hun vestigingsplaats. 

De wettelijke verplichtingen m.b.t. de energieprestatie van 
gebouwen in combinatie met de bewustwording van bedrijven 
op het vlak van hun maatschappelijke en milieuverantwoorde-
lijkheid, laten de vraag naar en de waarde van ‘groene gebou-
wen’ stijgen. De talrijke milieucertifi catielabels, waaronder de 

Britse BREEAM-norm of het Belgische Valideo, beconcurreren 
elkaar om het referentielabel te worden.  

De impact van het fl exibele nieuwe werken, dat telewerken 
en werken op een tijdstip naar keuze toelaat, maar ook een 

andere organisatie van de kantoorruimte met gedeelde 
werkplekken tot gevolg heeft, resulteert in een dalende 

vraag naar oppervlakte door bedrijven en overheids-
instellingen, met leegstand tot gevolg.

De actualiteit, trends, referenties en best practices
op het gebied van vastgoedbeheer > 

www.profacility.be/realestate  
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VASTGOED 
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Duurzaamheid en vastgo  edstrategieën: 
verandering op komst

vastgoed  I  strategIsche evolutIes  I

Het is nog te vroeg om te spreken van groot-
schalige veranderingen in de gebouwen 
van grote bedrijven en organisaties. Je 

kunt niet naar groenere’ gebouwen overstappen in 
dezelfde periode dat je de wagens van de bedrijfs-
vloot vervangt. Maar het is alvast niet te vroeg om 
een blik te werpen op het huidige denken.
Een recente studie van één van ’s werelds leiden-
de vastgoedadviseurs en -makelaars, Jones Lang 
LaSalle, uitgevoerd in samenwerking met Corenet, 
is een prima startpunt. Volgens deze studie gelooft 
64% van de respondenten dat duurzaamheid van-
daag een kritisch businessthema is en beschouwt 
bijna iedereen (92%) dit als kritisch voor beslis-
singen m.b.t. de locatie. Deze theoretische atti-
tude werd eerder nog niet vertaald naar bereid-
heid om meer te betalen voor ‘groene’ kantoren. 
Maar tussen 2009 en 2010 steeg het percentage 
respondenten die beweren dat ze meer zouden 
willen betalen van 37% naar 50%. De geantici-
peerde extra kost wordt algemeen aanvaard als 
meer dan 10%. Iets minder dan 90% van de res-

pondenten houden nu rekening met certificatie of 
energielabels bij de selectie van hun gebouwen. 
De sterkste focus blijft gericht op energieprestaties 
en afvalrecyclage (respectievelijk 65% en 61% der 
respondenten) 

Brussel, een model voor duurzame 
ontwikkeling…
Dichter bij huis heeft het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een aantal ambitieuze doelstellingen voor-
opgesteld. Het is één van de 1.600 steden die zich 
ertoe verbonden hebben de emissies van broeikas-
gassen tussen nu en 2025 met 30% te reduceren. 
Het Gewest heeft daarom beslist de energie-effi-
ciëntie van gebouwen drastisch te verbeteren door 
de promotie van duurzame technieken, zowel 
voor nieuwe gebouwen als voor renovaties. Dit 
laatste is cruciaal omdat - zoals alle experten blij-
ven beklemtonen - er beduidend meer bestaande 
dan nieuwe gebouwen in de steden staan en die 
zijn over het algemeen energie-inefficiënt. Ander-
zijds is het makkelijker om in te grijpen in nieuwe 

De veranderende situatie op het vlak van ‘groene’ gebouwen en de diverse certificatielabels 
stellen ons voor meer dan een academische oefening. Als deze thematiek een echt 
voordeel biedt voor de planeet inzake emissies van broeikasgassen en de daaruit volgende 
lagere energierekeningen voor de gebruikers van gebouwen, dan zal ze onvermijdelijk een 
impact hebben op vastgoedstrategieën. Dus, laten we eens kijken hoe er actueel gedacht 
wordt op dit vlak.

voorbeeldgebouw 

Het gebouw in de Wetenschapsstraat 

15-17, in het hartje van de Europese 

Wijk, wordt volledig gerenoveerd 

door eigenaar Cofinimmo die in juni 

een bouwvergunning aanvroeg. De 

bedoeling van de renovatie, een 

ontwerp van architectenbureau Art & 

Build, is om een duurzaam en ecolo-

gisch gebouw (en renovatieproces) te 

realiseren en zo de vermelding ‘Zeer 

goed’ van het BREEAM-certificaat in 

de wacht te slepen. Wat ecologische 

voorzieningen betreft, zal dit gebouw 

van 17.700 m² passief zijn op het 

gebied van warmte-energie. Het 

gebouw zou eveneens meedingen 

in de wedstrijd ‘Voorbeeldgebouwen 

2011’ die door Leefmilieu Brussel 

(BIM) georganiseerd wordt. 

Naast deze superecologische criteria 

moet het gebouw in de Weten-

schapsstraat 15-17 ook beantwoor-

den aan de doelstellingen van het 

Brussels Gewest voor de renovatie 

en heropleving van de Europese 

Wijk, vooral met het Project ‘Urbain 

Loi’ waarbij een groot deel van de 

wijk rond de parallelle Wetstraat 

betrokken is. Tot deze doelstellingen 

behoren een grotere mix van functies 

en meer ‘burgervriendelijkheid’. In het 

geval van dit gebouw zal dat aspect 

geïmplementeerd worden door de 

aanleg van een ‘piazza’ als leefruimte 

en een publieke ruimte, met een 

binnentuin die van buitenaf zichtbaar 

is door een glazen atrium van vijf ver-

diepingen. Cofinimmo is van plan om 

van het gebouw een echte referentie 

te maken voor de Europese Wijk.
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verandering op komst

gebouwen. Meer concreet heeft het Gewest ervoor 
geopteerd om de leiding te nemen en zijn eigen 
vastgoedstrategie aan te passen. Dit heeft een 
onmiddellijk effect op de nieuwe constructies. 
Sinds vorig jaar (2010) wordt voor alle nieuwe 
openbare gebouwen vereist dat ze aan de passieve 
energienormen voldoen en vanaf 2015 zal dit voor 
alle nieuwe private en publieke gebouwen gelden. 
Eén van de meest opvallende elementen is de 
vereiste dat de energie voor verwarming vermin-
derd wordt van de huidige 150 kWh/m²/jaar tot 
een tiende daarvan - 15 kWh. Dat wordt moge-
lijk gemaakt door betere isolatie en luchtdicht-
heid, samen met ventilatiesystemen voorzien van 
warmtewisselaars. De bestaande gebouwen van 
het Gewest zullen bij renovatie met gelijkaardige 
technieken uitgerust worden. Indien er geen reno-
vatie plaatsvindt, zullen ze onderworpen worden 
aan programma’s voor milieumanagement. Door 
deze politiek nu al toe te passen voor zichzelf en 
vanaf 2015 deze normen ook aan anderen op te 
leggen, werkt het Brussels Gewest effectief aan de 
verandering van de vastgoedstrategieën.

voorbeeldig ecodistrict
Eén van de meest bekende stedelijke renovatie-
projecten in de hoofdstad is het ‘Stadsproject Wet’, 
ook bekend als PUL. Dit zal, naast een omvang-
rijke residentiële accommodatie, 240.000 m² bij-
komende kantoorgebouwen opleveren, meestal 

bestemd voor de Europese Commissie, die nu al 
800.000 m² in dit district betrekt. Het Europees 
parlement heeft aan de Commissie gevraagd te 
garanderen dat haar nieuwe gebouwen voortaan 
voldoen aan dezelfde normen voor verwarming 
en koeling als nieuwe residentiële eigendommen. 
De vereisten voor wat energie betreft gaan verder 
dan het louter streven naar lagere rekeningen. Het 
Parlement heeft zich tot doel gesteld om nieuwe 
gebouwen te hebben met - tegen eind 2018 - een 
‘no worse than zero’ energieverbruik. Samen met 
procedures als waterbeheer moet de ‘on’ of ‘off 
site’ productie van hernieuwbare energie dit doel 
haalbaar maken. Net zoals het Brussels Gewest is 
dit een voorbeeld van een belangrijke gebruiker 
van gebouwen met een substantiële invloed, die 
zijn beslissingen ter verandering van zijn vast-
goedstrategie toepast. Christian de Portzamparc is 
de Franse architect en planner die de aanbesteding 
voor het masterplan van het PUL won. Hij legde 
zijn filosofie uit waarin ‘closed lots’ niet langer 
geschikt zijn in moderne steden en waarbij licht, 
lucht en uitzicht aanwezig moeten zijn, zelfs in 
torengebouwen. Hij stelde ook dat toegankelijk-
heid te voet de winkels en restaurants zal aanmoe-
digen om naar deze zone te komen die voordien 
als een ‘ramp’ werd beschouwd. De vereiste van 
gemengd gebruik in het district en beter openbaar 
vervoer zijn twee van de pijlers in de gewestelijke 
plannen voor de toekomstige stadsontwikkeling.

Eén van de meest bekende stedelijke 
renovatieprojecten in de hoofdstad is 
het ‘Stadsproject Wet’, ook bekend 
als PUL.
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Vincent Querton, CEO bij Jones Lang 
LaSalle, belicht het verschijnen van 
‘de groene waarden’ voor gebouwen 
die aan uiteenlopende milieunormen 
beantwoorden, waaronder de energie-
prestatie. Een gebouw dat niet voldoet 
aan de meest recente normen verliest 
meer waarde dan een pand dat wel 
conform is, zodat een ‘duurzaamheids-
risico’ ontstaat.

Milieucertifi catie van gebouwen
Helaas vertoont de huidige situatie op het vlak van 
certifi catie van gebouwen nog steeds een gebrek 
aan duidelijkheid. Nochtans is die certifi catie 
voor de gebruikers een noodzakelijk houvast om 
te weten of zij aan de ‘best practices’ en de wet 
voldoen. Ismaël Daoud van het Brussels Ministerie 
voor Leefmilieu verklaarde op een recente ‘Build-
green’ conferentie dat er een breed opgezet proces 
op komst is om een eenduidig Belgisch certifi caat 
te creëren als antwoord op de marktvraag. Hij 
beklemtoonde dat de markt een eenduidig refe-
rentiepunt nodig heeft om de huidige verwarring 
te stoppen. Deze uit te werken certifi catie zou alle 
gebouwtypes moeten dekken en zou alle essentië-
le criteria uit andere bestaande certifi catieschema’s 
omvatten, waaronder meer bepaald die van het 
veel gebruikte BREEAM-systeem en het Belgi-
sche Valideo label. Uiteraard wordt ook rekening 
gehouden met de criteria van ‘Exemplary Buil-
dings’ van het Brussels Gewest. Stephan Sonnevil-
le, CEO van projectontwikkelaar Atenor, beves-
tigde dat ook hij met een enkele norm wil werken, 
ongeacht waar het gebouw staat en ongeacht het 
gebouwtype. Maar, als reactie op de beslissing om 
een eigen Belgisch certifi catiesysteem in te voeren, 
verklaarde hij liever het BREEAM-systeem als Bel-
gische norm te zien dan een nieuw certifi caat. “Het 
zal voor mij moeilijk zijn om een Britse of Duitse 
investeerder ervan te overtuigen dat onze nieuwe 

Belgische certifi catie even goed of beter is dan 
BREEAM, zelfs al is dat het geval” verklaarde hij.
De CEO van Jones Lang LaSalle Belux, Vincent 
Querton, sprak op dezelfde conferentie als verte-
genwoordiger van de vastgoedinvesteerders. Hij 
beaamde dat de bestaande situatie veel te inge-
wikkeld is en dat de markt vereenvoudigd moet 
worden. Verder haalde hij nog een ander, voor 
bedrijfsharten dierbaar element aan: kosten. Daar-
bij verwees hij naar het begrip ‘green value’ en ver-
klaarde dat dit ongetwijfeld bestaat. Een gebouw 
dat niet conform is met de laatste standaarden zou 
meer waarde verliezen dan een gebouw dat wel 
voldoet en zo een ‘duurzaamheidsrisico’ lopen. 
Volgens hem komt de drijvende kracht achter 
groene gebouwen niet van de huurders, die met 
alle soorten criteria dienen rekening te houden 
bij een beslissing over een locatie, maar wel van 
de kant van de ontwikkelaars en investeerders. 
Overigens gelden in de retailmarkt dezelfde prin-
cipes. Robert Bonwell, CEO EMEA van het retail 
department bij JLL, verwees op de conferentie 
‘Shopping Centres of the Future’ (van Editions & 
Séminaires) naar een mogelijke toekomstige wet 
in het Verenigd Koninkrijk. Die zou de verkoop 
van complexen die niet aan bepaalde energiecrite-
ria voldoen illegaal maken...!

Eén ding is zeker. Ondanks de huidige realiteit op 
het terrein zullen, daar waar publieke autoriteiten 
als het Brussels Gewest en de EU vandaag gaan, 
anderen morgen onvermijdelijk volgen. Noteer 
dat ‘morgen’ in het kader van veranderingen in 
vastgoedpolitiek ‘vandaag starten’ impliceert...
 

Tim HARRUP  ■

vastgoed  I  strategIsche evolutIes  I
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Stay or move, een belan  grijke beslissing 

VASTGOED  I  GEbruIkErSTrATEGIEën  I

Om te weten te komen hoe dit nieuwe con-
cept in de praktijk precies werkt, hadden 
we een gesprek met Vincent Gérin, CEO 

van de Brusselse vastgoedconsulent Anixton, die 
gespecialiseerd is in ‘Stay or Move’. Eerst legde hij 
ons uit in welke omstandigheden een bedrijf zich 
kan afvragen of het beter in het huidige pand blijft 
dan wel verhuist. Vincent Gérin vertelde ons dat 
de vraag meestal aan bod komt in geval van tus-
sentijdse opzegging of beëindiging van de huur-
overeenkomst, wanneer de eigenaar de huurprijs 
mogelijk zal verhogen. In deze context vormen de 
kosten in eerste instantie de voorwaarden om te 
blijven, te verhuizen of opnieuw te onderhande-
len over de huurovereenkomst. Daarnaast kunnen 
ook andere factoren aan de basis liggen van deze 
vraag. Zo is het mogelijk dat het gebouw niet lan-
ger beantwoordt aan de hedendaagse vereisten op 
het gebied van gebruikscomfort, dat het te klein – 
of te groot – geworden is, of dat het bedrijf milieu-
vriendelijker wil worden en bijgevolg liever naar 
een ‘groener’ pand verhuist. In dit laatste geval is 
de trend om een kantoorgebouw te betrekken dat 
weinig energie verbruikt, wat uiteraard een posi-
tieve impact heeft op het financiële plaatje. Dan is 
er nog de kwestie van een optimale architectuur. 
Sommige gebouwen met een bruto-oppervlakte 
van 5.000 m² bieden in werkelijkheid een veel 
kleinere bruikbare oppervlakte - bijvoorbeeld 
3.000 m² voor een ‘slecht’ pand, tot 4.500 m² voor 
een ‘goed’ pand. Dit impliceert dat een deel van het 
huurbedrag betaald wordt... voor niets.

Imago
Een andere factor waarmee bedrijven rekening 
moeten houden, is het imago dat het gebouw hun 
geeft. In bepaalde sectoren is dit belangrijk, vooral 
als de locatie van het huidige gebouw te ouderwets 
geworden is en niet uitstraalt waar het bedrijf voor 
staat. Dan is de vraag duidelijk van strategische 
aard, zoals Vincent Gérin ons uitlegt: “In die geval-
len wordt het topmanagement erbij betrokken 
omdat de directeurs inzien dat de keuze van het 
gebouw eerder een kwestie van strategie is, ook al 
waren de kosten de oorspronkelijke drijfveer”. In 
veel gevallen zal de Marketing Directeur dus een 
welbepaald imago nastreven en zal de HR-direc-
teur pleiten voor een specifiek type van indeling. 

Dan is er ook nog het probleem van de toegang, 
dat meer en meer rekening houdt met het mobi-
liteitsaspect. Het feit dat het kantoorgebouw in de 
nabijheid van openbaar vervoer is gelegen, is niet 
alleen een kwestie van politiek beleid (in geval van 
Brussel) maar is ook essentieel voor het comfort 
van de werknemers en de ecologische voetafdruk 
van het bedrijf. De drie belangrijkste criteria wan-
neer de vraag ‘verhuizen of blijven’ voor het eerst 
aan bod komt, zijn de kosten en de locatie op de 
eerste twee plaatsen maar de milieufactor eist nu 
duidelijk de derde plaats op. Het gaat er niet alleen 
om dat het bedrijf het juiste imago uitstraalt maar 
ook dat het de eigen doelstellingen op het gebied 
van milieu kan waar maken. 

Analyse
Wanneer Anixton de opdracht krijgt om een klant 
te helpen met de beslissing om al dan niet te ver-
huizen, kan het de situatie met een grote mate van 
objectiviteit analyseren omdat het geen ‘make-
laarsactiviteiten’ uitoefent. Of de klant nu beslist 
om te verhuizen of te blijven, heeft geen invloed 
op Anixtons inkomsten. Om deze objectiviteit 
te garanderen, wordt er een scorekaart met alle 
hoofdcriteria van de klant bijgehouden. De klant 
en Anixton beslissen samen welk belang aan elk 
van de reeds vermelde criteria (en andere) gege-
ven moet worden. “We ondervinden vaak dat een 
bedrijf in het begin kostenbesparing als hoofddoel 
bepaalt, wat dan bijvoorbeeld een belang van 50% 
krijgt” legt Vincent Gérin uit. “Maar naarmate het 
proces vordert, begint de klant te beseffen dat het 
financiële aspect eigenlijk maar 40% of minder van 
zijn doelstellingen vertegenwoordigt. Want een 
gebouw met een goede indeling, ligging en uitrus-
ting kan motiverend werken voor het personeel, 
met een hogere productiviteit als gevolg. Dit brengt 
op zijn beurt een financieel voordeel mee, en niet 
alleen door kosten te besparen”. Tegenwoordig is 
het immers een grote uitdaging voor bedrijven om 
talent aan te trekken en te houden. 
De analyse kan als resultaat opleveren dat het 
bedrijf beter in zijn huidige gebouw blijft, maar 
zich tot de eigenaar richt met het verzoek de 
ruimte te renoveren, een upgrade aan te bieden, de 
huurvoorwaarden te herzien,… Deze situatie deed 
zich meermaals voor bij Anixton. 

Toen bedrijven of andere organisaties vroeger besloten om te verhuizen, hadden ze 

daarvoor meestal een zeer gegronde reden, bijvoorbeeld omdat het bestaande gebouw 

te oud of te klein geworden was. Tegenwoordig zit er meer achter dergelijke beslissing en 

gaat het niet alleen om kosten.

Volgens Vincent Gérin, CEO van 
Anixton, zijn de drie belangrijkste 
criteria wanneer de vraag ‘verhuizen 
of blijven’ voor het eerst gesteld 
wordt, de kosten en de locatie, terwijl 
de milieufactor nu duidelijk de derde 
plaats opeist.

Isabelle Vandeur, partner en hoofd van 
Global Corporate Services bij CBRE, 
benadrukt dat bij grote onderneming-
en de samenvoeging van meerdere 
kantoorlocaties naar één enkele mo-
menteel een populaire methode is. 
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Samenvoeging 
Voor een tweede opinie over het alsmaar popu-
lairdere concept ‘Stay or Move’ consulteerden we 
ook enkele vastgoedconsulenten van CBRE. Isabelle 
Vandeur, partner en hoofd van Global Corporate Ser-
vices, bevestigde eveneens dat bedrijven meer inte-
resse tonen op dit gebied. Ze verklaarde: “Volgens 
onze ervaringen zal ongeveer 40% van de bedrijven 
die overwegen om naar een ander pand te verhui-
zen, uiteindelijk opnieuw onderhandelen over hun 
bestaande huurovereenkomst na een analyse van 
alle parameters. Gezien de hoge volatiliteit van de 
economie en de grote onzekerheid, blijft kostenver-
mindering een belangrijke drijfveer voor de meeste 
ondernemingen. Hoewel het economische herstel 
zeer broos blijft, kunnen veel gebruikers - vooral 
de ‘early movers’ die in de beginfase van de recessie 
resoluut aan kostenbesparing gedaan hebben - van-
daag een sterkere balans voorleggen en trachten zij 
strategische beslissingen te nemen”. 
Isabelle Vandeur voegde hieraan toe dat op het 
gebied van vastgoed de belangrijkste initiatieven 
voor kostenbesparing een vermindering van het 
gebruiksoppervlak, een herziening van de fi nanciële 
voorwaarden van de huurovereenkomst en een her-
ziening van de duur van de overeenkomst zijn. Wan-
neer de ‘quick win’-besparingen geïmplementeerd 
werden en/of uitgeput zijn, wordt het moeilijker om 
nog kostenbesparende maatregelen te vinden die de 

stabiliteit van het bedrijf niet in gevaar brengen. Om 
even terug te komen op de kwestie van de strategie, 
vervolledigde Isabelle Vandeur: “Positief is dat we 
een hernieuwde focus op strategische planning voor 
de toekomst waarnemen. Bij grote ondernemingen is 
de samenvoeging van meerdere kantoorlocaties naar 
één gecentraliseerde, een populaire methode”. Het 
milieuaspect speelt hier ook een rol en vanuit hun 
ervaring heeft CBRE vastgesteld dat het belang van 
duurzaamheidskwesties afzwakt of verdwijnt door 
de recessie. Isabelle Vandeur is het hier niet mee 
eens: “Dit klopt niet want volgens mij zou meer dan 
de helft van onze gebruikers-klanten bereid zijn om 
voor een groen gebouw te kiezen. Maar de groene 
agenda moet een plaatsje krijgen in de waaier van 
algemene criteria voor de keuze van een gebouw. En 
we mogen niet vergeten dat er nog steeds te weinig 
groene gebouwen zijn, deels omdat er de laatste tijd 
zo weinig gebouwd werd”.

Misschien is de grootste evolutie in dit alles wel dat 
er vroeger gewoon besloten werd ‘of men zou ver-
huizen’. ‘Niet verhuizen’ werd toen niet beschouwd 
als een optie, maar is vandaag evenzeer een positieve, 
strategische vraag geworden die dezelfde professio-
nele aandacht verdiend als de beslissing om wel te 
verhuizen. 
 

Tim HARRUP  ■

VTE: Voltijds Equivalent
IK/GK: Individuele kantoren/gedeelde kantoren

OPPERVLAKTE

m2 bruto

Sector van 
de juridische 
dienstverleningen

50%

41%

83%

60%

Brussel 
(alle zakenwijken)

Best 
Practices

OPP./PERS

per jaar

KANTOREN

in %

44
m2/VTE

22
m2/VTE

18
m2/VTE

15.036
m2/VTE

12.500
m2/VTE

9.000
m2/VTE

58/42
IK/GK

35/65
IK/GK

25/75
IK/GK

     Audit ‘Stay or Move’ - kerncijfers

Een vergelijking van drie essentiële indicatoren op basis waarvan een bedrijf zijn huidige huursituatie kan vergelijken met:
• zijn activiteitensector – in het voorbeeld, de sector van de juridische dienstverleningen –
• het gemiddelde in Brussel, alle sectoren samen
• goede voorbeelden die beschouwd worden als referenties voor de vastgoedmarkt

Alle opties in overweging 
nemen 

Een mooi voorbeeld hiervan is een 

belangrijke internationale spoorweg-

operator die besefte dat zijn huidige 

huurprijs, die overeengekomen werd 

toen de vastgoedmarkt het nog 

goed deed, te hoog lag in de huidige 

‘crisismarkt’. Maar de ligging was 

heel goed en men besloot om niet te 

verhuizen, mits een aanpassing van 

de huurprijs, wat Anixton kon berei-

ken. Vincent Gérin legt uit: “Soms 

komt een klant naar ons en zegt hij 

dat hij in zijn gebouw wil blijven. Ze 

zijn hier zeker van maar willen betere 

voorwaarden. Maar in de loop van de 

opdracht gebeurt het soms dat, aan-

gezien we niettemin vinden dat het 

onze taak is om hem op alle opties te 

wijzen, hij beslist dat het toch beter 

is om te verhuizen! Ook hier neemt 

de klant alle strategische aspecten in 

aanmerking en neemt hij een beslis-

sing die totaal het tegenovergestelde 

is van wat hij oorspronkelijk van plan 

was». 
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Help, de kantoren lopen   leeg!

VASTGOED  I  PROPERTY MANAGEMENT  I

“De kantoren lopen leeg en dat is lang niet 
de schuld van het sterk toegenomen 
thuis- en mobiel werken” commen-

tarieert Professor Ir. Bernard Drion, lector Facility 
Management bij NHTV te Breda (NL) en directeur 
bij Hospitality Consultants in Amersfoort (NL). 
“Momenteel staat 15% van wat de banken geïnves-
teerd hebben in real estate gewoon leeg. Vroeg of 
laat zullen de banken een bedrag van 7 miljard euro 
moeten afboeken op de leegstaande kantoren! Toch 
gaan de projectontwikkelaars onverstoorbaar verder 
met de bouw van nieuwe kantoorgebouwen, terwijl 
het nieuwe werken – een ongelukkig gekozen naam-
geving overigens – juist veel minder kantooropper-
vlakte vereist…”.
Het is zelfs voorgekomen dat een projectontwik-
kelaar aanzienlijke bedragen als steekpenningen 
uitdeelde om een bedrijf ertoe te bewegen het oude 
pand te verlaten voor een nieuw te ontwikkelen 
complex. De leeglopende panden vinden echter 
geen nieuwe huurders en het rondedansje kan niet 
eindeloos blijven doorgaan. Bij het Amsterdamse 
stadsbestuur gaan stemmen op om de gebruiker 
van een gebouw – of hij nu huurder is of eigenaar 
– bij wet te verplichten zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen wanneer hij zijn bedrijf naar een andere 
locatie verhuist. Er wordt gedacht aan het verplicht 
zorgen voor een nieuwe huurder of – als dat aan de 
orde is – garanderen dat het slopen van het leegge-
lopen gebouw volgens het cradle-to-cradle principe 
gebeurt.

Werken anno vandaag
Het werken van 9 tot 17.00 stamt uit het industri-
ele tijdperk en zal in de nabije toekomst compleet 
achterhaald zijn. De mens zal zich niet langer laten 
programmeren in dat opgelegde ritme. Vandaag staat 
werken voor ontmoeten, brainstormen en kennis 
delen. We werken ook niet langer de ganse dag op 
dezelfde plek.
Zuiver technisch gezien is er geen reden meer waar-
om  we ons naar kantoor zouden begeven. Actuele 
IT stelt ons in staat om overal en op elk ogenblik 
te werken. Professor Ir. Bernard Drion: “Kantoren 
hebben niet langer een monofunctie en daarom is 
de benaming kantoor met uitsterven bedreigd, even-

als het begrip werken. Werken wordt in de huidige 
context gezien als een inspanningsverplichting, ter-
wijl de maatschappij steeds meer vraagt om output, 
namelijk een bijdrage aan een duurzame wereld. 
Medewerkers van een bedrijf zullen daarin steeds 
meer denken in netwerken, netwerken die bedrijfs-
overstijgend kunnen zijn en vooral voortdurend wis-
selen in functie tot de communities waar men deel 
van uitmaakt”. 
Mensen willen ‘anders werken’, waarbij men het 
anders werken zeer individueel wenst te interprete-
ren. Medewerkers verwachten vrijheid, de mogelijk-
heid om de probleemstelling op hun eigen manier 
aan te pakken en tot een oplossing te komen. “Ver-
wachtingen moeten door het management worden 
uitgesproken, maar men moet tevens het nut ervan 
laten inzien om de gewenste medewerking te ver-
krijgen” schetst Professor Ir. Bernard Drion. “De ver-
wachte vrijheid vereist ook een grotere verantwoor-
delijkheid van elk individu, dat t.o.v. zichzelf moet 
bepalen waar en hoe hij of zij best werken” “Tech-
nisch maakt het dan wel niet meer uit waar men zijn 
verplichtingen tegenover het bedrijf nakomt, maar 
de invloed van de omgeving is niet weg te cijferen. 
Zo kan het strand wel de creativiteit opwekken, maar 
een cockpit van een vliegtuig dwingt spontaan tot 
ernst en verantwoordelijkheid. Het is dus niet omdat 
een rustgevende omgeving als thuis kan leiden tot 
beter presteren, dat dit ook automatisch gebeurt”.

Het kantoor moet verleiden
‘Ontmoeten’ is vandaag zowat het hoofdbestanddeel 
van het werken. Daarom moet het kantoor opnieuw 
verleiden om er naartoe te gaan, want het belang van 
meetings en de technisch beschikbare connectiviteit 
mogen niet gelijkgesteld worden met virtuele con-
tacten. “Het fysieke ontmoeten is de basis voor het 
uitwisselen van kennis en informatie” stelt Professor 
Ir. Bernard Drion. “Dat laat zich door niets vervang-
en. Videoconferencing  kan slechts deel zijn van de 
totale communicatie”.
Het (hoofd)kantoor  van een onderneming straalt het 
bedrijfs-DNA uit en dat is belangrijk voor de begees-
tering van de medewerkers. Professor Ir. Bernard 
Drion: “Het engagement van medewerkers is niet het 
gevolg van de lease-auto of de nieuwste smartphone 

De bezetting van de Brusselse kantoormarkt herleeft niet zoals verwacht. Meer zelfs, de 
eerste helft van 2011 sloot catastrofaal af met minder dan 130.000 m² opname (bron DTZ). 
Met uitzondering van 2009 was in de periode 2004 – 2010 elk jaar goed voor een opname 
van 500.000 m² en meer. Hoewel de private sector ondermaats presteert, is het vooral de 
publieke sector die het laat afweten. De leegstand op de Brusselse kantoormarkt bedroeg 
half 2011 12,14%. In Nederland is de situatie nog veel dramatischer, met om en rond 30% 
leegstand in Amsterdam!

Professor Ir. Bernard Drion, lector 
Facility Management bij NHTV te 
Breda (NL) en directeur bij Hospitality 
Consultants in Amersfoort (NL).

Bob de Vilder, Marketing & Sales 
director Camelot Beheer BV.
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Help, de kantoren lopen   leeg!
die ze ter beschikking krijgen, maar wordt gestimu-
leerd vanuit het DNA van het bedrijf”.
Facility management moet er een positieve sfeer met 
‘gastgevoel’ aanbieden, veeleer dan techniek. Profes-
sor Ir. Bernard Drion: “Managers moeten als een goed 
gastheer optreden en zo hun medewerkers spontaan 
naar kantoor aantrekken, al volstaat een goede kop 
koffie op zich niet als verleider wanneer er geen goed 
verhaal verteld wordt”. 
Het is verkeerd om mensen in generatieklassen op 
te delen. Dat is een typische marketingbenadering. 
Iedere generatie evolueert volgens een eigen open-
heid maar beïnvloedt de ouderen. Daarmee – en 
door steeds meer gebruikersgerichte IT – wordt 
het onderscheidt tussen de generaties (zoals baby-
boomers, X en Y) steeds kleiner. Het bedrijfs-DNA 
moet samenwerken versterken in het belang van de 
organisatie. Facility management moet zich bezig 
houden met toekomstige scenario’s, zonder een toe-
komstvoorspeller te worden. Evoluties gaan zeer snel 
en een gebouw kan al achterhaald zijn voor dat het in 
gebruik wordt genomen.
Het bedrijf is een community en moet niet alleen 
aantrekkelijk zijn voor werknemers, maar evenzeer 
klanten aantrekken om er samen te komen en men-
sen te ontmoeten, en zo een community om zich 
heen te bouwen.

Facility management zou hospitality 
management moeten worden
Lange tijd gold het opvoeren van de productiviteit als 
middel om meer geld te verdienen en een beter leven 
te leiden. Vandaag staat het zich goed voelen binnen 
de organisatie centraal om beter te presteren en zo tot 
een hogere productiviteit te komen. Facility manage-
ment zou Hospitality management moeten zijn, met 
vooral gastvrijheid bevorderende services. Profes-

sor Ir. Bernard Drion: “Hospitality management is 
het management van alle services die nodig zijn om 
mensen te ondersteunen bij hun streven naar toege-
voegde waarde voor de organisatie”.
Facility management focuste traditioneel op de 
werkomgeving, en de prioriteiten voor de werkne-
mer kwamen daar pas op de laatste plaats bij. Deze 
hecht erg veel belang aan de persoonlijke context: 
een goede coaching en professioneel management, 
goede menselijke contacten. Daarmee komt ‘hospi-
tality’ op de eerste plaats, het gevoel als gast (zoals 
we de werknemer gaan noemen) welkom te zijn in 
het bedrijf. Op de tweede plaats van belangrijkheid 
komen de geboden services. En pas op de derde 
plaats de gebouwde werkomgeving.
“Het komt erop aan mee te denken met de gasten 
(medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers) 
om hen een fijne dag te bezorgen” verduidelijkt Pro-
fessor Ir. Bernard Drion. “Het gaat helemaal niet om 
‘pamperen’, maar om het creëren van de juiste stem-
ming die bepalend is voor goede prestaties – of gene-
zing in de zorgsector”.
“Facility management is gemeengoed geworden en 
kan uitbesteed worden” gaat Professor Ir. Bernard 
Drion verder. “Hospitality moet tussen de oren 
gebracht worden, is een meer persoonlijk gerichte 
belevingservaring. De gast persoonlijk benaderen en 
er meer over weten, is de nieuwe uitdaging voor de 
manager-gastheer”. 
Een versmelting van facility management en hotel-
management is wellicht het ideaal voor de werkne-
mer. Voor Professor Ir. Bernard Drion zouden beide 
opleidingen kunnen versmelten met een 1 + 1 = 3 
resultaat als te verwachten gevolg.
 
 

Eduard CODDé  n

Herbestemming van 
leegstaande gebouwen 

“Er is dringend nood aan een oplos-

sing voor de leegstaande kantoorge-

bouwen” benadrukt Professor Ir. Ber-

nard Drion. “Daarvoor is een integrale 

aanpak vereist. Het omvormen naar 

woningen is in Nederland geen op-

lossing omdat deze te duur zouden 

worden aangeboden en vooral jonge 

mensen bij de banken onvoldoende 

middelen kunnen ontlenen”. 

De bekende Nederlandse hotelke-

ten Van der Valk huurt momenteel 

al leegstaande kantoorruimte in de 

buurt van hun vestigingen om ze om 

te vormen tot bijkomende vergaderfa-

ciliteiten. “Extern vergaderen is sterk 

in opmars” stelt Professor Ir. Bernard 

Drion vast. “De moderne track & 

trace technologie zal in de toekomst 

toelaten mensen automatisch te 

leiden naar een vergaderlocatie die 

voor alle deelnemers een minimale 

verplaatsing - afstand en tijd – vereist. 

Bovendien is het dan door de nano-

technologische ontwikkelingen ook 

nog relatief eenvoudig mogelijk om 

de sfeer in de vergaderzaal automa-

tisch aan te passen aan de corporate 

identity, zodat de vergaderende 

medewerkers het gevoel krijgen alsof 

ze in het bedrijf zelf samen zitten. 

Er is dan niet eens meer een fysiek 

bedrijf nodig - dat is overal in het land 

aanwezig en net zo mobiel als de 

medewerkers!”.

  Leegstaande gebouwen beschermen tegen aftakeling 

Camelot Beheer, met 16 kantoren in Europa en vestigingen in Antwerpen en Brussel, heeft zich al jaren toegelegd op het 

tijdelijk herbestemmen van leegstaande (kantoor)gebouwen. Ze krijgen een nieuwe functie als woongelegenheid, atelier voor 

kunstenaars, handelsruimte voor startende bedrijven, enz. In België worden een 100-tal panden beheerd. Camelot Beheer 

ontstond in Nederland als reactie op de kraakbeweging die een enorme wildgroei kende. De eigenaren van leegstaande 

gebouwen hadden er alle belang bij om het technisch verval en vandalisme in te dijken. “Door de leegstaande bedrijfsruimte 

tijdelijk een andere bestemming te geven, brachten we ogen en oren in de panden” verduidelijkt Bob de Vilder, Marketing 

& Sales director Camelot Beheer BV. “Momenteel wonen in Nederland alleen al 50.000 mensen in dergelijke panden en 

werkt onze organisatie voor alle grote gemeenten, tal van projectontwikkelaars… In België hebben we o.a. het Ministerie van 

Financiën in Brussel in onze portefeuille, de Stad Gent, maar ook een klooster in Groot-Bijgaarden”. De herbestemming wordt 

contractueel geregeld. Camelot Beheer neemt het leegstaand pand over van de eigenaar en zoekt bewoners/gebruikers via 

hun website. In samenspraak met de eigenaar wordt bepaald wat het beste is voor het betreffende pand. Eventueel kunnen 

onderhoud van gebouwen en terreinen uit handen worden genomen, inspecties ingelegd, enz. De huurprijs bedraagt 100 tot 

200 euro per maand, alle gebruikskosten inclusief. “De kosten voor gas, water en elektriciteit blijven ten laste van de eigenaar 

van het gebouw, die ook verder zorg draagt voor het onderhoud. Door de bewoning worden zowel technisch als economisch 

verval geminimaliseerd” licht Bob de Vilder toe. “Niet zelden zit er dankzij de bewoning ook nog een verzekeringsvoordeel aan 

vast voor de eigenaar t.o.v. een leegstaande situatie”. http://be-nl.cameloteurope.com of http://be-fr.cameloteurope.com
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Vastgoedmarkt: vraag, aanbod en   strategieën in volle evolutie
Voor Publiek-Private Samenwerking is effectieve samenwerking het sleutelwoord 

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is zowat overal ter wereld ingebur-
gerd of opgestart. Het is een formule om te bouwen die snel aan popula-
riteit wint naarmate de overheden te kampen hebben met steeds grotere 
fi nanciële tekorten. Na operaties als renting of lease back, is PPS de 
grensverleggende toverformule. PPS is een samenwerkingsvorm tussen 
een overheid en één of meer private ondernemingen voor het verwerven 
van een gebouw of infrastructuur. PPS kan betrekking hebben op infra-
structuurwerken, maar ook op de ontwikkeling van grotere gebieden. In 
een PPS telt niet zozeer de inhoud van het project dan wel het einddoel 
(de ‘output’). Bij een PPS is er strikt genomen niet langer sprake van een 
‘opdrachtgever’, al moet de beoogde realisatie uiteraard wel aanslui-
ten op de behoeften en cultuur van de betreffende overheidsdienst. De 
private partner brengt zijn ervaring in om de best mogelijke oplossing 
te vinden voor de realisatie van het project. De ontwikkelaar/uitbater 
van het goed krijgt alle ruimte. Binnen PPS-projecten behouden zowel 
de overheid als de bedrijven hun eigen identiteit en verantwoordelijk-
heid, terwijl fl ink wordt afgeweken, van de klassieke verhouding tussen 
‘opdrachtgever’ en ‘uitvoerder’. DBFM, voor ‘Design, Build, Finance & 
Maintain’, is veruit de meest populaire contractvorm voor PPS-projecten. 
Samenwerking is een kernelement waarbij er een duidelijke afspraak is 
over taken en risico’s.   

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 6/12/2010

De DBFM-formule werd toegepast voor de bouw van een 
nieuw administratief centrum voor de gemeente Herent.

Een kritische blik op milieucertifi catie 
van gebouwen

Valideo, HQE, BREEAM, LEED... De labels voor milieucertifi catie vermenigvuldigen zich. 
Hoe er wijs uit geraken? Ouderdom en bekendheid van het label drukken hun stempel, 
evenals internationale (h)erkenning  en eigenlijke penetratie van het merk: BREEAM 
telt - op het ogenblik dat we dit artikel schrijven - meer dan 110.000 gecertifi ceerde 
gebouwen, terwijl LEED er slechts 1.700 heeft en HQE amper 330. Bepaalde labels 
krijgen kritiek: HQE wordt bijvoorbeeld een gebrek aan duidelijkheid en bescherming 
van de belangen van industriëlen verweten want het behoort tot een groepering van 
fabrikanten van bouwmaterialen. Sommigen geven de voorkeur aan de Britse certifi -
catie BREEAM, die nochtans ook gedragen wordt door een instelling die gefi nancierd 
wordt door de bouwsector van het Verenigd Koninkrijk. Als we van wat dichterbij kij-
ken, stellen we vast dat LEED, de enige certifi catie is die geen rekening houdt met de 
kwaliteit van de materialen, hun herkomst of potentiële risico’s. Het is ook de enige die 
geen criteria voor gezondheid en welzijn hanteert en die geen geregelde audits voorziet 
om een certifi catie te bevestigen of aan te passen. Het Belgische VALIDEO is het enige 
label zonder het criterium veiligheid. Alleen BREEAM brengt het gegeven ‘economische 
prestatie’ in rekening. Experten pleiten ervoor dat labels meer rekening zouden houden 
met de lokale specifi citeit. Daarnaast moet het globale niveau van de evaluatiecriteria 
herzien worden en zou België één certifi catielabel moeten krijgen dat door iedereen 
gebruikt wordt.

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 24/01/2011 
    en 31/05/2010 Het Atlantis-gebouw werd als eerste in België BREEAM-gecertifi eerd.
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Vastgoedmarkt: vraag, aanbod en   strategieën in volle evolutie

De artikels die al in het Profacility-magazine verschenen, kunt u op www.profacility.be/biblio lezen 
en downloaden. Ze zijn geklasseerd volgens teruglopende datum van hun online-publicatie. 

De geslaagde implementatie 
op grote schaal van de ‘New 
World of Work’ bij Dexia Bank 
Belgium is het resultaat van 
hecht teamwerk. Van links 
naar rechts: Benoît ZIMMER, 
Head of Space Management, 
DBB * Marc AWOUTERS, Head 
of Real Estate, DBB * Michel 
VANHAEREN, Chief Operation 
Offi cer, Dexia Insurance Belgium 
* Natalie TIMMERMANS, Head 
of Space Planning, DBB * Bart 
SEBREGHTS, Project Manager, 
DBB.

1. Dexia – Galilei-gebouw (32.000 m2)
2. Dexia - Pacheco/Ommegang-gebouw (45.000 m2)
3. Dexia Tower (90.000 m2)

50.000m² bespaard door de reorganisatie van de werkplekken 

Dexia Bank is een echte pionier in België op het gebied van mobi-
liteit en werkplekbeheer met zijn ‘New World of Work’. De omvang 
van dit project en de fi nanciële besparingen die ermee beoogd 
worden, maken het tot een relevante casestudy voor elke sector 
of activiteit. 
De eerste bankcrisis leidde tot belangrijke kostenbesparingen. 
Dexia stelde zich tot doel op drie jaar tijd € 600 miljoen te bespa-
ren. De terugkerende bijdrage in deze kostenbesparing voor het 
gebruik van gebouwen werd op € 19 miljoen begroot. Om deze 
besparingen te verwezenlijken, werd een groots programma voor 
reorganisatie van de werkplekken geïmplementeerd met als kern 
het delen van kantoren. Daardoor kon 50.000 m² gehuurde opper-
vlakte afgestoten worden op een oorspronkelijk totaal van iets 
meer dan 205.000 m², met o.a. een besparing van 8000 m² in 
een pand aan de Koningsstraat en 30.000 m² in het Livingstone-
gebouw, gelegen net onder de gebouwen van de Europese Com-
missie in de Leopoldwijk. Dexia Bank voorziet in de Dexia Toren 
zelf nog eens 15.000 m² vrij te maken die ze dan op de huurmarkt 
zullen aanbieden.
  

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio 
  > 26/09/2011
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company profile

Anixton 
Leuvensesteenweg, 369 - BE-1932 Zaventem

TEL 0032 (0)2 721 99 19
FAX 0032 (0)2 721 99 20

info@anixton.com
www.anixton.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf

coNtact
Vincent Gérin

Managing Partner

TEL 0032 (0)2 721 99 19

MOBiLE 0032 (0)486 63 38 92

vincent.gerin@anixton.com

StrUctUUr
Management

  

Cédric LiEnArT 

de JEUDE

Managing Partner

Florence DUPOnT

Partner

Alexander MErTEnS

Director

Bertrand de HALLOY

Director

Thierry CAUWE

Vestiging/België      
Anixton - Brussels 

Vestiging/internationaal         
Anixton - Luxembourg

Werknemers    
Aantal personen: 8

Jaar van oprichting: 2006 

inleiding
Anixton - Corporate Real Estate Solutions

Bedrijfsvastgoed is nu meer dan ooit een 
belangrijke uitdaging voor ondernemingen:

Als onafhankelijke vastgoedconsulent biedt 
Anixton praktische resultaten op maat voor huur-
ders, eigenaars, investeerders en projectontwik-
kelaars. Wij werken nauw samen met onze klanten, 
zodat we hun vastgoedstrategie perfect kunnen af-
stemmen op hun zakelijke doelstellingen. Zo kunnen 
ze elke fase van de vastgoedcyclus optimaliseren en 
het gebruik en de waarde van hun vastgoedmiddelen 
ten volle benutten. Wij willen waarde creëren, hen 
efficiënt adviseren en hun prestaties verbeteren.

nooit verliezen wij onze waarden uit het oog: ethiek, 
kwaliteit, advies en diensten op maat.

Anixton is lid van RICS (royal institute of Chartered 
Surveyors), BVS (Beroepsvereniging van de Vast-
goedSector), BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedma-
kelaars), IFMA (international Facility Management 
Association) en ULI (Urban Land institute)

Diensten
Diensten voor vastgoedgebruikers:
• Vastgoedstrategie (herlocatieanalyse, analyse  
 gebruikskosten, bijstand bij het nemen van 
 beslissingen, enz.)
• Facility Management, projectmanagement en  
 optimalisering van de ruimte
• Tenant representation - Huurdervertegenwoor- 
 diging (zoeken naar nieuwe ruimte, onderhan-
 delen over bestaande huurvoorwaarden)
• “Stay or Move?” (www.stayormove.com)

Letting Instruction Coordination (Coördinatie 
verhuurinstructies):
• Concurrentieanalyse: locatie, financieel aspect,  
 grootte, technische aspecten enz.
• (Her)positioneren van gebouw of project binnen 
 de markt
• “Proactieve” benadering: identificatie van mogelijk  
 targets, gepersonaliseerde rechtstreekse 
 benadering
• Coördinatie van externe vastgoedmakelaars  
 (opvolging, bezichtiging, marketing, organisatie,  
 motivatie enz.)
• Geen concurrentie en geen belangenconflicten  
 aan de hand omdat van een beperkt aantal  
 instructies (exclusiviteit voor bepaalde gebouwen  
 en in specifieke geografische gebieden)

Investeringsadvies:
• Verkoop- en aankoopprocedures
• Waardebepaling en gebouwaudits
• identificatie van opportuniteiten
• Optimalisering van de overeenkomststructuur  
 (financiële en fiscale aspecten)
• Coördinatie van due diligence
• Coördinatie van de verkoopinstructies

referenties
in 2010 haalde Anixton de 2e plaats in de rangschik-
king van de consulenten in vastgoedinvesteringen 
volgens het onafhankelijke tijdschrift Expertise.

We beheerden al bijna 500.000 m² vastgoed voor 
bedrijven zoals: Abbott Labs, Amadeus Benelux, 
Atenor, Banimmo, Bird & Bird, Bouygues immobilier, 
BPi, Burco, Codic, Cofinimmo, Corelio, CFE, Dexia, 
Editions de l’Avenir, Equant, France Telecom, General 
Electric, immobel, intégrale, ixis, JCX immo, Léon 
Eeckman, Lock’O, Lotinvest, Mastercard, Mobistar, 
natixis Capital Partners, Pharmadeal, rTBF, Securex, 
Sotheby’s, Thalys international, UMC/MTS, Wanadoo, 
Western Union, ZA insurances…

Vincent Gérin

Managing Partner
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Freestone nV/sA   
De Hene 10 - BE-1780 Wemmel

TEL 0032 (0)2 453 95 50
FAX 0032 (0)2 453 15 12

info@freestone.be
www.freestone.be
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coNtact
Anthony Huygen

Partner

TEL 0032 (0)478 59 00 39

anthony.huygen@freestone.be 

StrUctUUr
Management

Bob Verdonck

Managing Partner

Geert Claus

Partner

Koen Mees

Partner

Anthony Huygen

Partner

inleiding
Freestone is een 100% onafhankelijk adviesbureau 
dat haar klanten bijstaat bij vraagstukken i.v.m. hun 
vastgoed, werkomgeving en bijhorende facilitaire 
aspecten.  

Het optimaliseren van de m² is niet louter een ruimtelijke 
aangelegenheid (bruto/netto ratio, werkplekconcept,…) 
maar omvat een belangrijke technische component 
(staat van de gebouwen, modulatie, technieken,…) 
en ook financiële aspecten (huur- of vastgoedkost, ex-
ploitatiekost, renovatiekost & verhuiskost, verkoopsop-
brengst….). Ook het juridisch/commerciële kader is niet 
te onderschatten aspect (huurcontracten, marktsituatie, 
…). Juist door de integratie van deze diverse invalshoe-
ken bekomt men een optimaal resultaat waarbij met alle 
relevante aspecten rekening wordt gehouden.

Freestone werkt nooit voor leveranciers/eigenaars/inves-
teerders maar UITSLUITEND voor eindgebruikers zoals 
u. Enkel op deze wijze kunnen wij uw belangen optimaal 
behartigen om tot de gewenste resultaten komen. Wij 
combineren een brede praktijkervaring met een sterke 
aanpak en onderbouwde methodologie.

Onze missie is het kwalitatief en kwantitatief optima-
liseren van uw m² door de integratie van ruimtelijke, 
technische, financiële & juridisch/commerciële expertise.

Wij werken zowel op projectbasis als via detachering. 
Hiervoor ontwikkelden wij IMD+, staande voor “Interim 
Management & Detachering met een meerwaarde”. 
Deze meerwaarde zit enerzijds in de screening & 
selectie van zéér performante medewerkers doordat 
wij al jaren via projecten actief zijn in de vastgoed en 
facilitaire wereld. Op deze wijze kennen wij als geen 
ander de specifieke functievereisten. Anderzijds kan 
de gedetacheerde medewerker terugvallen op een 
zéér brede back-office van know-how aangaande alle 
facetten (organisatiemodellen, contracten, benchmarks, 
best-practices, methodologiën,...) binnen vastgoed, 
huisvesting en facilities.

Diensten
Onze diensten volgen de levenscyclus van uw huisves-
ting:

Corporate Real Estate Consulting: opmaken stra-
tegisch huisvestingsplan, ‘stay or leave’ scenario’s, 
site selection, transactionele bijstand & (her)negotiatie 
huurprijzen, ...  

Space & Project Management: kantoorconcepten 
(+ change management), interieur ontwerp, macro 
& micro space planning, audit ruimtegebruik, project 
management & verhuisbeheer, ...

Facility Consulting: facility audit & optimalisatie van 
processen/contracen/SLA’s/organisatiemodel/tools, FMIS 
consulting, benchmarking, ‘Make or Buy’ scenario’s 
(haalbaarheidstudie & implementatie FM outsourcing), 
conditiestaatmeting & onderhoudsplanning (NEN2767)

referenties
Bedrijven: Belgacom/Telindus/Proximus • Pfizer • 
Carrefour • KPMG • Mercator • Coca-Cola Enterprises 
• Telenet • ArcelorMittal • bpost • NMBS • FreeRecord-
Shop • ThomasCook/Neckermann • Unique Interim/
Start People • LeasePlan • CD&V Hoofdbestuur • IKEA 
• Antwerpse Waterwerken • Karel De Grote Hogeschool 
• TMVW • CSM Unipro • Elia • The Phone House • 
Jet Air Center • Partena • BNP Paribas Fortis • 
Deutsche Bank

Overheden: Federaal Parlement • FOD Financiën • 
FOD Economie • FOD Sociale Zekerheid • FOD P&O 
• Vlaamse Gemeenschap • ParticipatieMaatschappij 
Vlaanderen • Vlaamse Milieumaatschappij/Vlaamse 
Landmaatschappij • Gemeenschapsonderwijs • 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening • Stad 
Antwerpen • Stad Brussel • Stad Gent • Stad Brugge 
• Stad Kortrijk • Stad Mechelen • Stad Hasselt • Stad 
Bilzen • Gemeente Tervuren • Stad Tongeren • Stad 
Tienen • Gemeente Evere • Gemeente Heusden-Zolder 
• Gemeente Willebroek • Lokale Politie Antwerpen • 
OCMW Antwerpen • ZiekenhuisNetwerk Antwerpen • 
GOMB • RSVZ • Provincie Antwerpen • RVA • Regie 
der Gebouwen 

Improve your m2 use and facility costs
by integrating spatial, technical, financial & legal expertise
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De verkeersopstoppingen in de grote steden, de langere 
verplaatsingstijden en de impact van de verplaatsingen op het 

milieu dwingen de bedrijven en openbare besturen tot alter-
natieve (of aanvullende) mobiliteitsoplossingen naast de auto.

De elektrische auto wordt voorgesteld als de oplossing voor de 
toekomst, in het bijzonder voor stedelijke verplaatsingen, maar 

hij bevindt zich momenteel nog steeds in testfase bij tal van 
vloten van grote bedrijven en overheidsinstellingen. 

Dankzij teleconferenties is er minder nood aan verplaatsingen, 
zodat ze bijdragen tot de globale doelstelling om de 

mobiliteitsproblemen op te lossen en de milieubelasting 
door verplaatsingen te drukken. 

De actualiteit, trends, referenties en best practices op 
het gebied van wagenpark- en mobiliteitsbeheer > 

www.profacility.be/fl eet
www.profacility.be/mobility 
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FLEET MANAGEMENT 
& MOBILITEIT

U kunt deze bedrijfsprofi elen online raadplegen in de leveranciersgids > www.profacility.be/guide  

INHOUD

118 Mobiliteit  I  Strategische analyses van de Brusselse mobiliteit
120 Fleet management I Elektrische auto en netwerk onder de loep

Over hetzelfde thema kunt u in de online bibliotheek - www.profacility.be/biblio - de beste artikelen 

uit het Profacility Magazine downloaden. Alle artikelen zijn volgens hun publicatie datum gerangschikt.

 Cambio: autodelen zit in de lift (14/11/2011)

 Mobility  I  Smart Work Centers in Wallonia (19/09/2011)

 Fleet Management  I  Green car policy (27/06/2011)

 Fleet Management  I  Veranderen loont (25/04/2011)

 Car policy  I  Er hangt elektriciteit in de lucht maar diesel verkoopt (14/02/2011)

 Debat  I  Auto of mobiliteit: op een dag moeten we kiezen (31/01/2011)

 Travel management  I  Teleconferencing met de rug tegen de muur (07/10/2010)

 Outsourcing  I  Van autolease naar mobiliteitsverzekeraar (21/06/2010)

Referenties – wetteksten, studies, enquêtes – als aanvulling op de in het magazine Profacility 

gepubliceerde artikelen, kunnen gedownload worden via www.profacility.be/references

Alle documenten zijn volgens hun publicatie datum gerangschikt

 Corporate Vehicule Observatory 2011 (15/06/2011)

 VAB – Vergelijkende studie: verbruik en uitstoot van benzine-, diesel- en HYBRIDE-versie (23/03/2011)

COMPANY PROFILES

Mobiliteit – Advies
125 Traject
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Strategische analyses van  de Brusselse mobiliteit

mobiliteit  i  stedenbouw  i

België is een klein land en toch zijn de woon-
werktrajecten bij ons langer dan in de 
buurlanden. In tien jaar tijd is het aantal 

reizigers dat de openbare vervoersmaatschappijen 
vervoeren, bijna verdubbeld maar ook het 
aantal voertuigen neemt voortdurend toe. Hoe 
meer reizigers een gesubsidieerde openbare 
vervoersmaatschappij vervoert, hoe meer verlies ze 
maakt. “De mensen zouden meer moeten stappen, 
we kunnen niet iedereen vervoeren” zegt Alain 
Flausch, de spraakmakende ex-CEO van de MIVB. 
“De mobiliteitsproblemen kunnen niet alleen 
met mobiliteitsinstrumenten opgelost worden” 
meent professor Éric Cornelis van de Facultés 
Notre-Dame de la Paix in Namen. Een analyse van 
de mobiliteitskwesties leverde deze waslijst van 
contradicties op. Ze vormen een mooi bewijs van de 
complexiteit van de situatie.

Hypermobiele belgen
De hoge mobiliteit van de Belgen in vergelijking 
met hun buren leidde tot een oververzadiging 
van de wegen en overbelast nu ook de openbare 
vervoersmiddelen. Gevolg: een gebrek aan 
comfort, regelmaat en zelfs veiligheid. En het zal 
er in de toekomst niet op verbeteren, vooral niet 
in grote steden, zoals Brussel. Momenteel lopen 
de vertragingen op de Ring op tot gemiddeld 4 
uur en 42 minuten per dag. Tegen 2015 zullen 
verplaatsingen in de hoofdstad 131% langer 
duren “en zal de gemiddelde snelheid van het 
autoverkeer dalen van 21 naar 10 km/u” garandeert 
fietsorganisatie Pro Velo die eraan toevoegt dat “we 
ons nu al sneller verplaatsen met de fiets dan met 
de auto. In 2015 zal dit tweemaal zo snel zijn!”. 
Voeg daar nog de verwachte bevolkingsgroei in de 
hoofdstad (+ 170.000 mensen tegen 2020 volgens 
het Federaal Planbureau), de nieuwe regels voor de 
beperking van de uitstoot van CO

2
 en fijne deeltjes 

en de verplichtingen als gevolg van de stijging van de 

brandstofprijzen aan toe en u krijgt een vergelijking 
met tal van onbekenden waarvan de oplossing erg 
twijfelachtig lijkt. De overheid doet haar best om 
orde op zaken te stellen in deze chaos, ondermeer 
door de goedkeuring van een Mobiliteitsplan voor 
Brussel dat vernoemd werd naar de symbolische 
bloem achter het plan, de iris.

tweede versie van het iris-plan
Het eerste strategische Iris-plan dekte de periode 
1995-2005. In september 2010 keurde de Brusselse 
regering het Iris 2-plan goed. Dit nieuwe plan 
bevat de voornaamste beleidslijnen op het gebied 
van mobiliteit in de hoofdstad voor de periode 
2015-2020. Doelstelling: enerzijds het dagelijkse 
leven van de Brusselaars, pendelaars en toeristen 
verbeteren en anderzijds de mobiliteitsbehoeften 
en de levenskwaliteit in de hoofdstad in evenwicht 
brengen. De hoofdpunten zijn de geplande aanleg 
van een metrolijn naar Schaarbeek voor 2018, een 
studie over de verlenging naar Ukkel, een globale 
doelstelling om het autoverkeer in 2018 met 20% te 
verminderen (6 tot 10% tegen 2015), een daling met 
16% van de parkeerplaatsen langs de openbare weg, 
wat gecompenseerd wordt door parkeerplaatsen 
buiten de openbare weg, een onderzoek naar een 
kilometerheffing tegen het einde van de legislatuur 
en diverse maatregelen voor voetgangers en fietsers 
met als doelstellingen: 20% van de mechanische 
verplaatsingen per fiets laten gebeuren in 2018, 
tegenover 4 tot 5% vandaag en 20 km voetgangers- 
of vergelijkbare zones (semi-voetgangerszones, zones 
met beperkte toegangstijd voor voertuigen,...).Iris 2 
geeft ook aan het Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling de taak om de mogelijkheid te 
bestuderen van de aanleg van een metrolijn op de 
Middenring. Dit andere strategische Brusselse plan, 
het GPDO, bouwt verder op het GewOP van 2002 
en heeft betrekking op de volledige gewestelijke 
planning met de volgende vijf uitdagingen: 

Belgen deinzen er niet voor terug om zich te verplaatsen met alle middelen die hun ter 
beschikking gesteld worden in een land waar de totale infrastructuuroppervlakte een van 
de grootste ter wereld is. Het gevolg is een oververzadiging van onze wegen maar nu ook 
van het openbaar vervoer waarvan het gebrek aan comfort en regelmaat een verontrustend 
niveau bereikt heeft. Het Iris 2-plan tracht de situatie te verbeteren.

Stedenbouwkundige Pierre Laconte, 
de voormalige Secretaris-Generaal van 
de Internationale Vereniging Openbaar 
Vervoer (waar een van zijn recentste 
opvolgers Alain Flausch, ex-CEO van 
de MIVB, is), richtte de Foundation 
for the Urban Environment op met 
als doelstelling om evenementen en 
publicaties over stads- en milieuplan-
ning en duurzame mobiliteit te steunen 
en organiseren.

  ibm stelt een ‘Pendelpijnindex’ op 

Voor het vierde jaar publiceert IBM een rapport dat peilt naar de manier waarop het verkeer een invloed heeft op het 

stressniveau, de frustraties, de gezondheid en de werkprestaties van pendelaars. Voor het onderzoek werden 8.000 

mensen in 20 steden wereldwijd ondervraagd. De resultaten worden gebundeld in een ‘Commuter Pain Index’ waarbij             

de onderzochte steden gerangschikt worden op basis van 10 criteria.

Het volledige rapport (in het Engels) is beschikbaar op www.profacility/be/references
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Strategische analyses van  de Brusselse mobiliteit

bevolkingsgroei, werkgelegenheid en opleiding, 
milieu, armoedebestrijding en internationalisering 
van het Gewest. Met de goedkeuring van dit plan 
hopen de ontwikkelaars om “de grote principes van 
een nieuw stadsimago te schetsen, een doelstelling die 
bereikt moet worden vóór de gemeenteverkiezingen 
2012, zodat de nieuwe gemeentelijke meerderheden 
hun Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GOP) 
kunnen afstemmen op het GPDO”. Dit plan zal lopen 
tot 2020, en daarna tot 2040. Data die tot dromen 
aansporen als we ze vergelijken met de politieke 
levensduur van de besluitvormers, de zichtbaarheid 
van de bedrijfsleiders, die zelden langer dan drie 
jaar duurt, en de onzekerheid die weegt op het 
voortbestaan van fundamentele elementen zoals de 
eenheidsmunt.

tegenstrijdige stemmen
Toen er over het plan gestemd moest worden, kreeg 
Iris 2 niet alleen maar lof. Jef Van Damme (sp.a), 
schepen van Mobiliteit in Sint-Jans-Molenbeek en 
Brussels parlementslid, werkte mee aan een vorige 
versie van het Iris 2-plan in het kabinet van Pascal 
Smet die toen Brussels minister van Mobiliteit was. 
Volgens hem “was dit plan nergens op gebaseerd. 
Het begrotingskader zal pas volgend jaar bestudeerd 
worden. Dat is absurd want er kunnen alleen maar 
maatregelen getroffen worden waarvoor er een budget 
is. De Brusselse regering wil de milieuvriendelijke 
hoofdstad van Europa worden maar durft geen 
beslissingen te nemen over de manier waarop. Het 
plan blijft (bewust?) vaag over vele maatregelen. We 
hebben eigenlijk twee jaar verloren”. Ook Didier 
Gosuin (FDF) is niet bepaald mals: “Dit plan had in 
2005 vastgelegd moeten worden. De meerderheid van 
de olijfboomregering heeft dit dossier vijf jaar lang in 
de koelkast laten zitten. Maar vijf jaar is lang als het 
om milieu gaat. Het vorige plan was verouderd sinds 
2004-2005. Maar doordat er geen consensus bereikt 
kon worden, zal de doelstelling van de vermindering 

van het autoverkeer niet behaald worden binnen 
de vastgestelde termijn”. En daar stoppen de 
bedenkingen niet. Afgelopen juni organiseerde de 
minister van Openbare Werken en Mobiliteit van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met FFUE 
(Foundation for the Urban Environment – www.
ffue.org) een colloquium om de opties te bespreken 
op het gebied van wegeninfrastructuur en openbare 
vervoersnetwerken en hun intermodaliteit. De 
sprekers hebben voorbeelden van concurrerende 
projecten voorgesteld, niet alleen binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, maar ook tussen het Gewest 
en de Brusselse rand. Volgens de organisatoren is dit 
typisch voor de relatie van ‘coöpetitie’ (concurrentie 
verzacht door coöperatie wanneer de feiten ertoe 
verplichten) die het beleid van de Centraal Belgische 
metropool kenmerkt. Er werden vele voorbeelden 
aangehaald door de sprekers met als besluit dat deze 
complexe relaties het decor zullen vormen van de 
infrastructuurprojecten die het type mobiliteit in en 
rond Brussel zullen bepalen, vooral in het oosten.
Pierre Laconte, voorzitter van FFUE: “In Brussel 
gaan projecten die zeer dicht bij elkaar aanleunen, 
zoals NEO (Heizelvlakte) en U-Place (ten zuiden 
van de industriezone van Machelen-Vilvoorde), de 
concurrentie met elkaar aan en het is de markt die 
uiteindelijk zal beslissen. Tijdens het colloquium 
werden er een aantal feiten duidelijk gemaakt aan 
besluitvormers die niet altijd met elkaar willen 
praten. Onze stichting wordt gesubsidieerd door 
verschillende bronnen en vormt een werkinstrument 
dat consultancy overstijgt. Er is een plaats nodig 
waar men kan discussiëren over technische 
onderwerpen waarover een dikke mist hangt, en de 
Belgische dialoogcultuur, hoewel deze traag en log is, 
maakt het mogelijk om fouten te vermijden die we 
in sommige buurlanden zien, waar beslissingen tot 
het einde toegepast worden. Zelfs als het een slechte 
beslissing was…”. 

Patrick BARTHOLOMÉ n

meer info   

• over het GewOP (Gewestelijk   

 Ontwikkelingsplan), 

 www.prd.irisnet.be

• over het GWDO (Gewestelijk Plan  

 voor Duurzame Ontwikkeling)   

 en het GewOP, 

 www.urbanisme.irisnet.be, 

 tabblad ‘De spelregels’

 www.bruxellesplus10.be 

• mobiliteit in Brussel: 

  in het NL: 

 www.mobielbrussel.irisnet.be

IRIS II, Mobiliteitsplan’ – op 9/9/2010 

goedgekeurd door de Brusselse 

regering. Er wordt momenteel een 

definitieve versie met kaarten en 

afbeeldingen opgesteld.

Beschikbaar op  

www.profacility.be/references.
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Elektrische auto onder   de loep

fleet management  I  car polIcy  I

Zoals zo vaak het geval is bij een belangrijke 
(technische) evolutie lokt dat felle en onge-
nuanceerde reacties uit – afkeer of euforie. 

In het geval van de elektrische auto wordt eufo-
risch gereageerd, maar nuancering is meer dan 
aangewezen.

elektrische verscheidenheid 
Er wordt al te gemakkelijk over elektrische auto’s 
gesproken, terwijl de technische realisatie zeer ver-
scheiden is. In 1997 introduceerde Toyota de Prius 
op de Japanse markt en werkt zich in de kijker als 
pionier van de hybrideaandrijving. Dat betekent 
dat een klassieke verbrandingsmotor (aanvankelijk 
benzine, nu ook diesel) wordt bijgestaan door een 
elektromotor. De brandstofmotor drijft de vooras 
aan, terwijl de elektromotor zijn krachten naar 
de achteras stuurt. Afhankelijk van de rijomstan-
digheden kunnen beide motoren afzonderlijk of 
samen versterkend optreden. Deze samenwerking 
laat de verbrandingsmotor in zijn optimaal wer-
kingspunt draaien, met minimaal verbruik en uit-
stoot. De voeding van de elektromotor(en) wordt 
verzekerd door het voertuig zelf, dat de kinetische 
energie bij het afremmen van de auto omzet in 
elektrische energie die wordt opgeslagen in een 
accu. De zuiver elektrische werking van een hybri-

deaandrijving is zeer beperkt (enkele km’s). Daar-
om werd de ‘plug-in hybride’ ontwikkeld, waarbij 
het werkingsprincipe van de hybrideaandrijving 
wordt overgenomen, terwijl de accu niet alleen 
door de auto zelf, maar ook via een stopcontact (’s 
nachts) kan worden opgeladen. Dat betekent dat 
er meer elektrische energie aan boord is, waardoor 
verbruik en CO-uitstoot dalen. Afhankelijk van de 
verschillende parameters kan bv. in stedelijk gebied 
volledig elektrisch worden gereden. Op termijn 
wordt verwacht dat de plug-in hybride 50 tot 100 
km zuiver elektrisch zal kunnen afleggen. Stedelijk 
gebied is ook het gebruik dat best aansluit bij de 
mogelijkheden van 100% elektrische auto’s, voer-
tuigen die uitsluitend door een elektromotor wor-
den aangedreven en de daartoe benodigde energie 
uit een accu halen. Hun volledig emissievrije en 
bovendien stille werking zijn de grootste troeven. 
Daar staat tegenover dat het rijbereik van de auto 
afhankelijk is van de opslagcapaciteit van de accu. 
Hoe meer elektrische energie kan worden meege-
voerd hoe groter en zwaarder de accu’s worden…

De accu als zwakke schakel
De accu - de juiste benaming voor een (her)oplaad-
bare batterij – is een cruciale component voor de 
bouw van een elektrische auto. Hoewel er het laat-

Eén van de eerste grote evenementen in 2012 is ontegensprekelijk het tweejaarlijkse 
autosalon, dat al aan zijn 90e editie toe is en traditioneel honderdduizenden belangstellenden 
naar de Heizel lokt. De elektrificatie van de auto als oplossing voor de vervuiling is de 
lokvogel voor het grote, maar ook professionele publiek. 

Op het Brusselse Autosalon start de 
verkoop van de Renault Fluence Z.E 
vanaf 26.150 euro incl. BTW, excl. huur 
batterij à 82 euro/maand incl. BTW en 
verrekend op basis van 10 000 km / jaar 
over 36 maanden.
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Elektrische auto onder   de loep
ste decennium een enorme vooruitgang is geboekt, 
o.a. dankzij de explosieve groei van zaktelefoon en 
draagbare PC, blijft de kennis op dit vlak eerder 
beperkt. 
Naast de nadelige eigenschap dat meer opslagcapa-
citeit ook gepaard gaat met een hoger gewicht, is er 
de sterke temperatuursgevoeligheid. Vooral koude 
is een vijand van de accu. Zo kan het rijbereik al 
gauw tot 60% en minder dalen wanneer de tempe-
ratuur richting vriespunt evolueert.
Het beperkte rijbereik wordt gecounterd door een 
aantal studies die aantonen dat een 60-tal kilome-
ter volstaan voor de gemiddelde dagelijkse ver-
plaatsingen van 75% van de Europese pendelaars.
Vergeten we evenmin de lange laadtijd: 8 uur van-
uit een 16A stopcontact voor een volledige lading, 
die ons 100 à 150 km ver brengt onder optimale 
omstandigheden. Dat wordt 12 uur indien het 
stopcontact slechts 10A kan afgeven. Een snellaad-
beurt duurt gemiddeld een half uur en kan de accu 
70 à 80% van zijn maximale lading inpompen. De 
snelheid om de accu te herladen is significant tra-
ger dan het tanken van vloeibare brandstof. 

Hoe groen is het stopcontact?
Omdat de elektrische auto als sleutel tot groene 
mobiliteit wordt bewierookt, is de hamvraag of we 
enige zekerheid hebben over het laden met groene 
stroom. Het antwoord hierop is neen, of hooguit 
beperkt. Elektrische energie laat zich niet of zeer 
moeilijk opslaan. De productie m.b.v. windmolens 
en zonnepanelen kan nauwelijks worden aange-
past in functie tot de momentele energiebehoeften. 
De uitstap uit de kernenergie maakt het al bij-
zonder moeilijk tot onmogelijk om de behoeften 
‘groen’ te dekken, laat staan tegemoet te komen aan 
een sterk stijgende vraag. Het elektrisch net dat is 
uitgerold is bedoeld voor het afgeven van elektri-
sche energie, niet om er energie op te plaatsen. Er 
is ook een maximum elektrisch vermogen dat via 
het lichtnet kan getransporteerd worden naar de 
stopcontacten voor het laden van de auto’s. Deze 
beperking is gewoon het gevolg van de inwendige 
impedantie van het lichtnet, waardoor er ernstige 
spanningsvervormingen en/of overbelastingen 
kunnen ontstaan. De benodigde elektrische ener-
gie voor het laden van de auto’s komt bovenop het 
al aanwezige huishoudelijk verbruik. Bovendien is 
de energiebehoefte parallel aanwezig (avond) en 
dus sommerend. Professor Dirk Uwe Sauer van 
de RWTH Aachen (technische universiteit) ziet de 
elektrische auto in de komende twintig jaar dan 
ook hooguit als tweede auto voor korte afstanden. 
Dat staat echter een groot verkooppotentieel niet 
in de weg, want in een land als Duitsland worden 

10 miljoen auto’s als tweede wagen gebruikt. Een 
recente enquête gaf dan weer aan dat 98% van de 
Duitse consumenten bereid is een kwart meer te 
betalen voor een elektrische auto, maar ze ver-
wachten dan wel een overheidssubsidie. Een pre-
mie van 4.000 euro wordt als gepast ervaren om de 
aankoop van een elektrische auto in overweging te 
nemen. Minder dan 2.000 euro subsidie zal geen 
gedragsverandering teweegbrengen. 

De gulden middenweg 
Omdat de 100% elektrische auto nogal wat prakti-
sche nadelen aantoont, is de ‘range extender’ ont-
wikkeld. De auto wordt altijd elektrisch aangedre-
ven, maar wanneer de energievoorraad van de accu 
ontoereikend is, wordt de nodige elektrische ener-
gie aan boord geproduceerd door een kleine en 
bijgevolg zuinige verbrandingsmotor. Dat brengt 
de actieradius op meer dan 500 km, waarvan de 
eerste 60 km - zowel in de stad als op de snelweg 
- zuiver elektrisch worden gereden, m.a.w. zonder 
brandstofverbruik, noch CO

2
-uitstoot. 

Testen hebben aangetoond dat een elektrische auto 
met range extender een gecombineerd brandstof-
verbruik van amper 1,2 liter per 100 kilometer laat 
opmeten, wat gepaard gat met een CO

2
-uitstoot 

lager dan 40g/km. Of de wagen op zijn bestem-
ming geraakt zonder brandstof te verbruiken is 
sterk afhankelijk van de gereden afstand en van 
factoren als de geladen bagage, het aantal inzit-
tenden en het gebruik van de comfortuitrusting 
als airco. November 2011 is in België de officiële 
lanceermaand voor de langverwachte Chevrolet 
Volt en zijn tweelingbroer Opel Ampera. De Volt 
draagt een prijskaartje van 41.950 €; de Ampera 
is er vanaf 42.900 € voor de basisuitrusting en 
44.500 € voor een rijker uitgeruste versie. De prij-
zen zijn altijd inclusief accu. In Amerika geniet de 
Volt een standaardgarantie van acht jaar of 160.000 
kilometer.

tegenstroom 
Fritz Indra, een Oostenrijks ingenieur die wereld-
wijd erkenning geniet als specialist op het vlak 
van motoren- en voertuigontwikkeling, zijn spo-
ren verdiend heeft bij Audi, BMW, Opel en GM, 
met de bijnaam ‘motoren-paus’ wordt geëerd, ziet 
nauwelijks toekomst voor de 100% elektrische 
auto, terwijl de klassieke verbrandingsmotor vol-
gens hem nog ruim 30% aan besparingspotentieel 
insluit. Kort voor de opening van het toonaange-
vende autosalon van Frankfurt, klonk het in een 
interview met ‘Automobilwoche’, een gerenom-
meerd vakblad voor de sector: “De 100% elektri-
sche auto had en heeft geen toekomst!”.

laadpunt gezocht

De bekende Nederlandse produ-

cent van navigatiesystemen is 

klaar voor de elektrificatie van de 

auto: het ontwikkelde een nieuw 

in-dash-navigatiesysteem voor 

elektrische auto’s dat de reste-

rende accucapaciteit berekent 

en oplaadpunten op de route 

opspoort. De Renault Fluence 

Z.E geniet de primeur van deze 

uitrusting.

Het Carminat TomTom Z.E. Live 

moet de bijna panische angst 

om met een lege accu aan 

de rand van de weg te staan 

wegnemen bij gebruikers van 

elektrische auto’s.

Het TomTom navigatiesysteem 

integreert met het accuma-

nagement van de auto voor 

precieze informatie over het nog 

resterende rijbereik. Het systeem 

wijst de weg naar een laadpunt, 

waarvan TomTom verwacht er 

tegen eind 2011 een 5.000 te 

kunnen opnemen als P.O.I. in de 

digitale kaartinformatie.

Dr. Professor Fritz Indra, geniet wereld-
wijd erkenning als specialist motore-
nontwikkeling: “De 100% elektrische 
auto had en heeft geen toekomst!”.
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Volgens professor Fritz Indra draagt de elektrische 
auto niet bij tot een daling van de CO

2
-uitstoot en 

al helemaal niet tot het oplossen van de verkeers-
chaos. De techniek is veel te duur om ze massaal te 
kunnen doorzetten. Het beperkte rijbereik wordt 
niet geaccepteerd en op het einde van de levenscy-
clus is er niemand die zo’n auto met uitgediende 
accu nog wil. De recyclagekosten voor elektrische 
auto’s en de accu in het bijzonder zullen zeer hoog 
oplopen.
Hij ziet wel heil in het uitbreiden van elektrische 
assistentie om zo verliezen door wrijving weg te 
nemen, eigen aan mechanische componenten. 
Verder ziet hij voor benzinemotoren een aanzien-
lijk besparingspotentieel in het uitschakelen van 
cilinders in functie tot het benodigde vermogen. 
Dieselmotoren met kleine cilinderinhoud hebben 

nog amper toekomst en zullen opnieuw vervang-
en worden door benzinemotoren. Start/stopsyste-
men zoals ze steeds vaker voorkomen bij actuele 
modellen lonen, maar zouden enkel bij benzine-
motoren mogen toegepast worden.
Dat de auto-industrie zoveel miljarden investeert 
in de elektrische auto is heel jammer, aldus profes-
sor Indra. Wanneer dezelfde gelden besteed zou-
den worden aan de verbetering van de conventio-
nele aandrijftechnieken, zou men veel sneller en 
efficiënter echt wat kunnen doen voor het milieu. 
Professor Indra besluit: “Wij hebben de verbran-
dingsmotor nog zeer lang nodig, zolang er geen 
ernstig werk gemaakt wordt van duurzame elek-
triciteitsproductie!”. 

Eduard CODDé n

  elektrisch rijden en duurzame multimodaliteit 

Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten is duidelijk gewonnen voor de elektrische auto. Profacility vroeg naar haar 

argumentatie voor deze keuze. Een massale uitrol van elektrische wagens pakt de externe effecten van ons huidige 

mobiliteitssysteem - congestie, luchtvervuiling, broeikasgasemissies en lawaaihinder - aan. Bedoeld worden zowel volledig 

elektrische wagens als hybride-modellen. Twee belangrijke voordelen van deze wagens zijn dat ze geen of zeer weinig 

schadelijke emissies uitstoten (althans tijdens het rijden) en minder lawaaihinder veroorzaken, troeven die in een stedelijke 

omgeving de leefbaarheid aanzienlijk kunnen verhogen. En laat Vlaanderen nu juist één van de meest verstedelijkte 

gebieden van Europa zijn, met veelal korte verplaatsingen over een dicht wegennet. Elektrisch rijden moet kaderen in een 

algemener initiatief van duurzame multimodaliteit. Door de aansluiting tussen elektrisch vervoer en andere modi (zoals de 

trein of de tram) te verbeteren, zullen meer mensen bereid zijn de overstap naar die duurzamere modi te maken.

De Europese Commissie zet eveneens in op de ontwikkeling en uitrol van elektrische voertuigen in Europa en lanceerde 

in november 2008 het ‘European Green Cars Initiative’. Een belangrijke focus in dit programma ligt op de elektrificatie van 

personenvervoer.  In maart 2011 werd het Witboek Transport voorgesteld, waarin ambitieuze doelstellingen om tegen 

2050 de broeikasgasemissies van het wegvervoer te verminderen met 70 tot 80%. Tegelijkertijd wordt een groei van het 

passagiersvervoer met 50% verwacht. Deze doelstelling is slechts haalbaar als wordt ingezet op multimodaliteit en modal 

shift, maar ook op de elektrificatie van de voertuigvloot. Het witboek beoogt een halvering van het gebruik van traditionele 

voertuigen met verbrandingsmotor in het stadsverkeer tegen 2030 en een volledige ban van zulke voertuigen uit steden 

tegen 2050.

Vlaams minister van Innovatie Ingrid 
Lieten is duidelijk gewonnen voor de 
elektrische auto.
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Kilometerleasing krijgt de voorkeur 

Grote wagenparkbeheerders geven de voorkeur aan full-service-leasecontracten met 
een vooraf bepaald aantal kilometers. Zo blijkt uit de CVO-barometer 2011 (Corporate 
Vehicle Observatory ) die in opdracht van Arval en BNP Paribas 3.300 fl eetmanagers uit 
gans Europa enquêteerde. Belangrijkste resultaten en trends van de barometer: ongeveer 
40% van de bedrijven sluiten een leasecontract met vast jaarlijks kostenpercentage af, 
aangevuld met diverse diensten. Slechts iets meer dan een kwart van de fl eetmanagers 
opteert voor een contract met vast bepaalde eindwaarde voor het voertuig. Op Europese 
schaal blijkt zowat de helft van de kleinere ondernemingen nog altijd de voorkeur te 
geven aan de aankoop van het voertuigenpark. Vlootbeheerders hechten veel waarde aan 
de klassieke diensten (tankkaartbeheer, online rapportering, pechverhelping, enz.). Een 
grote meerderheid wenst meer milieu-gerelateerde services (CO2-rapportering, advies, 
opleidingen voor ecologischer rijden). Bedrijven verklaren zich bereid om elektrische 
voertuigen in hun vloot op te nemen. Bijna een derde van de fl eetmanagers verwacht de 
komende drie jaar het wagenpark uit te breiden. Slechts 5% verwacht het wagenpark 
nog te moeten inkrimpen. Bij 70% van de grote ondernemingen en 57% van de KMO’s 
verwacht men dat de kosten voor het wagenpark verder onder druk blijven staan.  

 De volledige studie downloaden via www.profacility.be/references > 15/06/2011

Mobiliteit en fleet management 
gaan hand in hand

Amélie Cardyn, mobiliteitsconsultant bij het gespecialiseerde bureau 
Traject: “Sommige meer dynamische gemeenten koppelen de ver-
plichting van een BVP aan de toekenning van een milieuvergunning”.

Auto of mobiliteit: op een dag moeten we kiezen

Vandaag heet het: ‘Mijn auto is niet meer mijn vrijheid’. Dit is het resultaat van het dichtslibben 
van ons wegennet op sommige plaatsen in het land. Tegen 2015 zouden alle toegangen naar 
Brussel en de ring verzadigd zijn, met als gevolg een gemiddelde verlenging van de reistij-
den met 131%, een snelheidsverlaging van 21 tot 10 km/u, ... Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest legt ondernemingen met meer dan 100 personen die er gevestigd zijn op om een 
bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. Aangezien de mobiliteitsproblemen in de andere grote 
steden van het land eveneens verergeren, zullen de andere gewesten ongetwijfeld vroeg of laat 
vergelijkbare maatregelen nemen.  Er bestaan ook lokale initiatieven. Sommige gemeenten 
koppelen de verplichting van een BVP aan de toekenning van een milieuvergunning. Er ontstaan 
ook specifi eke mobiliteitsplannen voor economische activiteitenzones. In de Gewesten kunnen 
ondernemingen steun krijgen voor initiatieven rond duurzame mobiliteit. In Brussel stimuleert 
het IRIS II-plan de zogenaamde ‘actieve verplaatsingswijzen’, een nieuwe term voor de ‘zachte 
verplaatsingswijzen’ in de mobiliteitsterminologie. Elke aanpassing in de verkeersinfrastructuur 
moet meehelpen aan de doelstelling om de ‘autodruk’ met 20% te doen afnemen. Voortaan zijn 
investeringen van een bedrijf in fi etseninfrastructuur voor 120% aftrekbaar. In 2011 steeg voor 
auto’s de CO2-taks die werkgevers betalen. De werknemer ziet zijn voordeel in natura voortaan 
berekend op basis van de CO2-uitstoot.
  

 U kunt dit artikel downloaden via  www.profacility.be/biblio > 31/01/2011
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Is de elektrische auto echt een groene oplossing?
De elektrische auto wordt voorgesteld als de oplossing voor onze individuele mobiliteit in de toekomst. Hij lijkt een uitstekend vervoermiddel voor de gemid-
delde dagelijkse verplaatsingen. Toch wordt slechts een aandeel van 1,5% voorspeld voor de zuiver elektrische auto. De autonomie van een elektrische 
wagen bedraagt 60 tot 110 km en is afhankelijk van de accu. Meer accucapaciteit betekent altijd meer gewicht en dat werkt negatief op het rijbereik. Een 
andere optie is de elektrische auto met hulpmotor. De aandrijving gebeurt opnieuw met een elektromotor, maar wanneer de energievoorraad in de accu is 
opgebruikt, kan elektriciteit worden opgewekt met een normale, kleine verbrandingsmotor (benzine of diesel). Dit maakt niet alleen een groter tot normaal 
rijbereik mogelijk - 400 à 500 km - maar laat ook toe om, bijvoorbeeld in de stad, zuiver elektrisch te rijden zonder enige uitstoot. Tenslotte is er nog de 
hybridetechnologie, die vandaag als de meest haalbare kaart mag gezien worden. Tanken uit het stopcontact klinkt dan wel heel aantrekkelijk, maar hoe 
groen is die elektriciteit? De elektrische auto moet objectief nagerekend worden volgens de ‘well-to-wheel cyclus’: van energieproductie tot recyclage of 
vernietiging van het product nadat het uitgediend is. Het is twijfelachtig of ons elektriciteitsdistributienet opgewassen is tegen de vraag. Regeringen moeten 
richting geven aan het uitbouwen van een aangepaste infrastructuur voor de bevoorrading en die stimuleren.

 U kunt dit artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 14/02/2011

Renault voorziet in 2012 een grootschalige introductie 
van zijn Z.E.-modellen (Zero Emissie). 

Een ‘car policy’ waar iedereen beter van wordt

PwC werkte een volledig nieuwe car policy uit, die opvalt door een gezond even-
wicht tussen MVO, de verzuchtingen van de gebruikers en kostenbeheersing voor de 
onderneming. Aanleiding was het streven naar een lagere ecologische voetafdruk en 
meer veiligheid, zonder het aspect motivatie en verloning te vergeten. De autokeuze 
wordt beperkt tot drie premium merken: Audi, BMW en Mercedes-Benz en drie kleu-
renopties. Monovolumemodellen zijn enkel toegestaan voor werknemers met kinde-
ren. SUV’s worden uitgesloten. Deze beperkingen maken het een stuk eenvoudiger 
voor de fl eetmanager, zorgen voor een daling van de administratiekost en voor betere 
voorwaarden bij de merken. Een deel van de gerealiseerde besparing wordt geïnves-
teerd in een betere veiligheidsuitrusting: zomer/winterbandenwissel, Bluetooth voor 
handenvrij telefoneren, automatische airco en ‘park assist’. De ‘Safe Driver Incentive’ 
kent aan bestuurders die gedurende de ganse leaseperiode geen ongeluk veroorza-
ken, een bonus toe onder de vorm van extra uitrusting of als ‘spaarpot’ voor eventuele 
schade tijdens volgende leaseperiodes. Voor de junior en senior consultants is de 
bovengrens voor de CO2-uitstoot vastgelegd op 105 g/km. Voor de managers is de 
uitstootgrens van de auto’s op 140 g/km vastgelegd. Op termijn moet die stapsgewijs 
verder zakken naar 120 g/km. De nieuwe PwC Car Policy kwam tot stand via overleg 
met de medewerkers en werd ondersteund met een communicatieplan en microsite 
op het intranet.  

 U kunt dit artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 27/06/2011
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company profile

TRAJECT NV/SA
Maria Hendrikaplein 65C - BE-9000 Gent

TEL 0032 (0)9 242 32 80
FAX 0032 (0)9 242 32 29

traject@traject.be
www.traject.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Het beheer van de personenmobiliteit en het goe-
derenverkeer maken onlosmakelijk deel uit van het 
Facility Management. Bij de keuze en inrichting van 
een vestiging komen bereikbaarheid en parkeermo-
gelijkheden aan bod. Het beheer van een bedrijfsvloot 
is vaak ook een taak voor de Facility Manager. Toch 
is deze niet altijd specialist in mobiliteit en verkeer. 
Daarvoor is er Traject, sinds 1992 de specialist in 
België inzake management van verkeer en mobiliteit 
bij bedrijven. Traject biedt een doelgerichte benade-
ring: vanuit de specifieke bedrijfssituatie of -cultuur, 
de targets van de opdrachtgever, de verplaatsingsbe-
hoeften van personeel, bezoekers en leveranciers.

Diensten
Een planmatige aanpak van het verkeer van 
personen en goederen in en om een bedrijf: 
• bedrijfsvervoerplan
• verhuisplan
• locatiekeuze-advies
• mobiliteitseffectenrapport. 

Expertadvies bij het realiseren en opvolgen 
van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen:
• parkingbeleid
• optimaliseren dienstverplaatsingen, wagenpark 
 en verplaatsingsvergoedingen
• organisatie van vervoersdiensten
• doelgerichte communicatie rond bereikbaarheid  
 voor werknemers, leveranciers en bezoekers
• belangenverdediging t.o.v. andere bedrijven 
 en/of openbare instellingen.

Nieuwigheden
• Mobiliteitsmanagement voor een vlotte bereik- 
 baarheid van uw bedrijfsevenementen: organi- 
 satie (VIP)-parking, vervoer op maat, signalisatie,  
 verkeersbegeleiding, bereikbaarheidscommuni- 
 catie.
 
• Globaal beheer mobiliteitsbudget. Waarom niet  
 uw gehele budget voor personeelsmobiliteit laten  
 screenen en anders gaan beheren, in functie van  
 kost, fiscaliteit, efficiëntie en employee satisfac- 
 tion?

• Outsourcing van uw mobiliteitsmanagement. 
 U kan aan Traject het dagelijkse beheer van de  
 gehele personeels- en goederenmobiliteit, tot 
 het locatiebeleid, uitbesteden. Daarbij beheersen  
 wij zowel het facilitaire als het HR-aspect.

referenties
Delhaize, Case New Holland, Eandis, GlaxoSmithkline 
Biologicals, Brussels Airport, Solvay, Euroclear, 
BNP Paribas Fortis, Lidl, Agfa-Gevaert, Alcatel, Volvo 
Cars, Ford, UZLeuven, Ethias, FOD Justitie, Hansen 
Transmissions, Siemens, AG Insurance, Bekaert, 
Vereniging Gentse Havenbedrijven, TYCO, EADS, 
Bond Moyson, Vlaamse Overheid, Brussels Gewest, 
Région wallonne

coNtact
Sabine LAUWAERT

Office Manager

TEL 0032 (0)9 242 32 80

sla@traject.be

StrUctUUr
Management

Bart DESMEDT

Delegate Manager

Vestigingen/België   
Traject Gent - Maria Hendrikaplein 65 C

9000 Gent

 

Traject Brussel - Theresianenstraat 7 

1000 Brussel

Werknemers       
Aantal personen: 13

omzet        
2008: 839.700 €

2009: 913.900 €

2010: 974.830 € 
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FACILITY MANAGEMENT, STRATEGIE, 
ORGANISATIE EN CONTROLE  
•	 Adviesverlening	in	Facility	Management
•	 Integrated	Facility	Management
•	 FMIS-software
•	 Consulting	-	inkoopstrategie
•	 Opleidingen	in	Facility	Management
•	 HR	-	Search	&	Selection	-	Interim
•	 Beroepsfederatie

INRICHTING EN WORKPLACE DESIGN
•	 Workplace	Design	-	concept	en	project	management
•	 Kantoormeubelen
•	 Kantoormeubelen	-	verhuur
•	 Kantoormeubelen	-	tweedehands
•	 Welzijn	op	het	werk	
•	 Kunst	en	decoratie	in	bedrijven
•	 Audiovisueel	en	Videoconferentie	-	installateurs
•	 Scheidingswanden
•	 Verlichting
•	 Verlaagde	plafonds
•	 Renovatie	en	afwerking	binnen
•	 Akoestiek
•	 Ruimtelijke	groenvoorziening
•	 Binnenjaloezieën	en	-zonweringen	
	

OFFICE MANAGEMENT	
•	 Documenten	-	diensten	voor	digitalisering	en	archivering
•	 Klassement	en	archivering	-	meubilair
•	 Bureaumatica	(kopieerapparaten,	scanners,	faxtoestellen,		
	 printers,	projectors)
•	 Kantoorbenodigdheden
•	 Leveringsdienst	-	koeriers

GEBOUWEN EN TECHNIEKEN  
•	 Multitechnisch	beheer	(maincontracting)
•	 HVAC	(Heating,	Ventilation,	Air	Conditioning)
•	 Klimaatplafonds
•	 Immotica	en	automatisering
•	 Gebouwen	-	signalisatie	
•	 Buitenzonweringen
•	 Liften	en	roltrappen	-	installateurs	en	fabrikanten
•	 Vochtwering	daken	-	plaatsing	en	onderhoud
•	 Wand-	en	vloerbekleding
•	 Graffiti	-	verwijderings-	en	behandelingsdiensten
•	 Parkeersystemen	en	-diensten
•	 Tuinen	en	groene	ruimten	-	aanleg	en	onderhoud
•	 Renovatie	-	algemene	bedrijven
•	 Consultants	-	milieu
•	 Energieaudit
•	 Zonnepanelen	-	installateurs
•	 Warmtekrachtkoppeling	-	installateurs
•	 Windmolens	-	installateurs
•	 Beroepsfederaties	

	

INDEX	VAN	DE	RUBRIEKEN	VOOR	DIENSTEN	EN	UITRUSTINGEN
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LEVERANCIERSGIDS		
Dit	 onderdeel	 van	 de	 Profacility	 Guide	 geeft	 een	 overzicht	 van	 de	 belangrijkste	 leveranciers	 en	
dienstverleners	die	u	hun	aanvullende	vakkennis	en	knowhow	aanbieden	om	het	beheer	van	uw	
vastgoed,	gebouwen,	werkomgevingen,	facilitaire	diensten,	wagenpark	en	mobiliteit	te	optimaliseren.	
U	kunt	hun	gegevens	en	bedrijfsprofielen	raadplegen	op	www.profacility.be/guide.	U	vindt	er	
meer	dan	820	leveranciers,	onderverdeeld	per	activiteitensector.	De	gegevens	in	deze	online	gids	
worden	dagelijks	door	de	redactie	bijgewerkt.

Gebruik	de	dienst	 INFODESK	van	www.profacility.be/guide	 om	een	 informatie-	 en	offerte-
aanvraag	naar	meerdere	leveranciers	tegelijk	te	sturen.	
	

INDEX	VAN	DE	RUBRIEKEN	VOOR	DIENSTEN	EN	UITRUSTINGEN

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
•	 Toezicht	en	bewaking	-	diensten
•	 Toegangscontrole		-	installateurs	
•	 Bewakingssystemen	-	installateurs
•	 Bewaking	-	lokalisering	van	voertuigen
•	 Event	security
•	 Brandveiligheid	-	apparatuur	
•	 Beschermings-	en	veiligheidskleding	
•	 Beroepsfederaties	
		
SCHOONMAAK EN HYGIËNE
•	 Schoonmaak	-	diensten	
•	 Schoonmaak	-	uitrusting	en	materiaal	
•	 Schoonmaak	-	benodigdheden	en	verbruiksgoederen	
•	 Schoonmaak	-	adviesverlening	en	kwaliteitscontroles	
•	 Hotel	housekeeping
•	 Industriële	wasserijen
•	 Pest	Control	
•	 Beroepsfederaties	
	
CATERING 
•	 Catering	-	diensten
•	 Industriële	keuken	-	uitrusting
•	 Vending
•	 Waterfonteinen
•	 Koffiemachines
•	 Event	catering

VASTGOED 	
•	 Consultancy	en	vastgoeddiensten
•	 Asset	&	Property	Management
•	 Herlokalisering	-	consultancy	en	projectbeheer
•	 Juridisch	en	fiscaal	advies
•	 Banken	-	financiering	investeringen
•	 Architectenbureaus
•	 Tuinarchitecten
•	 Bouw	-	consultancy	en	projectbeheer
•	 Studie-	en	engineeringbureaus
•	 Milieucertificatie	van	gebouwen
•	 Straatmeubilair
•	 Business	center
•	 Opleidingen	in	vastgoedbeheer
•	 Beroepsfederaties	
	
VERHUIZING, OPSLAG EN LOGISTIEK  
•	 Verhuizing	-	diensten
•	 Rekken	voor	opslagplaatsen
•	 Beroepsfederatie

FLEET MANAGEMENT EN MOBILITEIT  
•	 Fleet	Management	-	consultants
•	 Leasing	-	captives
•	 Multi-merkleasing
•	 Brandstoffen	en	smeermiddelen
•	 Bijstand	en	pechverhelping
•	 Mobiliteit	-	consultants	
•	 Openbaar	vervoer	
•	 Gedeeld	vervoer	
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FaciliTY ManageMenT, OrganisaTie, cOnTrOle

ADVIESVERLENING IN FACILITY MANAGEMENT
ANIXTON
Bedrijfsprofi el op pagina 114

www.profacility.be/anixton

AOS BELGIUM
Bedrijfsprofi el op pagina 45

www.profacility.be/aos-studley

DE CORT & DERVICHIAN 

FACILICOM
Bedrijfsprofi el op pagina’s 24-25

www.profacility.be/facilicom

FAMAS FACILITY MANAGEMENT SOLUTIONS

FAST-FACILITY(Delaware Consulting) 

FREESTONE
Bedrijfsprofi el op pagina 114

www.profacility.be/freestone

HOSPITALITY CONSULTANTS

L.O.G www.profacility.be/log

MAES FACTORY 

PROCOS GROUP
Bedrijfsprofi el op pagina 59

www.profacility.be/procos

S&S FACILITY SERVICES

VINCI FACILITIES (Faceo Belgium) 
Bedrijfsprofi el op pagina 31

www.profacility.be/vinci

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT
ATALIAN GROUP
Bedrijfsprofi el op pagina’s 20-21

www.profacility.be/atalian

EUREST SERVICES 
Bedrijfsprofi el op pagina 23

www.profacility.be/eurest

FACILICOM
Bedrijfsprofi el op pagina’s 24-25

www.profacility.be/facilicom

ISS
Bedrijfsprofi el op pagina’s 26-27

www.profacility.be/iss

JOHNSON CONTROLS

SODEXO 
Bedrijfsprofi el op pagina 30

www.profacility.be/sodexoifm

VINCI FACILITIES (Faceo Belgium) 
Bedrijfsprofi el op pagina 31

www.profacility.be/vinci

FMIS-SOFTWARE
AREMIS
Bedrijfsprofi el op pagina 22

www.profacility.be/aremis

MCS 

PLANON www.profacility.be/planon

PROXYCLICK

PROCOS GROUP
Bedrijfsprofi el op pagina 59

TOPDESK BELGIUM

ULTIMO BELGIUM www.profacility.be/ultimo

CONSULTING - INKOOPSTRATEGIE
ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL - 
CAMPUS DANSAERT

www.profacility.be/ifma-ehb

HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE 
DE LIEGE

www.profacility.be/ifma-HEPL

IFMA BELGIAN CHAPTER
Bedrijfsprofi el op pagina’s 28-29

www.profacility.be/ifma

INTERNATIONAL MANAGEMENT FORUM

KAHO SINT-LIEVEN www.profacility.be/ ifma-KAHO

WOLTERS KLUWER

HR - SEARCH & SELECTION - INTERIM

ADECCO

INTERLABOR

MANPOWER BUSINESS SOLUTIONS

RANDSTAD

START PEOPLE

USG INNOTIV

BEROEPSFEDERATIES

HDFV (Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorginsintsellingen)

IFMA BELGIAN CHAPTER
Bedrijfsprofi el op pagina’s 28-29

www.profacility.be/ifma

HuisvesTing en WerKOMgeving

WORKPLACE DESIGN - CONCEPT & PROJECT BEHEER

ALL CONCEPT 

ALTERNATIV WORKSPACE 
SOLUTIONS

www.profacility.be/alternativ

AOS BELGIUM
Bedrijfsprofi el op pagina 45

www.profacility.be/aos-studley

AREMIS
Bedrijfsprofi el op pagina 22

www.profacility.be/aremis

BACCARNE 
Zie advertentie op pagina 37

www.profacility.be/baccarne

BURO INTERNATIONAL
Bedrijfsprofi el op pagina 46

www.profacility.be/burointernational

BUROCONCEPT
Bedrijfsprofi el op pagina 48

www.profacility.be/buroconcept

D&C SERVICES
Bedrijfsprofi el op pagina 50-51

www.profacility.be/dcservices

DE CORT & DERVICHIAN 

EXODE ARCHITECTURE

FREESTONE
Bedrijfsprofi el op pagina 115

www.profacility.be/freestone

GETRONICS

GLOBAL DESIGN, PROJECT & FM
Bedrijfsprofi el op pagina 56-57

www.profacility.be/global

K-ONCEPT
Bedrijfsprofi el op pagina 54

www.profacility.be/k-oncept

KANTOORINRICHTING STULENS 

KINNARPS
Bedrijfsprofi el op pagina 55

www.profacility.be/kinnarps
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L.O.G www.profacility.be/log

MEWAF

PROCOS GROUP
Bedrijfsprofiel op pagina 59

www.profacility.be/procos

STEELCASE
Bedrijfsprofiel op pagina 63

www.profacility.be/steelcase

TETRIS

WILKHAHN
Bedrijfsprofiel op pagina’s 66-67

www.profacility.be/wilkhahn

KANTOORMEUBELEN

AHREND FURNITURE 

ALTERNATIV WORKSPACE 
SOLUTIONS

www.profacility.be/alternativ

ART NIVO WORKSPACES

BEDIMO

BENE

BEDDELEEM  
Bedrijfsprofiel op pagina 47

www.profacility.be/beddeleem

BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS
Bedrijfsprofiel op pagina’s 52-53

www.profacility.be/bruynzeelstorage

BULO

BULVANO

BURO INTERNATIONAL
Bedrijfsprofiel op pagina 46

www.profacility.be/burointernational

FORMA 

GDB BELUX 

GIROFLEX 

GIRSBERGER
Bedrijfsprofiel op pagina 49

www.profacility.be/girsberger

GISPEN

KINNARPS
Bedrijfsprofiel op pagina 55

www.profacility.be/kinnarps

KNOLL

MEWAF

PAMI
Bedrijfsprofiel op pagina 60

www.profacility.be/pami

SEDUS STOLL
Bedrijfsprofiel op pagina 61

www.profacility.be/sedus-stoll

STEELCASE
Bedrijfsprofiel op pagina 63

www.profacility.be/steelcase

SV
Bedrijfsprofiel op pagina’s 64-65

www.profacility.be/sv

TDS OFFICE DESIGN 

VITRA

WILKHAHN
Bedrijfsprofiel op pagina’s 66-67

www.profacility.be/wilkhahn

KANTOORMEUBELEN - VERHUUR

ALVERO 

KANTOORMEUBELEN - TWEEDEHANDS

BURODEPO 

OKA

NNOF > D&C SERVICES
Bedrijfsprofiel op pagina’s 50-51

www.profacility.be/dcservices

WELZIJN OP HET WERK 

AMBIUS

BUROCONCEPT
Bedrijfsprofiel op pagina 48

www.profacility.be/buroconcept

EKIVITA

ERGO COMFORT

KUNST & DECORATIE IN BEDRIJVEN

BUSINESS ART SERVICE

KUNST EN BEDRIJF

KUNST IN HUIS 

LITTLE VAN GOGH www.profacility.be/littlevangogh

AUDIOVISUEEL EN VIDEOCONFERENTIE - INSTALLATEURS

AUDIOVISUAL LINE

AVEX

BIS 

DIALOG

MEDIATONE 

SCHEIDINGSWANDEN

ANBICO 

ALTERNATIV WORKSPACE 
SOLUTIONS

www.profacility.be/alternativ

BEDDELEEM  
Bedrijfsprofiel op pagina 47

www.profacility.be/beddeleem

BENJO

CLESTRA HAUSERMAN 

FAAY VIANEN

LINDNER

MAARS JANSEN PARTITIONING 
SYSTEMS
Bedrijfsprofiel op pagina 58

www.profacility.be/maars-jansen

PAN-ALL www.profacility.be/panall

PANISOL 

TECNIBO 

TECNOSPACE

VERLICHTING

BIS LIGHTING

DARK 

DCD LIGHTING

DELTA LIGHT 

ETAP 
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MODULAR LIGHTING

PHILIPS Division Lighting

TRILUX 

ZUMTOBEL LIGHTING
Bedrijfsprofi el op pagina 83

www.profacility.be/zumtobel

BINNENJALOEZIEËN EN ZONWERINGEN 

HAROL PROJECTS

HUNTER DOUGLAS
Helioscreen Projects 
Bedrijfsprofi el op pagina 82

www.profacility.be/hunterdouglas

LUXASOLAR

ORTALDRAPE

REPROSOL 

SOLIFLEX
Bedrijfsprofi el op pagina 62

www.profacility.be/solifl ex

VERLAAGDE PLAFONDS 

ANBICO 

BENJO

FAAY VIANEN

HUNTER DOUGLAS 
Helioscreen Projects
Bedrijfsprofi el op pagina 82

www.profacility.be/hunterdouglas

INTERALU 

KNAUF AMF PLAFONDS 

LINDNER

RENOVATIE EN BINNENAFWERKING 

ACVAN

BEDDELEEM  
Bedrijfsprofi el op pagina 47

www.profacility.be/beddeleem

JANSEN FINISHINGS

TECNIBO

AKOESTIEK - CONSULTANCY EN UITRUSTING 

DOX ACOUSTICS

ENVIRONMENT ACOUSTICS

SEDUS STOLL
Bedrijfsprofi el op pagina 61

www.profacility.be/sedus-stoll

STO

TECNOSPACE

VENAC

KANTOOR - EN INTERIEUR BEPLANTING 

AMBIUS

ANYGREEN 

AQUARELLA 

GREEN CONCEPT & SERVICES

LEASE PLANT
Bedrijfsprofi el op pagina’s 26-27

www.profacility.be/iss

OFFice ManageMenT

DOCUMENTEN - DIENSTEN VOOR DIGITALISERING & ARCHIVERING

CINTAS DOCUMENT MANAGEMENT

IRIS

IRON MOUNTAIN 

MERAK

PITNEY BOWES MANAGEMENT SERVICES

RICOH

KLASSEMENT & ARCHIEF – MEUBILAIR

ALMASY

BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS
Bedrijfsprofi el op pagina’s 52-53

www.profacility.be/bruynzeelstorage

JALEMA 

BUREAUMATICA (KOPIEERAPPARATEN, SCANNERS, FAXTOESTELLEN, 
PRINTERS, PROJECTORS)

AVR SYSTEMS

BROTHER

DANKA

FELLOWES

KYOCERA MITA

OCE

RICOH

XEROX

KANTOORBENODIGDHEDEN 

ANTALIS

BURO MARKET

DURABLE

ESSELTE

ETILUX

FELLOWES

LYRECO

OTTO OFFICE

OVERTOOM

STAPLES

LEVERINGSDIENST NATIONAAL - KOERIER 

CMG EXPRESS

CORPCO EXPRESS ROAD

FACILITY MAIL

G4S COURIER SERVICES

BPOST

LEVERINGSDIENST INTERNATIONAAL - KOERIER 

DHL EXPRESS

FEDEX EXPRESS

TNT EXPRESS 

UPS 
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vasTgOed

CONSULTANCY & VASTGOEDDIENSTEN

ALLTEN

ANIXTON
Bedrijfsprofi el op pagina114

www.profacility.be/anixton

BELTICO   www.pro-realestate.be/beltico

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CBRE

COLLIERS-EPMC

CUSHMAN & WAKEFIELD 

DE CROMBRUGGHE AND PARTNERS

DEVIMO CONSULT 

DTZ

FREESTONE
Bedrijfsprofi el op pagina115

www.profacility.be/freestone

GVA GRIMLEY

IMMOBILIEN HUGO CEUSTERS 

IMMOQUEST

JONES LANG LASALLE 

KEY ESTATE

KING BELGIUM

KNIGHT FRANK 

ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

CAMELOT

COFINIMMO

CONNECTIMMO

ENTRAKT

GLOBAL PORTFOLIO MANAGEMENT 

INTERIM VASTGOEDBEHEER

SAVILLS

SOGESMAINT

HERLOKALISERING – CONSULTANCY EN  PROJECTBEHEER

ANIXTON
Bedrijfsprofi el op pagina114

www.profacility.be/anixton

AOS BELGIUM
Bedrijfsprofi el op pagina 45

www.profacility.be/aos-studley

D&C SERVICES
Bedrijfsprofi el op pagina 51

www.profacility.be/dcservices

DE CROMBRUGGHE AND PARTNERS

L.O.G www.profacility.be/log

PROCOS GROUP
Bedrijfsprofi el op pagina 59

www.profacility.be/procos

TRAJECT
Bedrijfsprofi el op pagina 125

www.profacility.be/traject

JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES

ALLEN AND OVERY

ALTIUS | TIBERGHIEN

BAKER & MCKENZIE

CMS DEBACKER

CRAWFORD BELUX

DELOITTE REAL ESTATE

ERNST AND YOUNG

HAUMONT,SCHOLASSE & PARTNERS

KPMG www.pro-realestate.be/KPMG

LAGA

LINKLATERS

LYDIAN LAWYERS

STIBBE

TAYLORWESSING

VERCRUYSSE & KADANER

ARCHITECTENBUREAU’S

A.D.E. SPRL MARC STRYCKMAN AND PARTNERS 

A2RC ARCHITECTS

ALTIPLAN° ARCHITECTS  www.pro-realestate.be/altiplan

ARCHI 2000

ARCHI+I 

ARCHITECTES ASSOCIES

ARCHITECTUURBUREAU LOWETTE

ARCHITEKTENBURO STORME VAN RANST

ART & BUILD ARCHITECTS

ASSAR ARCHITECTS

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL 

ATELIER DE L'ARBRE D'OR 

BUREAU D'ARCHITECTURE EMILE VERHAEGHEN

BURO II 

CERAU 

CHAPMAN TAYLOR

CONIX ARCHITECTEN

CREPAIN-BINST ARCHITECTUR

DDS & PARTNERS

DSW ARCHITECTS 

ELD PARTNERSHIP

EXODE ARCHITECTURE

GLOBAL DESIGN, PROJECT & FM
Bedrijfsprofi el op pagina’s 56-57

www.profacility.be/global

JASPERS - EYERS & PARTNERS 

K-ONCEPT
Bedrijfsprofi el op pagina 54

www.profacility.be/k-oncept

MONTOIS PARTNERS ARCHITECTS 

POLO ARCHITECTS

RYCKAERTS & PARTNERS

SAMYN AND PARTNERS

TUINARCHITECTEN

AVANTGARDEN

INTERPLANT

J.N.C

WIRTZ
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BOUW - CONSULTANCY EN  PROJECTBEHEER

ACMG CONSTRUCTION CONSULTANT

ARCADIS

AT OSBORNE

B4F  I  Building for the Future www.profacility.be/B4F

BOPRO  REAL ESTATE SERVICES

K-ONCEPT
Bedrijfsprofiel op pagina 54

www.profacility.be/k-oncept

PROBAM

VK ENGINEERING www.profacility.be/vk

WIDNELL EUROPE

STUDIE- EN ENGINEERINGSBUREAU’S

ABT

AIR CONSULT ENGINEERING

ARCADIS 

B SOLUTIONS

INDUSTRIAL PROJECT SERVICES 

INGENIUM www.profacility.be/ingenium

MARCQ & ROBA 

SOPHIA GROUP 

TECHNUM - TRACTEBEL ENGINEERING

TPF  GROUP

TRACTEBEL ENGINEERING (GDF ZUEZ)

VK ENGINEERING www.profacility.be/vk

MILIEUCERTIFICATIE VAN GEBOUWEN

AGECO ENVIRONMENTAL CONSULTING

B4F I Building for the Future www.profacility.be/B4F

BREEAM

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

HQE

PROBAM

SECO 

VALIDEO

VINCOTTE

STRAATMEUBILAIR

KOPPEN

VELOPA 

OPLEIDINGEN IN VASTGOEDBEHEER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN MANAGEMENT SCHOOL (UAMS)

SOLVAY BRUSSELS SCHOOL

BUSINESS CENTER

ALTERNATIVE BUSINESS CENTER 

ANTWERP BUSINESS CENTER

AXISPARC BUSINESS CENTER 

BURO & DESIGN CENTER 

BUROTEL 

EUREGIO BUSINESS CENTER

HEPTAGON

HIVE - MUNDO B

LIEGE BUSINESS CENTER

MUTIBURO 

REGUS

SILVERSQUARE

SMART WORK CENTER

BEROEPSFEDERATIES

RES

RICS

URBAN LAND INSTITUTE (ULI)

UPSI / BVS

geBOuWen, energie en TecHnieKen

MULTITECHNISCH BEHEER (MAINCONTRACTING)

CEGELEC 

COFELY

FABRICOM

IMTECH MAINTENANCE 

INGENIUM www.profacility.be/ingenium

JOHNSON CONTROLS

SODEXO
Bedrijfsprofiel op pagina 30

www.profacility.be/sodexoifm

SOPHIA GROUP 

SPIE BELGIUM

T.E.M

VINCI FACILITIES (Faceo Belgium) 
Bedrijfsprofiel op pagina 31

www.profacility.be/vinci

HVAC (HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING)

ABN KLIMATISATIE

ATLAS COPCO BELGIUM

AXIMA CONTRACTING

BELAIRCO / SAMSUNG AIRCONDITIONNING

DAIKIN BELGIUM 

DALKIA

FEXIM MAINTENANCE

IMTECH PROJECTS

LIMPENS

TYCO THERMAL CONTROLS

KLIMAATPLAFONDS

INTERALU

BEDDELEEM  
Bedrijfsprofiel op pagina 47

www.profacility.be/beddeleem

IMMOTICA EN AUTOMATISERING

BECKHOFF AUTOMATION

PRIVA BUILDING INTELLIGENCE

RISCO GROUP BENELUX
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SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES

ZUMTOBEL LIGHTING
Bedrijfsprofi el op pagina 83

www.profacility.be/zumtobel

BUITENZONWERINGEN

DUCO

HUNTER DOUGLAS
Helioscreen Projects
Bedrijfsprofi el op pagina 82

www.profacility.be/hunterdouglas

RENSON VENTILATION

LIFTEN & ROLTRAPPEN - INSTALLATEURS EN FABRIKANTEN

AXESS LIFTEN

COOPMAN LIFTEN

COSMOLIFT

KONE

OTIS 

SCHINDLER

THYSSEN KRUPP

GEBOUWEN - SIGNALISATIE

APL

ETILUX

PUBLI-COEN SAFETY & SIGN

SIGNTEC

VOCHTWERING DAKEN – PLAATSING EN ONDERHOUD

ATAB

DE BOER WATERPROOFING SOLUTIONS

IMPERBEL (DERBIGUM)

RECTICEL INSULATION

WAND- EN VLOERBEKLEDING

AKZO NOBEL PAINTS 

BELVI (AIRDECK)

COMPOSIL EUROPE

DESSO

FORBO

IDEAL FLOORCOVERINGS

INTERFACEFLOR

STO

GRAFFITI – VERWIJDERINGS- EN BEHANDELINGSDIENSTEN

APP All REMOVE 

PARKEERSYSTEMEN EN -DIENSTEN

AUTOMATIC SYSTEMS 

VELOPA

VINCI PARK

WPS BELGIUM

RENOVATIE - ALGEMENE BEDRIJVEN

MASTER KEY

STRIP-IT www.profacility.be/stripit

CONSULTANCY - MILIEU

ELLYPS 

CENERGIE

GLOBAL ENERGY MANAGEMENT SOLUTIONS

INVICTUS

VINCOTTE ENVIRONNEMENT

ENERGIEAUDIT

AREMIS
Bedrijfsprofi el op pagina 22

www.profacility.be/aremis

DALKIA 

DAPESCO

INGENIUM www.profacility.be/ingenium

SOPHIA GROUP 

STEEL 

VK ENGINEERING www.profacility.be/vk

ZONNEPANELEN - INSTALLATEURS

CARBOMAT

ENERSOL

IMPERBEL (DERBIGUM)

SOLARACCES

SUNSWITCH

WARMTEKRACHTKOPPELING - INSTALLATEURS

BELPOWER INTERNATIONAL

RENOVE ELECTRIC

SOLTIS

BEROEPSFEDERATIES

BELGIAN MAINTENANCE ASSOCATION (BEMAS)

CONFEDERATIE BOUW

veiligHeid en Beveiliging

TOEZICHT EN BEWAKING - DIENSTEN

ATALIAN GROUP
Bedrijfsprofi el op pagina’s 20-21

www.profacility.be/atalian

BEST SECURITY SERVICE 

CAMELOT

COBELGUARD

EUROPEAN SECURITY GROUPE

FACT SECURITY

FOCUS Security

G4S SECURITY SERVICES 

S.G.I SECURITY

SECURITAS 

SERIS SECURITY www.profacility.be/seris

TRIGION SECURITY
Zie advertentie op paginas 24-25

www.profacility.be/facilicom
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TOEGANGSCONTROLE  - INSTALLATEURS

ADT FIRE & SECURITY

AMANO ELECTRONICS

AUTOMATIC SYSTEMS 

DINEC INTERNATIONAL

GET

PROTIME 

RISCO GROUP

BEWAKINGSSYSTEMEN – INSTALLATEURS

A&E SECURITY 

ADT FIRE & SECURITY

ESSC

G4S SECURITY SERVICES 

NISCAYAH

SECURITY MONITORING CTRE

SERIS SECURITY www.profacility.be/seris

VAG SECURITY SYSTEMS

BEWAKING – LOKALISERING VOERTUIGEN

OKTOPUS

EVENT SECURITY

G4S EVENT SECURITY

BRANDVEILIGING - APPARATUUR

ACSES 

ADT FIRE & SECURITY

AJAX FIRE PROTECTION

ANSUL 

BEMAC 

BRAKEL AERO

KBS-SYSTEMS

MEYVAERT 

NISCAYAH

SAVAL

SICLI 

SOMATI

BESCHERMINGS- EN VEILIGHEIDSKLEDING 

MEWA SERVIBEL

UNICORN IMPORTS 

VAN MOER

BEROEPSFEDERATIES

ANPI

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ENTREPRISES DE GARDIENNAGE 

DESCON

PREVENT 

scHOOnMaaK en HYgiËne

SCHOONMAAK - DIENSTVERLENERS

ACTIVA 

ATALIAN GROUP
Bedrijfsprofiel op pagina’s 20-21

www.profacility.be/atalian

CARE
Bedrijfsprofiel op pagina 95

www.profacility.be/care

CLEANING MASTERS 

DEPLOO SCHOONMAAK

EUREST SERVICES
Bedrijfsprofiel op pagina 23

www.profacility.be/eurest

EUROCLEAN 

EW FACILITY SERVICES
Zie advertentie op pagina 101

www.profacility.be/ew-facility-services

GOM
Bedrijfsprofiel op pagina’s 24-25

www.profacility.be/facilicom

GROUP GOVAERT 

HECTAS SCHOONHOUDEN

IRIS CLEANING SERVICES 

ISS
Bedrijfsprofiel op pagina’s 26-27

www.profacility.be/iss

JETTE CLEAN

LAURENTY 

SMET JET 

STERIMA 

TECNUBEL 

VANDEZANDE 

SCHOONMAAK - UITRUSTING EN MATERIAAL

ALPHEIOS 

DIVERSEY

HAKO

KÄRCHER

MOTRAC HANDLING & CLEANING 

NILFISK-ADVANCE

TENNANT

SCHOONMAAK – BENODIGDHEDEN EN VERBRUIKSGOEDEREN

ANECA HYGIENE

BOMA 

CWS / BOCO 

FHP VILEDA PROFESSIONAL

TORK > SCA HYGIENE PRODUCT

WERNER & MERTZ

SCHOONMAAK – ADVIESVERLENING EN  KWALITEITSCONTROLES

ATIR

IPSO www.profacility.be/ipso

MCS

VSR
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Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I FAX. +32 (0)2 626 37 17  
info@bimedia.be  I www.bimedia.be 

ADVERTISING 
Sigrid NAUWELAERTS • snauwelaerts@profacility.be

De Profacility-media zijn publicaties van 

Uw maandelijkse afspraak met de actualiteit.
Alle informatie rond de optimalisering van het beheer van uw vastgoed, 
gebouwen, werkomgeving, facilitaire diensten en mobiliteit.

Om de newsletter gratis te ontvangen via e-mail, schrijf u in op www.Profacility.be/newsletter.

m.profacility.be
Volg het laatste nieuws 

op uw iPhone of andere smartphones.
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HOTEL HOUSEKEEPING

EW FACILITY SERVICES
Zie advertentie op pagina 101

www.profacility.be/ew-facility-services

ISS
Bedrijfsprofiel op pagina’s 26-27

www.profacility.be/iss

MANPOWER BUSINESS SOLUTIONS

SODEXO
Bedrijfsprofiel op pagina 30

www.profacility.be/sodexoifm

INDUSTRIËLE WASSERIJEN

HADES-ELIS

INITIAL TEXTILES

MEWA SERVIBEL

MIREILLE

STERIMA - VANGUARD TEXTILE

PEST CONTROL

CURATEC

DESINFECTA CROES

ECOSERV

ISS HYGIENE SERVICES

RENTOKIL PEST CONTROL

SANITEC c/o SGS

TUINEN EN GROENE RUIMTEN - ONDERHOUD

ATALIAN GROUP
Bedrijfsprofiel op pagina’s 20-21

www.profacility.be/atalian

IRIS GREENCARE

BEROEPSFEDERATIES

DETIC ASBL, COMMISSION FEBELCLEAN 

ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak Unie)

caTering

CATERING - DIENSTVERLENERS

ARAMARK 

BELGOCATERING 

EUREST SERVICES
Bedrijfsprofiel op pagina 23

www.profacility.be/eurest

ISS
Bedrijfsprofiel op pagina’s 26-27

www.profacility.be/iss

PROREST CATERING   
Bedrijfsprofiel op pagina’s 24-25

www.profacility.be/facilicom

SODEXO
Bedrijfsprofiel op pagina 30

www.profacility.be/sodexoifm

VENDINGAUTOMATEN

COCA-COLA ENTERPRISES

CONWAY VENDING SERVICES

MAAS INTERNATIONAL

MIKO COFFEE SERVICE
Bedrijfsprofiel op pagina 96

www.profacility.be/miko

UNILEVER 

WATERFONTEINEN

CULLIGAN

KÄRCHER

SIP WELL

KOFFIEMACHINES

CAFE EQUITABLE OBN VENDING

DOUWE EGBERTS COFFEE SYSTEMS 

KOFFIE ROMBOUTS 

MIKO COFFEE SERVICE
Bedrijfsprofiel op pagina 96

www.profacility.be/miko

NESCAFÉ > NESTLE PROFESSIONAL

NESPRESSO BUSINESS SOLUTIONS

SAECO

EVENT CATERING 

BELGOCATERING 

DEBEKKER FRERES TRAITEUR

GOURMET INVENT

GRAINS NOIRS

LORIERS TRAITEUR

NOUVELLE RESTAURATION

PAULUS PIERRE TRAITEUR

verHuis, OPslag en lOgisTieK

VERHUIZING - DIENSTEN

ARTHUR PIERRE
Bedrijfsprofiel op pagina 94

www.profacility.be/alliedarthur

COCQUIBUS-WAHL 

CONVOI

DOCKX VERHUISBEDRIJF

GOSSELIN GROUP

MOZER GROUP
Bedrijfsprofiel op pagina’s 98-99

www.profacility.be/mozer

POTIEZ-DEMAN
Bedrijfsprofiel op pagina 97

www.profacility.be/potiez

SERVAES SERVICES

TER BEEK

YOUR MOVER VANDERGOTEN
Bedrijfsprofiel op pagina 100

www.profacility.be/vandergoten

ZIEGLER 

REKKEN VOOR OPSLAGPLAATSEN

ALMASY 

DEXION > BRUYNZEEL STORAGE 
SYSTEMS
Bedrijfsprofiel op pagina’s 52-53

www.profacility.be/bruynzeelstorage

ROTOM

SSI SCHAEFER

STOW INTERNATIONAL

BEROEPSFEDERATIES

BELGISCHE KAMER DER VERHUIZERS (BKV)Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I FAX. +32 (0)2 626 37 17  
info@bimedia.be  I www.bimedia.be 

ADVERTISING 
Sigrid NAUWELAERTS • snauwelaerts@profacility.be

De Profacility-media zijn publicaties van 

Uw maandelijkse afspraak met de actualiteit.
Alle informatie rond de optimalisering van het beheer van uw vastgoed, 
gebouwen, werkomgeving, facilitaire diensten en mobiliteit.

Om de newsletter gratis te ontvangen via e-mail, schrijf u in op www.Profacility.be/newsletter.

m.profacility.be
Volg het laatste nieuws 

op uw iPhone of andere smartphones.
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FleeT & MOBiliTY ManageMenT

FLEET MANAGEMENT - CONSULTANTS

DRAGINTRA BUYING SERVICES

EUROFLEET CONSULT

FLEET LOGISTICS

FLEET SOLUTIONS

LEASING - CAPTIVES

BMW FINANCIAL SERVICES

CITROEN LEASE

D'IETEREN LEASE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES

PEUGEOT LEASE

MULTI-MERKLEASING

ALD AUTOMOTIVE

ARVAL

ATHLON CAR LEASE

DEXIA AUTO LEASE

DIRECTLEASE

GE CAPITAL SOLUTIONS

KBC AUTOLEASE 

LEASE PLAN FLEET MANAGEMENT

MASTERLEASE

WAGEN & BESTELWAGEN - HUUR OP KORTE TERMIJN

AVIS

BUDGET RENT A CAR 

EUROPCAR 

HERTZ

SIXT

TC LOCATION

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

ESSO CARD SERVICES 

Q8 PETROLEUM

LUKOIL

OCTA +

SHELL

TEXACO

TOTAL

BIJSTAND EN PECHVERHELPING

ETHIAS ASSISTANCE

INTER PARTNER ASSISTANCE

MONDIAL ASSISTANCE GROUP

TOURING

VAB

SMART REPAIR

CARGLASS

ONE FLEET SERVICES 
Bedrijfsprofi el op pagina’s 24-25

www.profacility.be/facilicom

MOBILITEIT - ADVIES

TRAJECT
Bedrijfsprofi el op pagina 125

www.profacility.be/traject

GEDEELD VERVOER

CAMBIO

VILLO

ZEN CAR

OPENBAAR VERVOER

DE LIJN 

SNCB 

SRWT (TEC) 

STIB 

BEROEPSFEDERATIE

FLEET CORNER

leveranciersgids  i   WWW.PrOFaciliTY.Be/guide  i 

> www.profacility.be/guide
• de volledige adressenlijst van meer dan 
 820 leveranciers 
• bedrijfsprofi elen
• INFODESK: richt u gelijtijdig naar meerdere  
 leveranciers voor informatie- en offerte- 
 aanvragen 
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Ongetwijfeld krijgt u heel wat afgedankte fl uorescentiebuislampen (beter gekend als tl-lampen) in uw onderneming binnen. 

Maar wist u dat deze ‘gasontladingslampen’ Klein Gevaarlijk Afval zijn? Laat ze dus veilig inzamelen door een erkende ophaler: 

de beste garantie voor een correcte recyclage!

ZO WORDT U RECUPEL-OPHAALPUNT

Surf naar de rubriek ‘op het werk’ op recupel.be. Daar leest u alles over de inzameling van uw gasontladingslampen. De 

procedure is eenvoudig: u kiest online een erkende ophaler, registreert daar eenmalig en vraagt dan aan uw ophaler om een 

lampendoos te leveren of een grotere lampenbox. En daarna: inzamelen maar! Ophaling, verwerking én recyclage zijn helemaal 

gratis voor u.

Gratis inzameling van afgedankte 
fl uorescentiebuislampen: word Recupel-ophaalpunt!

Nog vragen? Mail naar: logistics@recupel.be
0800 403 88

OPERATIONS

recupel.be

ProfacilityGuide_210x297_NL.indd   1 26/10/11   11:38
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  Corporate Real Estate Solutions

Maakt uw bedrijf wel de juiste vastgoedkeuzes?
In deze woelige economische conjunctuur hebt u niet altijd de tijd om na te denken over uw vastgoedsituatie. Nochtans is dat een 
belangrijke strategische factor voor uw bedrijf. Met een gemiddelde bezettingskost van € 12.000 per jaar en per werknemer is 
vastgoed de tweede grootste kostenpost, na salarissen… goed voor ongeveer 20% van uw totaalbudget. 

Wilt u graag uw vastgoedbeheer optimaliseren? Begin dan met een gratis verkennende audit op www.stayormove.com. Anixton is 
een onafhankelijke consultant in bedrijfsvastgoed. We geven u dus objectieve raad (heronderhandelen van huurcontracten, zoeken van 
een nieuwe locatie, sale & lease back, enz.) die we ook in de praktijk omzetten. U betaalt enkel op wat u bespaart. Het is misschien tijd 
om uw horizon te verruimen!

Ga naar onze nieuwe website www.stayormove.com voor een eerste verkennende audit.

Contact : +32 2 721 99 19 | info@anixton.com | www.anixton.com
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