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gische efficiëntie met het 
‘Cradle-to-Cradle’-principe 
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Sinds enkele weken circuleren er twee video’s op het 
wereldwijde web. Met een goede dosis humor neemt 
Renault-Nissan ons mee naar een absurde wereld waarin 

kopieertoestellen, pc’s, microgolfovens en haardrogers als 
vanzelfsprekend functioneren op zeer vervuilende en rokende 
verbrandingsmotoren (bekijk de video’s op www.profacility.be). 
Met alle grappige gevolgen van dien. De bedoeling is om het idee 
dat auto’s ‘vanzelfsprekend’ uitgerust zijn met een benzine- of 
dieselmotor, los te laten en om duidelijk te maken dat ze net zo goed 
op elektriciteit kunnen draaien. Hoewel dit een efficiënte techniek 
is, mag het uiteraard niet leiden tot het aannemen van simplistische 
ideeën. Ja, elektriciteit is milieuvriendelijk wat de toepassing 
ervan betreft, maar minstens even (en zelfs meer) vervuilend dan 
olie op het gebied van productie. Elektrische wagens stoten zelf 
geen CO2 uit maar veroorzaken wel een uitstoot van CO2 via de 
elektriciteitscentrale. En nog geen klein beetje ook! Het rendement 
van oude elektriciteitscentrales is zo laag dat er voor 1 eenheid 
geproduceerde elektrische energie 2,5 eenheden fossiele energie 
verbrand moeten worden. 
Dit stelt de elektrische wagen niet in vraag, want die blijft inderdaad 
de verstandigste oplossing, maar dat vereist wel dat drie andere 
logische redeneringen tot het uiterste worden doorgedreven: een 
niet-vervuilende bron van elektriciteit vinden, de algemene behoefte 
aan elektriciteit verminderen, en andere transportmiddelen dan de 
auto stimuleren (en overbodige verplaatsingen beperken). 
We staan immers aan de vooravond van een volledige ‘ontgifting’ 
van onze ‘carbon addicted’ samenleving. De tweede golf van 
Europese maatregelen met betrekking tot de energieprestaties van 
gebouwen (EPB) zal even ingrijpend als de eerste zijn. Deze herziene 
EPB-richtlijn van 19 mei 2010 (2010/30/EU) is een herwerking van 
de huidige wetgeving en nog veel meer. Zo moeten alle nieuwe 
gebouwen vanaf 1 januari 2021 ‘bijna energieneutraal’ zijn. Het 
zeer kleine restje energie dat nog nodig is voor de werking van 
een gebouw, zal voor het overgrote deel afkomstig moeten zijn uit 
hernieuwbare energie die grotendeels ‘on site’ geproduceerd wordt. 
Maar dat is nog niet alles. Op 22 juni 2011 heeft de Commissie 
een richtlijnvoorstel (1) gepubliceerd dat de richtlijn 2010/30/EU 
strikter zal maken. Een van de voorgestelde maatregelen is om het 
Energie-efficiëntieplan (EEP) van 2008 verplicht te maken voor alle 
lidstaten. Dit zal in het gewestelijk recht omgezet worden in concrete 
maatregelen. Op die manier zou het huidige E-peil (dat vrij recent van 
E100 naar E80 daalde) over tien jaar nog slechts E30 tot E10 mogen 
bedragen in de hele Europese Unie.
Wie op deze tendensen anticipeert, kan vandaag gebouwen 
plaatsen die ook morgen nog waarde zullen hebben. Alle andere 
daarentegen…

Patrick BARTHOLOMé 
Hoofdredacteur
redactie@profacility.be   

onze wereld wordt 
alsmaar minder absurd

VOORWOORD

Günther oettinger, 
de Europese commissaris voor Energie
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(1) Download deze tekst via 
www.profacility.be/references
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 Fleet Management | Green car policy (27/06/2011)

 Auto of mobiliteit: op een dag moeten we kiezen (31/01/2011)

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): 

 een nieuwe dimensie voor de onderneming (13/05/2010)

 Duurzaam ontwikkeling | Productie van hernieuwbare 

 energie: creatieve financiële mechanismen (24/02/2011)

 Duurzaam Beheer | In het spoor van het ‘Blauwe goud’  

 (08/02/2010)

 Aller Media, Kopenhagen: duurzaam werkplekdesign 

 (06/06/2011)

 Energieprestaties van Gebouwen: de markt veranderen 

 (10/01/2011)

 Hernieuwbare Energie | Het psychiatrisch ziekenhuis 

 St-Martin: Houtenergie (11/10/2010)

 Hernieuwbare Energie | Succesvolle bedrijfsimplementatie 

 van een fotovoltaïsch project (10/5/2010)

 Immotica | Automatisch besparen (25/02/2010)

PRO-FM
08 ProfiEl VaN EEN facility tEaM
 FM bij Mobistar: 
 duurzaamheid en hospitality 

12 risK MaNaGEMENt
 Wanneer de Facility Manager verzekerd is

14 NEW WorlD of WorK 
 Change management als uitdaging

20 ProPErty & WorKPlacE 
 MaNaGEMENt
 50.000m² bespaard door de 
 reorganisatie van de werkplekken 

27 KaNtoorGEBoUWEN – MarKt   
 Concurrentie voor de hoofdstad 
 van buitenaf 

29 stEDENBoUW, arcHitEctUUr 
 EN MoBilitEit  
 Visies of utopieën?

iNHoUD
08

Andere, eerder in het magazine gepubliceerde referentieartikelen m.b.t. duurzame 
ontwikkeling toegepast op het beheer van gebouwen, facilitaire diensten en mobiliteit 
zijn als download beschikbaar op  www.profacility.be/biblio

PRO-REAL ESTATE

 Aller Media, Kopenhagen: duurzaam werkplekdesign 

 Energieprestaties van Gebouwen: de markt veranderen 

 Hernieuwbare Energie 

 Hernieuwbare Energie 

 Immotica 

 Fleet Management 

 Auto of mobiliteit: op een dag moeten we kiezen 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): 

 Duurzaam ontwikkeling 

 Duurzaam Beheer 

DOWNLOAD DE REFERENTIEDOCUMENTEN 
VAN DE ARTIKELS IN DIT NUMMER OP 
WWW.PROFACILITY.BE/REFERENCES
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PRO-BUILDINGS PRO-SERVICES
30 BEDENKiNGEN 
 Ecologische efficiëntie door toepassing 
 van het ‘Cradle-to-Cradle’-principe. 

34 MiliEUWEtGEViNG   
   EPB voor nieuwbouw en openbare 
 gebouwen

38 NEWs
  Energy management  

40 NEW WorK | sMart WorK cENtErs 
 & Eco-ZoNiNGs
 ‘Green’ en ‘Smart’ werken in Wallonië

44 ProfiEl VaN EEN lEVEraNciEr 
 Avantgarden: omgevingsaanleg en 
 architectuur vormen een duurzame tandem

46 WorKPlacE MaNaGEMENt | MoVE 
 Verplaatsingsspel bij IBA

49 MoBility  
 Autodelen zit in de lift

50 NEWs  
 Nieuws van dienstverleners

20 4440

 Aller Media, Kopenhagen: duurzaam werkplekdesign 

 (06/06/2011)

 Energieprestaties van Gebouwen: de markt veranderen 

 (10/01/2011)

 Hernieuwbare Energie | Het psychiatrisch ziekenhuis 

 St-Martin: Houtenergie (11/10/2010)

 Hernieuwbare Energie | Succesvolle bedrijfsimplementatie 

 van een fotovoltaïsch project (10/5/2010)

 Immotica | Automatisch besparen (25/02/2010)

 Een kritische blik op milieucertificatie (24/01/2011)

 Duurzame bouwen | De investering evalueren (13/01/2011)

 GSK Biologicals: een duurzaam en modulair gebouw van 

 52.000 m² (14/06/2010) 

 Certificering van gebouwen, duurzaam als concreet objectief   

 (31/05/2010)

 Wetgeving | De rechten van de natuur (20/05/2010)

 Mobility | Teleconferencing met de rug tegen 

 de muur (15/10/2010)

 Fleet management | Leasing: ecologie en 

 restwaarde (22/10/2010)

 Bio en fairtrade | Duurzame ontwikkeling in de 

 kantine (11/02/2010)

 Energiebesparingen | Green IT, de logica zelf 

 (18/01/2010)

 Workplace Management | NNOF, sterke reductie 

 van CO2-uitstoot als doel (13/01/2010) 

Andere, eerder in het magazine gepubliceerde referentieartikelen m.b.t. duurzame 
ontwikkeling toegepast op het beheer van gebouwen, facilitaire diensten en mobiliteit 
zijn als download beschikbaar op  www.profacility.be/biblio

PRO-REAL ESTATE

 Een kritische blik op milieucertificatie 

 Duurzame bouwen 

 GSK Biologicals: een duurzaam en modulair gebouw van 

 Wetgeving 

 Certificering van gebouwen, duurzaam als concreet objectief   

 Mobility 

 Fleet management 

 Bio en fairtrade 

 Workplace Management 

 Energiebesparingen 
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Gedetailleerd programma 
en inschrijvingen op www.ifma.be
Contact : secretary@ifma.be of yves.stevens@ifma.be

Activiteiten en lezingen kalender

2011
27 september
Lunch 4 FM
Het belang van de Europese FM Normering CEN 15221
Horta Café Koetshuis, Antwerpen

24 oktober
Algemene Vergadering IFMA
BIS, Mechelen

27 oktober
Breakfast 4 FM
Cleaning: Kwaliteitsnormen voor de Facility Manager
Organisatie in samenwerking met VSR Nederland
Claerhout Communicatiefoft.be, Gent

15 november
Opleiding: Facilitair Scorecard: prestatie-indicatoren 
en rapportage voor Facilitair Managers,
Sint Niklaas

16 tot 17 november
Energy Management - uitdagingen 
voor de Facility Manager
Energy Forum, Brussels Expo

08 december
Lunch Seminar
The Office of the Future - een professionele 
én maatschappelijke uitdaging
CXO Leadership Forum 2011, Château du Lac, Genval

15 december
Opleiding: Communicatie en Marketing 
van Facilitair Management, Diegem 

2012
19 januari
Nieuwjaarsreceptie
in samenwerking met de organisaties RES, UPSI/BVS 
en Solvay Brussels school
Conrad Hotel, Brussel

26 januari
Breakfast 4 FM
Safety / Security - een nieuwe strategische dimensie 
voor de Facility Manager

16 februari
Seminarie: Het strategisch en financieel belang 
van FM voor iedere KMO

28 februari
Opleiding: Klachtenbeheer in Facilitaire omgeving,
Leuven

29 maart
Breakfast 4 FM
FM & Architectuur, de uitdagingen en uitwerking

19 april
Seminarie: FM en Overheid

24 april
Opleiding: Bonus en Malus in facilitaire contracten,
Gent

22 tot 24 mei
IFMA @ Realty 2012
Realty 2012, Tour & Taxis, Brussel

22 mei
Uitreiking ‘The Facility Manager of the Year’ 1ste editie
Realty 2012, Tour & Taxis, Brussel

14 juni
FM on site
Shell International, een facilitair inzicht,
Rotterdam / Luxemburg

28 juni
Seminarie : FM in de Zorg - resultaten van 
de werkgroep en bedrijfsbezoek

Noteer deze afspraken 
meteen in uw agenda !

Media Partners Professional PartnersEvents organized with the support of IFMA’s Coporate Partners 

Nieuw ! IFMA Opleidingen : 
½ dag, voormiddag. Het aantal deelnemers is beperkt 
tot maximaal 15 per sessie om een goede interactie 
met de lesgevers en cursisten te verzekeren.

IFMA agenda2012 pubNL:Mise en page 1  7/09/11  9:56  Page 1
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AGENDA
Fairs & Networking events

Trainings & Seminars

→ 20>22/09
transport & logistics 2011
Antwerp Expo

→ 16>17/11 
Energy forum
Brussels Expo

→ 17/09
ifMa lunch 4 fM
Het belang van de Europese 
fM Normering cEN 15221
Horta Café Koetshuis, Antwerpen

→ 20/10 
congres ‘focus on facility Manage-
ment’Groen fM in de praktijk
Organisatie door KI Communications.
Château Ferme de Moriensart, 
Ottignies

→ 04/10 
seminarie: Gebouwen 
certificeringsbeleid
Organisatie door Buildgreen
CIVA, Brussel

→ 27/10
ifMa Breakfast 4 fM
cleaning: Kwaliteitsnormen 
voor de facility Manager
Claerhout Communicatiefoft.be, Gent

→ 23/11 
22e facility Night
facility Management in cultural sites
Organisatie door KI Communications.
Lamot Congres en Erfgoedcentrum, 
Mechelen 

→ 08/12
ifMa lunch-conferentie
‘the office of the future’: een profes-
sionele én maatschappelijke uitdaging
CXO Leadership Forum 2011, 
Château du Lac, Genval

10de Posthogeschool opleiding facility Management
KaHo st-lieven – sint-Niklaas
20/10 Organisatie van facilitaire diensten
10/11 Financieel beheer en budgetteren
24/11 Contractmanagement 
  

24/11 Contractmanagement 
01/12 Documentbeheer
15/12 Introductie vastgoed
 

Dat is de slogan van het forum dat Artexis op 
16 en 17 november organiseert in Brussel. 
Het forum streeft ernaar om DE plaats voor 
ontmoetingen en uitwisselingen te worden tussen 
enerzijds bedrijven, industrieën en overheden, en 
anderzijds energieleveranciers (gas en elektriciteit), 
netwerkbeheerders, experts, engineeringbureaus en 
consultants op het gebied van energievoorziening en -beheer. 
 
• voorziening (contract en beheer) 
• productie van hernieuwbare energie (wind-, geothermische, zonne-, bio-energie)
• financiering van de installaties door een derde investeerder
• milieucertificatie
• energieprestaties van gebouwen en technische installaties
• wetgeving op gewestelijk, federaal en Europees niveau

Dit zijn enkele thema’s van de conferenties tijdens deze top en van het 
dienstenaanbod van de exposanten op dit forum.
    www.energy-forum.be > meer informatie en online registratie

→ 16 & 17/11 
rEtHiNK yoUr ENErGy

   lees meer over deze afspraken op www.profacility.be/agenda   lees meer over deze afspraken op www.profacility.be/agenda
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Activiteiten en lezingen kalender

2011
27 september
Lunch 4 FM
Het belang van de Europese FM Normering CEN 15221
Horta Café Koetshuis, Antwerpen

24 oktober
Algemene Vergadering IFMA
BIS, Mechelen

27 oktober
Breakfast 4 FM
Cleaning: Kwaliteitsnormen voor de Facility Manager
Organisatie in samenwerking met VSR Nederland
Claerhout Communicatiefoft.be, Gent

15 november
Opleiding: Facilitair Scorecard: prestatie-indicatoren 
en rapportage voor Facilitair Managers,
Sint Niklaas

16 tot 17 november
Energy Management - uitdagingen 
voor de Facility Manager
Energy Forum, Brussels Expo

08 december
Lunch Seminar
The Office of the Future - een professionele 
én maatschappelijke uitdaging
CXO Leadership Forum 2011, Château du Lac, Genval

15 december
Opleiding: Communicatie en Marketing 
van Facilitair Management, Diegem 

2012
19 januari
Nieuwjaarsreceptie
in samenwerking met de organisaties RES, UPSI/BVS 
en Solvay Brussels school
Conrad Hotel, Brussel

26 januari
Breakfast 4 FM
Safety / Security - een nieuwe strategische dimensie 
voor de Facility Manager

16 februari
Seminarie: Het strategisch en financieel belang 
van FM voor iedere KMO

28 februari
Opleiding: Klachtenbeheer in Facilitaire omgeving,
Leuven

29 maart
Breakfast 4 FM
FM & Architectuur, de uitdagingen en uitwerking

19 april
Seminarie: FM en Overheid

24 april
Opleiding: Bonus en Malus in facilitaire contracten,
Gent

22 tot 24 mei
IFMA @ Realty 2012
Realty 2012, Tour & Taxis, Brussel

22 mei
Uitreiking ‘The Facility Manager of the Year’ 1ste editie
Realty 2012, Tour & Taxis, Brussel

14 juni
FM on site
Shell International, een facilitair inzicht,
Rotterdam / Luxemburg

28 juni
Seminarie : FM in de Zorg - resultaten van 
de werkgroep en bedrijfsbezoek

Noteer deze afspraken 
meteen in uw agenda !

Media Partners Professional PartnersEvents organized with the support of IFMA’s Coporate Partners 

Nieuw ! IFMA Opleidingen : 
½ dag, voormiddag. Het aantal deelnemers is beperkt 
tot maximaal 15 per sessie om een goede interactie 
met de lesgevers en cursisten te verzekeren.
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Duurzaamheid en hospitality
Mobistar betrekt momenteel 
een op het vlak van 
energieprestaties en 
duurzaamheid 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!    

n  Patrick BARTHOLOMé

“Niemand van ons is 100% spe-
cialist. Allemaal komen we 
uit verschillende werelden 

met een eigen knowhow” opent Karel 
Boussu, Facilities en Real Estate Manager 
van Mobistar, de voorstelling van de orga-
nisatie van zijn dienst. Zelf is hij econo-
mist van opleiding. “Ik kom uit de wereld 
van de aankoop en logistiek maar elk van 
mijn drie medewerksters heeft een ander, 
specifiek kennisdomein. 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 schoonmaak, het tech-
nisch onderhoud en de beveiliging van 
gebouwen”. In theorie staan er vier men-
sen die voor deze dienst werken op de 
payroll van Mobistar, maar in werkelijk-
heid zijn dat er heel wat meer. 
Doris Vispoel studeerde biologie aan de 
VUB. Ze begon haar carrière bij Mobistar 
in februari 1997 en is nu verantwoor-
delijk voor de soft facilities: beheer van 

het bedrijfsrestaurant, schoonmaak, 
druk- en postdiensten, waterfon-
teinen, drank- en snackautoma-
ten, afvalsortering,… Ze is erg 

geëngageerd in milieuzaken met 
betrekking tot de Mobistar-activitei-

ten en vindt dat ze dankzij haar basis-
opleiding de milieuproblemen beter 

kan vatten. 
Katherini Michelis heeft op 

haar beurt ervaring opge-
daan in het hotelwezen. 
Een sector waarin zij 
veel moest reizen en 
specifieke kennis ver-
gaarde. Reden genoeg 
voor Mobistar om 
haar aan te werven 
als hoofd van de ont-
haaldienst. Vrij snel, 
intussen alweer elf 
jaar geleden, werd 
zij overgeplaatst naar 
de dienst Facilities 

om de dienst Hospitality op te richten en 
het ‘U-Point’ (zie kader) en de mensen te 
coördineren die in dit polyvalente ont-
haalcentrum de vele taken uitvoeren op 
verzoek van het personeel. Verder organi-
seert ze evenementen en legt ze zich toe 
op mobiliteit en onthaal.
Nathalie Mistiaen, die een bachelor in 
sociale communicatie behaalde, trad bij 
Mobistar in dienst na gewerkt te hebben 
voor de vroegere Rijkswacht waar zij de 
logistiek van meerdere teams beheerde. 
Vandaag is zij verantwoordelijk voor de 
gebouwen: technisch onderhoud, bevei-
liging en toegangscontrole, space plan-
ning en hard facilities. Niet alleen voor 
de hoofdzetel maar ook voor de shops, de 
technische vestigingen, de 52 winkels, de 
gedecentraliseerde kantoren in Charleroi 
en Gentbrugge en het opleidingscentrum.

alles in onderaanneming
“Alles wat met de uitvoering te maken 
heeft, wordt uitbesteed aan bekwame en 
ervaren partners en wij waken erover dat 
het aspect ‘hospitality’ onaangetast blijft” 
zegt Karel Boussu. “Vanaf het begin heeft 
Mobistar gekozen voor een model waarbij 
alle activiteiten die geen verband houden 
met de kernactiviteit telecom, uitbesteed 
worden. Dat geldt zelfs voor receptionis-
ten, technisch onderhoud en beveiliging. 
De activiteiten van de dienst Facilities 
voor deze deelgebieden is gericht op het 
contract management met al de dienst-
verleners”. Doris Vispoel voegt hier nog 
aan toe: “Het is de taak van de Facility 
Manager om de diensten te optimaliseren 
en de kosten voor het bedrijf te beperken, 
de medewerkers te betrekken bij de firma 
en hun een ‘feel good’-gevoel te geven. 
Het is belangrijk dat zij graag werken voor 
Mobistar”.
De wil om de tevredenheid van het per-
soneel te vergroten, dateert van rond 
de eeuwwisseling. Bij zijn aanwerving 
kreeg Karel Boussu immers de opdracht 
om een ‘customer contact zone’ te creë-
ren, waar elk personeelslid met al zijn 
vragen terecht kon en die gebaseerd was 
op het concept van een hotelreceptie. 
“We moesten ter beschikking van 2.000 

PRO-FM  I  PROFIel vaN eeN FacIlIty teaM  I

Karel boussu (hoofd van de dienst fM), Doris Vispoel, Katherini Michelis 
en Nathalie Mistiaen 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.
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Duurzaamheid en hospitality

Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking van ifMa, die 
het initiatief nam en erin slaagde om de nodige akkoorden 

af te sluiten met de Nato om de correspondentie met 
Majoor ian van der Pool mogelijk te maken.   

mensen staan” aldus Karel Boussu. “In 
die periode kende Mobistar een enorme 
groei: elke week namen we tien mensen 
in dienst en alle nieuwkomers moesten 
onmiddellijk kunnen beginnen met wer-
ken, zonder zelf een hele rits praktische 
problemen te moeten oplossen, zoals 
parking, bureau, PC, GSM en badges. Zo 
ontstonden de ‘welcome days’ en de ‘wel-
come packages’. Na deze massale rekru-
teringsfase hebben we alle gedecentrali-
seerde activiteiten aangepakt: aankoop 
van kantoorbenodigdheden, reisbeheer, 
archivering, post, fotokopieertoestellen… 
En het team groeide mee.”

MVo op alle fronten
Mobistar wil in 2015 de titel ‘Best ICT 
employer’ binnenrijven, een extra moti-
vatie voor het team dat al zeer betrokken 
is bij het ‘hospitality’- en MVO-beleid. 
“Naast het day-to-day management 
legt Doris zich toe op de ecodynamiek, 
Nathalie op de ecologie van het gebouw, 
geluidskwaliteit, energiebezuiniging, 
enz. en Katherini en ik focussen op mobi-
liteit in een zeer ruime betekenis van het 
woord”.
We hebben al heel wat gerealiseerd, zoals 
de door diëtisten opgestelde menu’s, de 
bio-, ‘health’- en vegetarische dagen voor 
wat catering betreft, de vendingmachine 
met biologische producten (test), fair 
trade koffie en thee, en ook nog de work-
shops over water of eerlijke handel. Kof-
fieresten worden weggegooid in een con-
tainer voor groenafval die ook gebruikt 
wordt voor de catering, en de frituurolie 
wordt opgehaald door een gespeciali-
seerde firma voor de productie van bio-
diesel. “We verzamelen de aluminium 
Nespresso-capsules die in het bedrijf ver-
bruikt worden maar ook de capsules die 
de werknemers van thuis meenemen” 
zegt Doris Vispoel. “En de waterfontei-
nen zijn niet langer gekoppeld aan fles-
sen maar aan een specifiek waterzuive-
ringsnet (Aquavital). We moedigen de 
medewerkers ook aan om één beker per 
dag en niet per drankje te gebruiken”.
Voor de schoonmaak: minder waterver-
bruik en gebruik van ecologische pro-
ducten om het gebouw schoon te maken, 
cradle to cradle reiniging van de vaste 
tapijten door micro-organismen en zo 
ecologisch mogelijk sanitair (handen 
wassen, luchtververser, gerecycleerd toi-
letpapier).
Voor de kantoorbenodigdheden: gerecy-
cleerd papier, vermindering van de bin-
nenkomende post door de actieve verwij-
dering van ongevraagde abonnementen 
(uit een enquête bleek dat 65% van de 
bestemmelingen deze verzendingen niet 

meer wou ontvangen). En sinds april 
selectieve inzameling van de PMD-ver-
pakkingen en vanaf september worden 
de plastic drankdoppen verzameld voor 
de vzw Belgisch Centrum voor Geleide-
honden.
Nathalie Mistiaen: “De prestaties van 
het gebouw zijn al heel goed maar we 
moeten ons verder inzetten. Samen met 
Dalkia hebben we een actieplan opgezet 
voor de parkingverlichting, waardoor 
het verbruik al met 30% is gedaald. Ook 
hebben we de temperatuur van de IT-
rooms verhoogd tot 23-24°C. We hadden 
ons in onderlinge overeenstemming een 
vermindering met 20% tot doel gesteld. 
Maar dankzij eenvoudige beheersmaatre-
gelen, zonder investering van beide kan-
ten, realiseerden we al een vermindering 
van 30%”.
Karel Boussu: “Tijdens de bouw hadden 
we de aannemer een E-peil van 90 opge-
legd en als hij beter kon doen, zou hij een 
bonus (of malus) krijgen. Uiteindelijk 
heeft hij een gebouw met een theoretisch 
E-peil van 74 opgeleverd! Mobistar heeft 
een bonus moeten betalen maar wint er 
qua verbruik veel aan”.

‘Mobility: i have a dream…’
Volgens Karel Boussu begint de tevre-
denheid of ontevredenheid van het per-
soneel met de verkeersopstoppingen 
‘s morgens en met de stress om niet de 
favoriete werkplek te bemachtigen in 

het bijna overal aanwezige flex desk-
systeem. Mobiliteit is een van zijn kern-
activiteiten en zijn ‘I have a dream’ is 
om voor iedereen een formule voor een 
‘mobiliteitsbudget’ te kunnen uitwerken. 
“De mensen zouden dit budget kunnen 
aanspreken en zelf beslissen: vandaag 
neem ik een elektrische fiets, morgen een 
elektrische wagen voor mijn korte ver-
plaatsingen in de stad, in de zomer een 
monovolume voor mijn vakanties...”. 
Met een wagenpark van 1.000 voertuigen 
kan een mobiliteitsbeleid aangeboden 
worden waarbij ecologie en economie 
hand in hand gaan. “Het heeft geen zin 
om het openbaar vervoer op te dringen 
als de servicekwaliteit onvoldoende is. 
Het is dan beter om alternatieve oplos-
singen te promoten: fiets, motorfiets, 
thuiswerken, elektrische auto’s, de CO2-
uitstoot van de bedrijfswagens verlagen 
van 154 naar 123 g, enz. We zijn begon-
nen met opleidingen in eco-driving en 
op basis van de resultaten van onze test-
groep zouden we een besparing van 8% 
op twee miljoen liter brandstof kunnen 
realiseren, wat overeenkomt met een ROI 
van vijftien maanden”.
De ambitie van Karel Boussu zou wel 
eens een concrete vorm kunnen krijgen 
met de komst van de Y-generatie. Volgens 
hem is er sinds 2004 een verandering aan 
de gang met deze opgroeiende generatie 
die werk, mobiliteit en thuiswerk op een 
nieuwe manier bekijkt. n

  

  

facility management met vier gezichten en één stem

Opleiding, carrière, gevoeligheid, leeftijd, geslacht, ervaring... de vier mensen achter 
het facility management bij Mobistar zijn in vele opzichten verschillend van elkaar. Toch 
was het tijdens het interview duidelijk dat deze vier managers met aanvullende profielen 
hetzelfde standpunt en doel delen. De ene maakt de zin van de andere af, de derde verdui-
delijkt wat de twee anderen gezegd hebben, en de vierde vat precies samen wat iedereen 
denkt. Dankzij deze mooie unanimiteit ondanks de diversiteit, konden zij spectaculaire 
dingen verwezenlijken, en er zullen er ongetwijfeld nog heel wat volgen.
• Karel Boussu, Facilities en Real Estate Manager. Economist van opleiding.
• Doris Vispoel, biologe van opleiding en verantwoordelijk voor de soft facilities van 
 de gebouwen.
• Katherini Michelis komt uit het hotelwezen en coördineert het U-Point.
• Nathalie Mistiaen, die een bachelor in sociale communicatie behaalde, staat in voor 
 het technisch beheer van de gebouwen.

Mobistar: een vaste waarde in de belgische telecomsector

Mobistar zag het daglicht in 1995 en is een van de vier telecomproviders in België, en 
niet de minste, met 1.585 medewerkers, 150 verkooppunten en meer dan 4 miljoen 
Belgische klanten. Het beursgenoteerde bedrijf (Euronext: MOBB) is voor het grootste 
deel (52,9%) in bezit van France Télécom en lijkt zijn moederschoot niet meteen te 
moeten verlaten, ondanks de geruchten afgelopen lente van een mogelijke overname 
door de Amerikaanse risicokapitaalfondsen Blackstone en KKR.
Mobistar is actief in mobiele en vaste telefonie, vaste (ADSL) en mobiele dataover-
dracht, digitale televisie en TV-on-demand voor particulieren en bedrijven.
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brandpunt van de Hospitality made in Mobistar: 
‘U-Point’

Het duurzaamheidsbeleid heeft een vlaggenschip: 
sirius

U-Point (‘Point for you’) is een interne helpdesk die antwoordt 
op alle vragen van de werknemers, die geen betrekking hebben 
op IT of HR. Inlichtingen, klachten, vragen, defecte uitrustingen, 
mobiliteit, abonnementen, badges… Katherini Michelis en haar 
team beantwoorden al deze vragen en bieden gemeenschap-
pelijke diensten. De bedoeling is om de werknemers dankzij de 
hospitality goed op te vangen en tevreden te stellen, ondanks 
de stress door hun verplaatsingen, familiale verplichtingen en 
professionele verantwoordelijkheden.
U-Point onderhandelde over contracten voor een korting van 25 
à 50% met de sportcentra en zwembaden in de omgeving van 
het Sirius-gebouw. Op het intranet worden kortingen voor de 
aankoop van bepaalde benodigdheden aangeboden. Daarnaast 
zijn er strijk- en stomerijdiensten met ophaling en levering aan 
het bureau beschikbaar en is er een bank en ziekenfonds aan-
wezig. ‘Mobikids’ is een groot kinderopvangproject voor tachtig 
kinderen (van drie tot dertien jaar) tijdens de schoolvakanties. 
Mobistar neemt 50% van de kosten op zich. De kinderen kunnen 
er ‘s morgens al terecht, worden begeleid door professionele 
pedagogen van de vzw ‘Le ballon jaune’, genieten net als de 
werknemers de cateringdiensten van Sodexo, dat speciaal gese-
lecteerde maaltijden aanbiedt, en nemen deel aan thematische 
activiteiten en excursies. Katherini Michelis brengt hen meer-
maals per dag een bezoekje, neemt foto’s en brengt de ouders 
op de hoogte van de activiteiten van die dag.
Op het gebied van mobiliteit biedt Mobistar een korting van 
40% op de aankoop van fietsen, de terbeschikkingstelling van 
vouwfietsen die in de koffer weggeborgen worden als men geen 
gebruik maakt van de parkings van Mobistar, een parking voor 
meer dan honderd tweewielers met douches, kleedkamers en 
kastjes voor de helmen, een carpoolingsysteem voor werkne-
mers met tien voorbehouden parkeerplaatsen, een fiscaal voor-
deel en een gegarandeerde terugkeer: trein, openbaar vervoer, 
fiets, elektrische wagen of taxi. De werknemers mogen altijd 
een van de twee (binnenkort vijf) elektrische wagens lenen voor 
hun verplaatsingen overdag en zelfs in het weekend. In Brussel 
en Charleroi werden laadpalen geïnstalleerd om overdag heen 
en weer te kunnen rijden.

Het Sirius-gebouw is gelegen in het Da Vinci-park aan de Bour-
getlaan in Evere en werd voor Mobistar op maat ontwikkeld door 
het vastgoedbedrijf Banimmo. De telecomoperator wou al zijn 
activiteiten centraliseren in één enkel, goed gelegen, efficiënt 
gebouw met intrinsieke kwaliteiten (omvang, flexibiliteit, voor-
zieningen, parking,...). 
Het gebouw werd in 2009 (onder een leasingcontract van vijftien 
jaar) opgeleverd en datzelfde jaar nog verkocht aan het Duitse 
Signa Property Funds voor een bedrag van zeventig miljoen 
euro. Het was de grootste transactie van het jaar op de Belgi-
sche bedrijfsvastgoedmarkt. 
Sirius heeft een oppervlakte van 29.600 m² verdeeld over zes 
verdiepingen (waarvan één voor de technici) en 630 parkeer-
plaatsen op drie ondergrondse verdiepingen.
VK Engineering ontwikkelde er technische installaties die met 
behulp van een informatiesysteem centraal beheerd worden 
en die beantwoorden aan de hoogste normen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie: conden-
satieketels met hoog rendement, ‘free chilling’, terugwinning 
van regenwater, automatisch beheer van de zuinige verlich-
ting, thermische en zonnepanelen, warmte-isolatie (K<45) en 
luchtdichtheid, grote compactheid voor een laag energiever-
bruik, gescheiden afvalwaterverwerking,… Wat de keuze van de 
materialen betreft, is de lijst van de vermeden giftige stoffen, 
verontreinigende stoffen en vezels te lang om hier op te nemen. 
Tot slot is de ligging van het gebouw bevorderlijk voor het multi-
modale vervoer.
In een filosofisch verhaal uit 1752 verzon Voltaire een personage 
dat van de ster Sirius gekomen was en dat een nieuwe blik 
wierp op de aardse gewoontes. De uitdrukking ‘een Sirius-
standpunt innemen’ betekent de zaken van alle kanten bekijken 
zodat zich een andere analyse kan ontwikkelen. Een adequate 
referentie voor een technisch baanbrekend gebouw. 

 ‘U-Point’ centraliseert alle vragen van de werknemers en is het 
brandpunt van het ‘hospitality’-concept met betrekking tot de 
facilities bij Mobistar.

PRO-FM  I  PROFIel vaN eeN FacIlIty teaM  I

Het baanbrekende sirius-gebouw (architect assar) levert 
uitzonderlijke prestaties op het gebied van energie en comfort.
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Trends en evoluties 
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diensten en
mobiliteitsbeheer
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Bestel nu de Profacility Guide online 
op www.profacility.be/guide
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Het Ziekenhuis Oost-Limburg, dat deel uitmaakt van 
het Vlaams ziekenhuisnetwerk K.U. Leuven, is met 
1.044 bedden (814 hospitalisatie bedden en 230 
dag klinische bedden) één van de grotere, niet-
universitaire ziekenhuizen in de euregio. Onze 2.750 
mede werkers en 250 geneesheren slaan elke dag de 
handen in elkaar om op een professionele en patiënt-
vriendelijke manier een geïntegreerde gezond heids-
zorg op maat aan te bieden. Momenteel is er een 
vacature voor (m/v):

BEDRIJFSKUNDIG 
(FACILITAIR) 
DIRECTEUR

Voor meer informatie, surf naar 
www.zol.be - rubriek ‘Werken bij het ZOL’

Interesse? 
Gelieve vóór 30 september 2011 online 
te solliciteren via bovenvermelde website. 
Vergeet niet om uw diploma, 
cv en motivatiebrief online 
toe te voegen.

ZOL | Schiepse Bos 6 | Genk
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Wanneer de Facility Manager ve  rzekerd is
In het hartje van de voorbije 
winter nodigde IFMA haar 
leden uit voor de presentatie 
van de conclusies van 
haar werkgroep rond 
verzekeringen voor de Facility 
Manager. Deze ruime materie 
zal in twee delen worden 
behandeld in uw magazine 
Profacility. Eerste deel: de 
basisprincipes.  

n  Bruno Hoditte

Elke Facility Manager zal zich op 
een moment in zijn professionele 
carrière de vraag stellen in welke 

mate zijn verantwoordelijkheden verze-
kerd zijn. In de praktijk loopt elke Faci-
lity Manager het risico op een schadege-
val gelinkt aan de infrastructuur die hij 
beheert of aan de activiteiten die daarin 
plaatsvinden, ongeacht welke de geno-
men maatregelen en voorzorgen zijn.
Ingeval van ernstige gevolgen voor per-
sonen - permanente letsels of zelfs over-
lijden - kan de impact voor de Facility 
Manager catastrofaal zijn, aangezien zijn 
aansprakelijkheid kan worden ingeroe-
pen.
Voor schadeloosstellingen of de aan een 
schadegeval verbonden kosten kunnen 
Facility Managers en/of de werkgevers 
preventief beschermd worden. Dat ge-
beurt meestal door een specifieke verze-
keringspolis te onderschrijven. Maar de 
materie kan desondanks al gauw com-
plexer worden, gezien de veelvuldige 
mogelijkheden inzake dekking, het aan-
tal betrokken actoren en de diverse ver-
plichtingen of beperkingen.
In dit kader besliste de International      

  
Het geval van de 
Interim Manager  

de zelfstandige Facility Manager, die 
beschouwd wordt als consultant of als 
interim Manager en die als medecontrac-
tant binnen de onderneming operationele 
verantwoordelijkheden draagt, heeft - 
zeker bij een hoge verantwoordelijkheids-
graad - alle belang bij een dekking direc-
tors and officers (d&o) die de gevolgen 
van de beslissingen van de leidinggeven-
den verzekert.

Facility Management Association (IFMA) 
een werkgroep op te richten met als taak 
de stand van zaken van de bestaande ver-
zekeringsproducten op te maken, de aan-
dachtspunten voor de Facility Manager 
te definiëren en de behoefte aan de ont-
wikkeling van specifieke verzekerings-
producten te analyseren. Dit luik zal deel 
uitmaken van andere ontwikkelingen en 
bevindt zich nog steeds in de fase van de 
analyse.

Dekking afbakenen
Elk verzekeringscontract houdt een reeks 
beperkingen in die de verzekeringnemer 
dient te kennen alvorens het te onderte-
kenen. Door de IFMA-werkgroep wer-
den diverse aandachtspunten naar vo-
ren gebracht: de gedekte activiteiten, de 
tijdsduur, het type gedekte schades, de 
verzekerde fysieke personen, de gedekte 
handelingen en bedragen... Wat de be-
dragen betreft, kunnen de modaliteiten 
variëren: per schadegeval, per jaar, met 
of zonder franchise. Wie voor een globale 
polis kiest, dient rekening te houden met 
het feit dat het kapitaal soms per jaar be-
perkt wordt, bijvoorbeeld  2.500.000 € per 

“Dit soort gemengde werkgroep laat toe om de 
ervaringen van de FM-professionals te toetsen aan 

deze van de verzekeringsexperts. Het resultaat is 
zeker relevant, daar ben ik van overtuigd, en zou alle 

Facility Managers in België moeten interesseren”. 
Danny Vande Putte, 

Facility Manager bij de Nationale Bank van België 
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Wanneer de Facility Manager ve  rzekerd is

  
Het rapport Verzekeringen 
en Facility Management is 
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 (Concentra), 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 Verzekeringen en 
Facility Management, het resultaat van 
het werk van deze groep, is verkrijg-
baar 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

schadegeval en per verzekerd jaar. In der-
gelijk geval is het mogelijk dat een  Fa-
cility Manager het totale kapitaal uitput, 
waardoor elke vergoeding van andere 
eventuele schades onmogelijk wordt. Er 
zal dan geopteerd worden voor een ver-
zekerd bedrag van 500.000 € per schade-
geval en per Facility Manager, met een 
maximum van 2.500.000 € per verzekerd 
jaar. De bedragen kunnen uiteraard sterk 
variëren, afhankelijk van de specifieke si-
tuatie. Er dient ook rekening gehouden te 
worden met de gevallen van uitsluiting, 
meestal in geval van opzettelijke daden 
van de verzekerde, zware fout of dron-
kenschap.

Statuut van de FM
Binnen deze context heeft het statuut van 
de Facility Manager een grote invloed op 
het type van de gezochte dekking. Wie 
onder het werknemersstatuut valt - dus 
in een directe lijn van ondergeschiktheid 
t.a.v. een werkgever - wordt door deze 
laatste gedekt en afgeschermd tegen be-
nadeelde derde partijen, als gevolg van 
artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 in-
zake arbeidscontracten. Het lijkt dus niet 
aangewezen dat een Facility Manager 
met een werknemersstatuut individueel 
een verzekeringspolis voor zijn persoon-
lijke en professionele aansprakelijkheid 
onderschrijft. Anderzijds ontlast dit de 
Facility Manager met werknemersstatuut 
geenszins van zijn verantwoordelijk-
heid ingeval van opzettelijke fout, zware 
fout of repetitieve lichte fout. Maar deze      
hypothese is niet erg courant. Voor de 
tewerkgestelde Facility Managers wordt 
de verzekering voor burgerlijke aanspra-
kelijkheid vastgelegd door de onder-
neming. Niettemin worden de Facility 
Managers aangemoedigd om kennis te 
nemen van deze verzekering en, samen 
met de juridische dienst of met een ma-
kelaar, te evalueren of alle activiteiten ef-
fectief gedekt zijn. Al te vaak dekken de 
verzekeringen voor bedrijfsactiviteiten 
onvoldoende de specifieke risico’s die 
verbonden zijn aan de bijzondere functie 
van de Facility Manager.

De zelfstandige Facility Manager 
De situatie van de zelfstandige Facility 
Manager is complexer, zowel wanneer 
hij beschouwd wordt als consultant zon-
der directe operationele verantwoorde-
lijkheid als wanneer hij optreedt als Inte-

rim Manager die aldus een plaats heeft in 
de beslissings- en organisatieprocessen 
van de onderneming (zie kader).
Uitgangspunt: de zelfstandige Facility 
Manager dient duidelijk zijn taken en 
verantwoordelijkheden t.a.v. zijn klant 
te definiëren en af te bakenen. Dat im-
pliceert dat elke ‘open’ missie (en de 
daaruit volgende ‘open’ verantwoorde-
lijkheid) wordt uitgesloten. Het opstellen 
van een exhaustieve lijst met te vervul-
len taken kan vervelend lijken, maar met 
deze voorafgaande oefening kunnen de 
verantwoordelijkheid en de noodzake-
lijke verzekeringsdekking van de Facility 
Manager precies omschreven worden. 
Wanneer de aansprakelijkheid van de 
zelfstandige Facility Manager (of van zijn 
onderneming) in het geding komt, zal hij 
persoonlijk kunnen aangesproken wor-
den om de schadevergoedingen te beta-
len. Een dubbele verzekeringsdekking is 
dan ook onontbeerlijk: de Professionele 
Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Bur-
gerlijke Aansprakelijkheid Uitbating.

BA Pro en BA Uitbating
De Professionele BA verzekert de scha-
des die aan derden werden toegebracht 
in het kader van de verzekerde profes-
sionele activiteiten. Het gaat hier om de 
dekking van fouten die zouden kunnen 
begaan zijn tegen een klant in het kader 
van de beroepsuitoefening. De activitei-
ten van de Facility Managers zijn zoda-
nig divers dat het niet eenvoudig is om 
verzekeraars te vinden die in staat zijn 
om hun professionele aansprakelijkheid 
te verzekeren. De gedetailleerde dekking 
van de polis vereist een precieze definitie 
van het begrip zware professionele fout. 
Tevens is voorzichtigheid geboden bij 
bijzondere engagementen die afwijken 
van de gebruiken in de sector, bij uitslui-
tingsclausules, enzovoort. Ook dergelijke 
contractuele preciseringen dienen aan de 
verzekeraar meegedeeld te worden ten-
einde diens fiat te bekomen.
Wat de klassieke uitsluitingsclausules 
van een BA Pro betreft, die slaan op op-
eenvolgende schades door foute schat-
tingen van de leverdatum en op betwis-
tingen rond kosten en gepresteerde uren. 
De polis BA Uitbating verzekert de li-
chamelijke en materiële schade die aan 
derden werd toegebracht tijdens de uit-
oefening van de activiteiten, zonder dat 
er met hen enige contractuele relatie 

bestaat. De schade dient een gevolg te 
zijn van een bewezen zware fout van de 
Facility Manager. De polis vereist een 
precieze omschrijving van de risico’s: 
alleen de in de polis beschreven risico’s 
worden gedekt. In tegenstelling met wat 
in de relatie tussen medecontractanten 
wordt aanbevolen, wordt hier de voor-
keur gegeven aan een ruime en algemene 
omschrijving van de risico’s van het Fa-
cility Management. Daarnaast wordt aan-
geraden om in de polis enkele deelactivi-
teiten te specificeren op niet-limitatieve 
wijze.
In de meeste gevallen wordt een waar-
borg van 2.500.000,00 € per schadegeval 
aanbevolen voor de gemengde lichame-
lijke en materiële schades.

U merkt het, de materie is complex en 
dat maakt het denkwerk van de werk-
groep binnen IFMA des te relevanter.
In onze volgende editie zullen we de 
verzekeringen voor roerende en onroe-
rende goederen die verband houden met 
de activiteiten van de Facility Manager 
aansnijden, alsmede de relevantie van 
preventie. n
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Er zijn verschillende types vergaderruimtes in 
functie tot het soort vergadering die men al 
dan niet moet reserveren
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change management 
als uitdaging
ict-bedrijf Getronics definieerde ‘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 
voorbeeldfunctie naar de klanten van het bedrijf. NWoW (New 
World of Work) werd de werktitel voor het opzet.  

n  Eduard CODDÉ

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 
uitstraling van het bedrijf en is bepa-
lend voor het overdragen van de ‘Cor-
porate Culture’ op de medewerkers. 
Een verhuisproject bracht de intentie 
om ‘het nieuwe werken’ in te voeren 
in een stroomversnelling. “Het nieuwe 
werken is al lang niet meer zo nieuw, 
maar nu werken de ingrediënten plots 
samen” stelt Marc Dick, Director Finan-
ce & Administration, vast. “De accepta-
tie door het topmanagement is de door-
slaggevende factor om het echt voluit te 
laten functioneren”. 

Procesevaluatie
Het voortraject is uiterst belangrijk. Er 
mag niets aan het toeval overgelaten 
worden. Het invoeren van NWOW ging 
dan ook gepaard met een grondig na-
denken over de processen. Vooreerst 
werd informatie ingezameld over de 
bestaande inrichting. Dat gebeurde 
door AOS Studley en eigen mensen. 
Het bleek dat ‘vergaderen’ al de hoofd-

activiteit was waarvoor de vroegere 
hoofdzetel in Evere werd gebruikt. 
In 70 à 75% van de gevallen ging het 
om informele vergaderingen met 2 tot 
4 mensen, die 0,5 tot 1 uur duurden. 
De ruimte-inrichting van het gebouw 
stond echter helemaal niet meer in 
functie tot het reële gebruik. “Dat was 
een best confronterende vaststelling” 
aldus Ivan Cols, die deel uitmaakte 
van de werkgroep ‘Facilities & Design’. 
“Het lag dan ook voor de hand dat de 
nieuwe ruimte moest ingericht worden 
in functie tot de activiteiten. Er volgden 
voorstellen door AOS Studley”.
De voorstellen resulteerden in clusters 
van mensen die het meest met elkaar 
samenwerken. Deze clusters werden 
als vlekken in het vloerplan verwerkt. 
Daarop volgde de berekening van de 
procentuele bezettingsgraad per cluster 
en de benodigde vergaderruimte per 
cluster. 

Ergonomie & welzijn 
De inrichting werd profi elgebonden 
aangepakt met testopstellingen van 
meubilair in de vroegere hoofdzetel. 
Stoel- en kleurkeuzes werden uitgefi l-
terd. Niet alles laat zich echter in een 
proefopstelling verwezenlijken, zodat 
ook 3D-simulaties een belangrijke rol 
speelden in het afstemmen van kleuren 
en materialen.
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De inbreng van het comité voor veilig-
heid en gezondheid was hier ook van 
belang. Zo volgde om hygiënische rede-
nen de mogelijkheid te kiezen voor een 
persoonlijk toetsenbord, daar een ge-
deeld klavier op de flexibele werkplek 
bacteriën kan verspreiden onder de col-
lega’s bij ziekte. Het toekennen van een 

persoonlijk toetsenbord had dan weer 
gevolgen voor het formaat van de per-
soonlijke lockers, die dieper moesten.
Er zijn 200 desks ingetekend maar in 
totaal staan er ongeveer 400 plaatsen 
ter beschikking om te werken als ge-
volg van zeer flexibele gebruiksmoge-
lijkheden. “Er kan bij mooi weer zelfs 
rondom het gebouw gewerkt worden 
dankzij het WiFi-netwerk en de bank-
jes op het gazon” klinkt het enthousiast 
bij Ivan Cols.
“Communicatie is essentieel voor het 
welslagen van een project als NWOW” 

beamen beide gesprekspartners. “Men-
sen betrekken, uitleggen waarom iets 
gaat gebeuren, neemt drempels en de 
automatische angst voor verandering 
weg. Het uitveren van een strikt afge-
lijnd programma op korte termijn is 
een andere succesfactor. Wanneer het 
gebouw werd betrokken was alles klaar 
en dat werkt veel beter dan een stap 
voor stap verandering”. 

Groen-implementatie
De nieuwe locatie voor de Getronics-
hoofdzetel dateert uit 2001 en was 

  Mobiliteit als selectiecriterium 

Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie 
werd ‘mobiliteit’ naast beschikbaarheid 
en kostprijs ingeschreven als één van de 
drie belangrijkste selectiecriteria. Con-
creet betekende dit goede verbindingen 
met het openbaar vervoer en een uitge-
sproken voorkeur voor een ligging nabij 
een station. 
De nieuwe Getronics-hoofdzetel ligt op 
amper honderd meter van het station van 
Diegem. “NWOW kadert ook in het MVO-
actieplan van ons bedrijf” benadrukt 
Marc Dick. “Dat sluit o.a. in dat we het 
aantal verplaatsingen willen verminde-
ren door gebruik te maken van moderne 
technieken als videoconferencing, ener-
gieverspilling en vervuiling door stilstand 
in files voorkomen”.

Het toekennen van een 
persoonlijk toetsenbord 
had gevolgen voor 
het formaat van de 
persoonlijke lockers.

De huisbibliotheek is een favoriete plek om zich terug 
te trekken voor bezinning en overleg.

  Drastische besparing 
door printers  

Getronics opteerde bij de verhuis voor 
gecentraliseerd afdrukken m.b.v. vier 
identieke multifunctionele printers. 
Deze keuze resulteerde in liefst 58% 
besparing. 
Deze opmerkelijke besparing wordt ver-
klaard door de invoering van het ‘follow 
me’-afdrukken, wat garandeert dat de 
afgedrukte documenten ook daadwerke-
lijk worden opgenomen. Gezien de prin-
ter niet naast de gebruiker staat, wordt 
er meer nagedacht over de noodzaak 
aan afdrukken. De MFP’s zijn standaard 
ingesteld op recto/verso-afdrukken in 
zwart/wit. 
Bij de printers hangt een scherm dat 
aangeeft hoeveel CO2-besparing gereali-
seerd werd door het minderverbruik aan 
papier en de aldus geredde bomen. 
De besparingen laten zich voelen in 
het paper- en tonerverbruik, de onder-
houdskosten voor de printers, de ener-
giefactuur en verdoken personeelskos-
ten. “Voordien werden collega’s in de 
buurt van printers voortdurend gestoord 
door vragen over printproblemen” merkt 
Marc Dick op. “Nu doen de mensen van 
de receptie een dagelijkse ronde om 
papier en wasblokjes aan te vullen, wat 
resulteert in storingsvrij printen”. 
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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’

voorzien van technische vloeren en 
verlaagde plafonds. Hoewel het pand 
gehuurd wordt, kreeg het op eigen ini-
tiatief van het bedrijf een ‘groene make-
over’. Zo zijn alle elektrische schakelaars 
vervangen door bewegingssensoren om 
energieverspilling door het onnodig laten 
branden van de verlichting uit te sluiten. 
De keuze van de verlichtingsarmaturen is 
een andere bijdrage tot de energiezuinige 
werking.
Aandacht voor milieu heeft echter niet 
alleen te maken met het gebouw. Zich 
minder verplaatsen naar kantoor en ge-

bruik maken van de nieuwe technieken 
heeft een directe positieve invloed op het 
energieverbruik.
Nog een voorbeeld van ‘groen’ denken is 
de plaatsing van een 13-tal eilandjes voor 
de afvalverzameling i.p.v. de gebruike-
lijke individuele afvalemmer. Deze keuze 
resulteert in een besparing op de algeme-
ne schoonmaakkosten en beperkt de slij-
tage van de vloerbedekking (tapijt extra 
bevuild door morsen rond afvalemmer). 
Marc Dick vertrouwt ons nog een anek-
dote toe: “Aanvankelijk hingen boven 
de eilandjes drie kleurcodes voor de af-
valsortering. Gezien deze echter bleken af 
te wijken van wat de medewerkers thuis 
gewend waren, leidde dit tot verwarring. 
Nu zijn er eigen logo’s ontworpen en wer-
den de medewerkers geïnformeerd via de 
beeldschermen in het gebouw”. 

Gebruiksaanwijzing 
Voor Marc Dick is niet de implementatie 
van het nieuwe werken dé uitdaging voor 
de onderneming, maar wel het individu-
eel omgaan met de nieuw gecreëerde si-
tuatie. “Change management is dan ook 
cruciaal voor het welslagen van een der-
gelijk project” benadrukt hij. “De mensen 
moeten leren omgaan met het nieuwe 
werken en de daaraan gekoppelde nieu-
we technieken. Zo vergt het gebruik van 
videoconferencing ter vervanging van het 
traditionele fysieke vergaderen een aan-
passing. Getronics heeft daarvoor korte 
trainingsessies georganiseerd”. 

In het nieuwe gebouw staan alle verga-
derzalen altijd klaar voor gebruik. Er zijn 
geen directiekantoren meer voorzien om-
dat juist de directieleden het minst aan-
wezig zijn in hun kantoor en het meest 
betrokken bij vergaderingen. De verga-
derzalen zijn uitgerust met ‘smartboards’ 
i.p.v. de verouderde flipcharts. “Dat re-
sulteert niet alleen in het uitsluiten van 
papierafval, maar verhoogt ook de be-
veiliging van vertrouwelijke informatie, 
omdat de nota’s niet ergens blijven rond-
slingeren” argumenteren onze gastheren. 
Nog meer goed nieuws voor de infor-
matiebeveiliging is dat dankzij de clean 
desk policy facturen of andere belang-
rijke documenten niet langer ‘open en 
bloot’ zichtbaar zijn voor iedereen die 
langsloopt. 

Vrije keuze
“NWOW, of het nieuw werken in het 
algemeen, is geen synoniem voor het 
uitdrijven van de medewerkers uit het 
kantoorgebouw!” stelt Marc Dick. “Ie-
dereen mag thuiswerken, maar wie lie-
ver op kantoor werkt is hier heel wel-
kom. Zelfdiscipline en zelforganisatie 
zijn inherent aan NWOW, zowel als het 
virtuele coachen door het management. 
Op 24 december 2010 stelden we de 
laagste bezettingsgraad vast met slechts 
15 mensen als gevolg van de hevige 
sneeuwval.” 
NWOW was ook aanleiding om een 
policy uit te werken m.b.t. de verreke-
ning van kosten voor het thuiswerken. 
Dat gebeurde op basis van een business 
case en leidde tot het indelen van me-
dewerkers in drie categorieën volgens 
het te verwachten aandeel thuis- of bui-
ten kantoor werken. Er is gekozen voor 
een forfaitaire maandelijkse vergoe-
ding. Samenaankoop van kantoorstoe-
len voor thuiswerken was geen optie, 
omdat dit zou lijden tot het voeren van 
een administratie om de stoelen te tra-
ceren, terug te roepen bij vertrek van 
een werknemer en nieuwe collega’s 
zou opzadelen met al gebruikt meu-
bilair. 
Marc Dick: “In de toekomst wordt 
sterk overwogen om bij te dragen 
in de aankoop van personal de-
vices door medewerkers. Het 
gebruik van één enkel toestel 
voor werk en privé is niet al-
leen handig, maar laat ieder-

een ook toe om de naar individuele in-
zichten beste keuze te maken!”. 

Met gunstig gevolg
De ‘clean desk policy’ die deel uit-
maakt van NWOW sluit uit dat er nog 
op de werkplek wordt gegeten. Ieder-
een maakt nu gebruik van de gezellig 
warm ingerichte lunchruimte, wat leidt 
tot veel meer onderlinge contacten. 
Dankzij de realisatie van dit project 
wordt de facilitaire organisatie bevrijd 
van interne verhuizingen en kan ze 
zich toespitsen op het verhogen van de 
efficiënte werking. Er is een kostenbe-
sparing van 24% op het facilitair ge-
beuren genoteerd.
NWOW heeft na negen maanden ope-
rationeel te zijn al nieuwe contracten 
opgeleverd en trekt heel wat nieuwe 
contacten aan om er kennis mee te ma-
ken. ‘Change management’ is de on-
ontbeerlijke eerste stap die moet gezet 
worden en waarvoor Getronics consul-
tancy aanbiedt. Ook de bestaande klan-
ten komen veel vaker op bezoek sinds 
de nieuwe hoofdzetel in gebruik werd 
genomen. n

“change Management 
vormt de onmisbare basis 
voor het nieuwe werken.”
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als leverancier van facilitaire diensten gaat iss uit van het self performing model: het bedrijf voert 
zo veel mogelijk diensten zelf uit. in het concept Integrated Facility Services (ifs) plaatst iss daar 
het management van die geïntegreerde diensten boven op. roel Vanderheyden, General Manager 
ifs bij iss, toont hoe dat concept klanten helpt om hun duurzaamheidsdoelen te halen.

ISS heeft de voorbije tien jaar sterk geïnvesteerd in de ver-
breding en versterking van zijn dienstenpakket. Dat stelt het 
bedrijf in staat om self performing te werken: nagenoeg alle 

diensten worden door werknemers van ISS geleverd. Bovendien 
staat ISS ook in voor de geïntegreerde aansturing van die dien-
sten. Niet van op een afstand, maar wel door een facility manager 
on site.

onstabiele economie creëert doorbraak
Internationale organisaties geven al langer de uitvoering én het 
beheer van hun facilitaire diensten in handen van één professi-
onele partner. “De jongste maanden nemen ook veel Belgische 
bedrijven contact met ons op voor Integrated Facility Services”, 
stelt Roel Vanderheyden vast. “Dat is een doorbraak en niet onlo-
gisch, want door de onstabiele economie zoeken bedrijven uit op 
welke manier ze optimaal facilitaire diensten kunnen gebruiken. 
Daarnaast maakt ISS als leverancier van geïntegreerde facilitaire 
diensten steeds vaker deel uit van consortia die zich kandidaat 
stellen voor projecten op de PPS-markt.”

PUBLI-vIew

Integrated Facility Services, een  duurzaam concept van ISS

Eén contact, één team
Het financieel aspect is erg belangrijk, maar er zijn andere goede 
redenen waarom organisaties meer en meer overschakelen naar 
een geïntegreerde facilitaire dienstverlener. Ze hebben behoefte 
aan een single point of contact. Roel Vanderheyden wijst naar het 
verleden: “Bedrijven hebben ervaren dat verschillende dienstverle-
ners de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. Dat is altijd 
in het nadeel van de klant, omdat het niet oplossingsgericht werkt. 
ISS plaatst daarom één facility manager in de vestiging van de klant. 
Die manager stuurt en coördineert niet alleen de activiteiten, maar 
zorgt ook voor rapportering en financiële follow-up. En er is één 
uitvoerend team dat zich garant stelt om facilitaire oplossingen te 
leveren, niet enkel om uit te voeren wat op papier staat.
 
Duurzaamheid als gemeenschappelijk doel
Centraal in de werking van ISS staat de ISS Value Chain, waar de 
ene schakel in de andere haakt om duurzame oplossingen voor 
de klant te creëren.  Op die manier helpt ISS haar klanten actief 
om hun eigen doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikke-
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Integrated Facility Services, een  duurzaam concept van ISS

ling te bereiken.   Een typisch voorbeeld van duurzame innovatie is 
Cleaning Excellence.  Roel Vanderheyden: “Het Cleaning Excellence-
programma stoelt op standaardisatie, eenvoud, milieuvriendelijk 
schoonmaken, ergonomie, automatisering, innovatief beheer van 
de afvalstromen, enz.” ISS wil zich volop inzetten voor de duur-
zaamheidsdoelen die organisaties zich stellen om hun ecologische 
voetafdruk te reduceren.  “Precies daarom hebben we ook elektri-
sche en hybride wagens in de fleet opgenomen. En voor onze cate-
ringactiviteiten geven we de voorkeur aan verse producten en lokale 
leveranciers.”

comfort en duurzaamheid 
De synergie tussen de verschillende facilitaire diensten onder 
Integrated Facility Services moet sterk bijdragen tot de duurzaam-
heid, besluit Roel Vanderheyden: “Schoonmaak, catering, handy-
man, mailroom handling, technische activiteiten … het is de taak 
van ISS om synergieën te vinden die toegevoegde waarde creëren. 
Niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook op dat van comfort en 
duurzaamheid.”
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De centralisatie van de Dexia-hoofdkwartieren in Brussel is een succes. De drie gebouwen in 
gebruik bevinden zich op wandelafstand van elkaar en zijn vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer, meer specifiek via het nabijgelegen Noordstation.

Dexia - gebouw Galilée (32.000 m2)

Dexia Tower (90.000 m2)  

Dexia - gebouw Pacheco/
Ommegang  (45.000 m2)
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50.000m² bespaard door 
de reorganisatie van de 
werkplekken 
Dexia Bank is niet alleen een 
Europese bank met ongeveer 
35.200 personeelsleden 
die zich toelegt op 
retail en commerciële 
Bankactiviteiten in Europa, 
die lokale overheidsbesturen 
in België voorziet van 
uitgebreide bancaire en 
financiële oplossingen, het is 
ook een echt baanbrekende 
onderneming op het 
gebied van mobiliteit en 
werkplekbeheer – het 
‘Nieuwe Werken’. De 
omvang van dit project en de 
financiële winsten die ermee 
beoogd worden, maken het 
tot een relevante casestudy 
voor elke sector of activiteit.

n  Tim HARRUP    
     Foto’s : Bernard DE KEYZER

De recente bankcrisis was in vele 
opzichten de aanzet tot kosten-
besparing en het antwoord van 

de bank was zeer kordaat. Dexia stelde 
zichzelf tot doel om nog drie jaren een al-
gemene kostenbesparing van € 600 mil-
joen te realiseren. Wat het gebruik van 
gebouwen betreft, werd de terugkerende 
bijdrage tot deze kostenbesparing op € 
19 miljoen begroot. Om deze besparin-
gen te verwezenlijken, werd een groots 
programma voor een reorganisatie van 
de werkplek geïmplementeerd met als 
kern het delen van kantoren. De kosten-
besparing gaat gepaard met besparingen 
inzake de benutting van ruimtes. Onge-
veer 50.000 m² van het oorspronkelijke 
totaal van iets meer dan 205.000 m² zal 
uiteindelijk afgestoten worden, wat zich 
ongetwijfeld zal laten voelen op de Brus-
selse vastgoedmarkt. De gevolgen zou-
den ook rechtstreeks door Dexia moeten 
gevoeld worden, aangezien de bank haar 
gebruikte ruimte gedeeltelijk wenst in te 
krimpen door een aantal verdiepingen 
van de Dexia Toren te verhuren. De bank 
beschouwt het als een volledig ‘master-

PRO-REAL ESTATE  I  PROPERTY MANAGEMENT  I

plan’. Het gaat veel verder dan enkel een 
aanpassing van de ruimtelijke lay-out. 
Marc Awouters, hoofd Real Estate binnen 
Dexia Bank, is verantwoordelijk voor alle 
bedrijfsgebouwen van de bank, en stelt 
het als volgt: “Het ‘Nieuwe Werken’ is 
niet zomaar een kwestie van ruimtebe-
heer, bedrijfscultuur of HR-management, 
het is een mix van al deze dingen samen. 
Het is dan ook interessant om te zien dat 
verschillende bedrijven deze ‘nieuwe 
wereld’ binnenstappen langs verschillen-
de deuren: Google bijvoorbeeld ziet het 
als een cultuurverandering, Microsoft be-
kijkt het als een IT-aangelegenheid… en 
het is waar dat dit allemaal mogelijk was 
door de komst van de PC”. We moeten er 
ook op wijzen dat het ecologische aspect 
in dit alles niet vergeten wordt. Real Esta-
te Manager Marc Awouters merkt op dat 
Dexia goed op weg is om zijn streefdoel 
om de CO2-uitstoot voor de hoofdzetel in 
Brussel te halveren tussen 2008 en 2012 
ook te halen. Daar draagt ook het grote 
aandeel van de werknemers dat met het 
openbaar vervoer naar het werk komt toe 
bij: met 83% een van de hoogste van het 

Dexia Tower (90.000 m2)  

De zeer geslaagde implementatie op grote 
schaal van de nieuwe werkwereld 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 Officer (Dexia insurance Belgium) • 
Natalie TiMMErMaNs, Head of space Planning 
(DBB)•Bart sEBrEGHTs, Project Manager (DBB)
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land.

Doordat andere bekende bedrijven deze 
nieuwe weg ingeslagen zijn, is een mix 
van ruimtelijke planning en overwe-
gingen op het gebied van IT van door-
slaggevend belang. Voor Dexia was het 
uitgangspunt overduidelijk een kosten-
besparing. Voor een geslaagd project 
moet men echter met de drie elementen 
rekening houden. En wanneer men al 
deze criteria in de vergelijking meenam, 
was Dexia van oordeel dat iedereen met 
gelijkaardige oplossingen op de proppen 
kwam. 

Doelstellingen voor de optimalisatie 
van het vastgoed
Door zich op de kostenelementen te con-
centreren en na een investering van 5 mil-
joen euro in nieuwe meubelen in functie 
tot de activiteiten, evalueerde Dexia de 
reorganisatie van de werkruimte als een 
terugkerende besparing van 19 miljoen 
euro als gevolg van het niet langer bezet-
ten van bepaalde gebouwen in het Brus-
selse: een gebouw aan de Koningsstraat 
(€ 3 miljoen – 8.000 m²), een andere loca-
tie in het Livingstone-gebouw – gelegen 
net onder de gebouwen van de Europese 
Commissie in de Leopoldwijk (€ 12 mil-
joen – 30.000 m²). De resterende € 4 mil-
joen werd opgehaald door het vrijmaken 
en doorverhuren van de ongeveer 15.000 
m² in de Dexia Toren zelf – een plan dat 
nog verwezenlijkt moet worden. De twee 
gehuurde gebouwen werden ontruimd 
na onderhandelingen met de eigenaars 
in het ene geval en na het verbreken van 
de huurovereenkomst in het andere. De 

Dexia Groep bezit de andere gebouwen 
die het betrekt.

Nieuwe indeling en toewijzing 
van de ruimte per afdeling
Toen de Dexia Toren ontworpen en ge-
bouwd werd, gebeurde dit niet vanuit de 
optiek van ‘desk sharing’ maar wel met 
traditionele, individuele werkplekken en 
kantoren. Nu is alles echter veranderd. 
Desk sharing (wisselwerkplek) werd al in 
2005 als concept gelanceerd toen Dexia 
een plan opstartte met als naam ‘Excel-
lence in Banking Support’. Tegen eind 
2007 – vóór de bankcrisis – besloot Dexia 
om voor de volgende jaren een desk 
sharing-plan op te zetten. De doelstelling 
was om gehuurde ruimte vrij te maken 
en zo te besparen op vastgoed en facility 
management kosten. Dat was in de eerste 
plaats van toepassing op de afdeling Fa-
cility Management zelf die als proefpro-
ject dienst deed. In 2009 volgden dan IT 
en HR waardoor ruimte gecreëerd werd 
en men Dexia Asset Management in de 
Toren kon onderbrengen. De financiële 
winsten werden onmiddellijk gereali-
seerd. Concreet is het nu zo dat wanneer 
een personeelslid aankomt, hij of zij zich 
eerst naar de eigen verdieping begeeft. 
Hoewel het een desk sharing-concept 
betreft, betekent dit niet dat iedereen 
eender waar kan werken. Dexia werkt in 
zogeheten ‘Activity Clouds’ (activiteits-
wolken), wat betekent dat mensen nog 
steeds binnen hun eigen afdeling moe-
ten werken. Binnen elke Cloud zijn er 
voldoende werkplekken voor 80% van 
het personeel. Deze ratio van acht werk-
plekken voor tien mensen krijgt vorm als 

open landschapsinrichting. Om logis-
tieke problemen op te lossen, beschikt 
elk personeelslid ook over een locker om 
persoonlijke spullen en werkbenodigd-
heden ’s avonds in op te bergen en deze 
de volgende morgen weer op te pikken en 
naar het gekozen bureau te brengen. Het 
personeel krijgt ook ‘mobile cases’ (waar 
ze hun spullen in kwijt kunnen en die 
ze kunnen meenemen). Het ‘clean desk’-
principe is dan ook zeer belangrijk. Het is 
evident dat er minder ruimte is voor het 
opbergen van papier en andere dingen en 
daarom organiseert Dexia ‘Junk Days’. Op 
die dagen kan het personeel alles weg-
gooien wat de meesten onnodig en vaak 
veel te lang bewaren… 

Marc Awouters wijst ons echter op een 
specifiek kenmerk van de Dexia-metho-
de dat nogal ongewoon kan lijken: “We 
verschillen van de anderen doordat we 
geen laptops gebruiken. Ons voltallige 
personeel werkt op desktop computers 
die op de bureaus staan. Ze loggen ge-
woon aan, waar ze zich ook bevinden”. 
Hetzelfde principe is van toepassing op 
de ‘vaste’ telefoonnummers. De persoon 
logt aan op zijn of haar bureaulocatie 
en alle oproepen worden automatisch 
naar dat bureau gestuurd. Naast de nor-
male shared desks en ‘banken’ voor korte 
werkperioden, gekend als ‘Touchdown 
bench’, werden ook andere werkzones 
ingericht die meer privacy bieden voor 
vergaderingen, enz. Deze omvatten klei-
ne ruimten, gekend als ‘One2Few’, die 
een computer en een breedbeeldscherm 
bevatten om de samenwerking te verbete-
ren. Verder zijn er nog de ‘Lounges’ waar 

lounges: ruimte voor vergaderen 
in een gemoedelijke sfeer. 

Decoratieve scheidingswanden zorgen 
voor een aangename visuele indeling 
van de open werkvloer

coffecorner
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twee of drie personen in een gemoedelij-
kere sfeer samen kunnen werken en de 
‘Cockpits’ waar men zich helemaal al-
leen kan concentreren. Al deze ruimtes 
werden ingericht met heel veel kleur en 
comfort – de scheidingswanden werden 
opgesmukt met ‘natuurfoto’s’ op ware 
grootte langs de buitenzijde en een ge-
luidsisolerende stof aan de binnenzijde. 

aanwezigheidsgraad van 80%
Van de 6.500 personeelsleden die in 
Brussel werken, zijn er binnen Dexia 
momenteel bijna 5.000 op deze wij-
ze tewerkgesteld, met inbegrip van 
Dexia Insurance Belgium dat van het 
Livingstone-gebouw naar het Galilei-
gebouw verhuisde. De bank heeft het 
systeem volledig intern ontwikkeld en 
opgezet zonder enige hulp van externe 
consultancy. Een van de uitgangspun-
ten voor de 80%  ratio was eenvoudige 
observatie. De bank berekende dat op 
eender welk moment, rekening hou-
dend met zakenreizen, vakanties, enz., 
er maximaal slechts acht van de tien 
werknemers op kantoor zijn. Hierbij 
wordt nog geen rekening gehouden met 
telewerken. Het meeste telewerken ge-
beurt trouwens door personen die voor 
hun werk moeten reizen en dat is de 
reden waarom dit bij de berekening van 
de aanwezigheidsgraad van 80% buiten 
beschouwing werd gelaten. Werkne-
mers kunnen hun contractueel vastge-
legde werkuren normaal presteren door 
slechts vier van de vijf dagen op kantoor 
aanwezig te zijn. In werkelijkheid ligt de 
aanwezigheidsgraad hoger op dinsdagen 

en donderdagen, omdat men kiest voor 
een langer weekend of een pauze in het 
midden van de werkweek. Dexia stelde 
echter wel een afdelingsgebonden vari-
atie in de aanwezigheidsgraad vast. Zo 
ligt de aanwezigheidsgraad binnen IT 
Development veel hoger dan bij Beta-
lingen. De vermindering van het aantal 
werkplekken ging ook gepaard met een 
inkrimping van de ruimte per werkplek 
die (enkel voor de ‘open landschaps-
ruimten’) ongeveer 12 m² bedraagt.

Nu werkt bijna iedereen binnen het stra-
mien van desk sharing op de hoofdzetel 
van Dexia. Nochtans was de universele 
aanvaarding, zoals Marc Awouters het 
stelt, niet vanzelfsprekend: “De relatief 
‘vaste’ betrekkingen zoals boekhouding 
zeiden dat dit een geweldig idee was 
voor de mensen in de verkoop, omdat 
ze veel weg zijn en vaak vergaderen. 
Binnen de verkoop zeiden ze dan weer 
dat dit meer iets is voor de back office, 
omdat daar toch veel deeltijds gewerkt 
wordt. Iedereen vond al vanaf het begin 
dat het een goed idee was, maar wel voor 
iemand anders!”. Nu is deze houding 
volledig omgeslagen. Een interne tevre-
denheidsenquête toonde aan dat ieder-
een het ermee eens is dat wanneer het 
nodig is om kostenbesparingen te reali-
seren, dit beter kan gebeuren door ruim-
te af te stoten dan door jobs te snoeien! 
Daar komt nog bij dat ongeveer 50% van 
de mensen hun beroepsleven nu als aan-
genamer ervaart dan voordien en voor 
30% is dit hetzelfde gebleven. Slechts 
20% heeft een negatieve mening.  n

Veranderingsmanagement

“We moesten nadenken over de orga-
nisatie van een alternatieve ruimtelijke 
indeling. Meer bureaus betekent minder 
kasten en nu beschikken we nog over 
één kast per twee personen. We moesten 
echter de meeste inspanning leveren 
om de verandering in de houding bij de 
mensen zelf te bewerkstelligen. Hiertoe 
organiseerden we bedrijfsbezoeken zodat 
ons personeel kon zien hoe het werkte 
voor anderen en hoe het voor hen even 
goed zou werken. De mensen die al in een 
dergelijk systeem werkten, waren dan 
ook het best geplaatst om dit idee aan an-
deren te verkopen. Wat het management 
betreft, probeerden we zo weinig mogelijk 
bij dergelijke bezoeken aanwezig te zijn. 
Eens de trein echter op de rails stond, 
ging alles beter en vanzelf”.

Bart Sebreghts
Project Manager, Dexia Bank Belgium

ruimtelijke reorganisatie: 
30.000m² beschikbaar op 
Brusselse vastgoedmarkt

Het Livingstone-gebouw in de Europese 
wijk leverde een aanzienlijke bijdrage tot 
de doelstelling van Dexia op het gebied van 
ruimtebesparing. Het gebouw vertegen-
woordigt 30.000 m² gehuurde ruimte die 
nu leeg staat. Livingstone werd recent als 
gevolg van deze beslissing een absolute 
‘vastgoedtopper’. Eén van de Brusselse 
strategieën om te voldoen aan de residen-
tiële woonbehoeften van een bevolking die 
de komende jaren met 160.000 eenheden 
zal toenemen, is om voormalige kantoor-
ruimten die niet langer voldoen aan de 
verwachtingen van de 21e eeuw om te 
vormen tot woongelegenheid. Livingstone, 
dat eigendom is van de vastgoedbevek 
Cofinimmo, werd volledig herdacht door 
het architectenbureau Archi 2000 en de 
helft van de totale vloeroppervlakte wordt 
omgevormd tot meer dan 120 appartemen-
ten, het grootste project van zijn soort dat 
momenteel in uit voering is in Brussel.

Project voor herbestemming 
van het livingstone-gebouw 
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⑥

①

②

①

⑤
⑤

⑤

① Bench ‘Touch down’: 
een bureau voor 
kortstondig gebruik

④ Wanneer de werkzaamheden dat 
vereisen, kan een werknemer zich 
terugtrekken in een cockpit.

② Gedeelde werkplek in 
de open space

③ One 2 few: ruimte voor 
samenwerking en vergaderen

⑦

⑦
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②

④

④

③

③

③

③

⑤

MobileWork@ Dexia Tower: Gedeelde 
werkplekken werden ingetekend 
in functie van de activiteiten. 

⑤ lounges: ruimte 
voor vergaderen in 
een gemoedelijke 
sfeer

⑥ coffecorner

⑦ individuele locker
en een ‘mobile case’

Key performance indicators 

Dexia gebruikte twee KPI’s om de prestaties voor ruimtemanagement te meten

• MUa/Ws (Main Usable area / workstation) 
 Vierkante meters per werkplek: van 13,2 m² (voordien) naar 12 m² (nu).

• Ws/Hc (workstation / headcount) 
 Werkplekken per personeelslid: van 1,24 (voordien) naar 1 (nu) inclusief alle werkruimten. 
 Van 1,0 (voordien) naar 0,8 (nu) enkel bureaus.

Dexia Tower
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concurrentie voor de 
hoofdstad van buitenaf
terwijl de brusselse 
vastgoedmarkt in het eerste 
semester van dit jaar met 
moeite een take-up van 
110.000 m² kon noteren, 
bedraagt het totale verhuurde 
of verkochte kantooroppervlak 
voor dit semester 90.000 m² 
op de secundaire markten, een 
prestatie die in de lijn ligt van 
het gemiddelde van de voorbije 
tien jaar.
     
n  Tim HARRUP

Wij danken Vincent LEROUX, Head of Belgium 
Research & Global Geomatics bij DTZ en 
auteur van het verslag ‘Belgium Secondary 
markets H1 2011’ op basis waarvan dit artikel 
geschreven werd.

In de ranglijst van de huurprijzen op 
de secundaire markten stijgt Leuven 
naar de eerste plaats met een prime 

rent van € 155/m²/jaar in het gebouw 
Kantoren Zuid. Misschien een verras-
sing is dat Namen op de tweede plaats 
staat met een prime rent van € 149/m²/
jaar in het Namur Office Park terwijl Ant-
werpen, waarvan velen waarschijnlijk 
dachten dat de stad op de eerste plaats 
zou eindigen, met € 145/m²/jaar de derde 
plaats inneemt. 

antwerpen leidt de dans
Hoewel Antwerpen niet de hoogste 
huurprijzen van alle secundaire markten 
heeft, staat de metropool op de hoogste 
plaats op het gebied van activiteitenvo-
lume. In het eerste semester bedroeg de 
take-up ongeveer 50.000 m², ruim boven 
het gemiddelde van de hele provincie. 
Alle transacties van meer dan 2.000 m² 
voor het eerste semester werden geregis-
treerd in het Antwerpse stadscentrum 
dat de meest dynamische wijk blijft. Hoe-
wel er begin dit jaar geen enkel nieuw 
gebouw op de markt gebracht werd, blijft 
de leegstand met meer dan 240.000 m² 
beschikbare kantoorruimte al drie jaar 
koppig schommelen rond 11%, terwijl 
deze tien jaar eerder 5% bedroeg. Deze 
stijging van de leegstand gedurende de 
voorbije vijf jaar zou volgens DTZ te 
wijten zijn aan enerzijds een daling van 
het personeelsbestand in bedrijven met 
een daling van de benodigde kantoor-
oppervlakte als gevolg en anderzijds de 
inspanningen van de bedrijven en open-
bare besturen om het aantal m² per werk-

plek te stroomlijnen. De leegstand bleef 
stijgen ondanks de vermindering van de 
beschikbare kantoorruimte door de ver-
bouwing van enkele gebouwen tot voor-
namelijk scholen.

take-up per stad
Uit de analyse van de take-up per stad 
blijkt een zeer matige activiteit in Gent 
dat met een take-up van amper 9.500 m² 
een niveau van zo’n 50% van het gemid-
delde over vijf jaar bereikt. Dat er binnen 
twee jaar een bijkomende kantoorop-
pervlakte van 100.000 m² op de Gentse 
markt gebracht zou worden, riskeert een 
overaanbod te veroorzaken waardoor de 
beschikbare ruimte op deze markt met 
bijna 13% zal toenemen. 
In het eerste semester vond in Leuven 
de grootste transactie plaats met de over-
name door Acerta van een gebouw van 
10.000 m² aan de Dieststevest, vlakbij het 
station. Wat de overige markten betreft, 
kent de snel evoluerende markt Meche-
len na drie rustige jaren opnieuw een 
groei, vooral dankzij fase twee van de 
Zuidpoort. Luik lijdt dan weer onder een 
chronisch – en erkend – onderaanbod: 
slechts 2.000 m² kantoorruimte vond 
in het eerste semester een gegadigde in 
vergelijking met een gemiddelde take-
up van 13.000 m² per jaar. Er staan in 
Luik nieuwe projecten op grote schaal 
gepland maar het zal nog enkele jaren 
duren voordat die op de markt gebracht 
worden. Tegen 2014 zouden er wel klei-
nere projecten klaar moeten zijn.

De stations als groeipolen
Wanneer we naar de provinciale markten 
kijken, is het van belang dat we de woor-
den van de minister-president van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Charles 
Picqué, in gedachten houden. Hij zei dat 
de concurrentie in Brussel niet alleen 
van de Brusselse rand komt maar ook 
steeds meer van gewestelijke projecten 
in de buurt van de belangrijkste stations. 
In het geval van Leuven en Mechelen is 
het inderdaad zo dat de meeste projec-
ten gesitueerd zijn bij de stations. Ook 
in Luik liggen de geplande projecten van 
Befimmo en Eurogare vlakbij het station 
van Les Guillemins, een kenmerkend 
gebouw voor ‘de vurige stede’, dat ont-
worpen werd door Calatrava. n

Prime rents voor de secundaire markten
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De steden waarin we vandaag wonen, 
zijn jammer genoeg niet de steden die 
ons een menswaardige en duurzame 
toekomst zullen bieden. Bedrijven en 
politici zijn momenteel wanhopig op 
zoek naar oplossingen en ideeën voor 
de steden van morgen. Het debat over 
de utopieën en hun ontwikkeling, 
naast duurzaamheid, is dan ook een 
van de grootste trends in de heden-
daagse architectuur. In de jaren ‘60 en 
‘70 leerden we dat utopistische visies 
een belangrijke katalysator zijn om een 
radicale verandering teweeg te brengen. 
De windmolenparken werden in die 
tijd bijvoorbeeld voor het eerst over-
wogen en maken tegenwoordig deel uit 
van het landschap.

Het boek ‘Utopia Forever, Visions of 
Architecture and Urbanism’ bundelt de 

huidige projecten en concepten op het 
gebied van architectuur, stedenbouw, 
ruimtelijke ordening en kunst, die de 
feitelijke beperkingen overstijgen en 
het potentieel van creatieve visies to-
nen. In vergelijking met vroegere be-
naderingen, die alleen maar in theorie 
ideaal waren, houden de utopieën van 
vandaag rekening met de noodzaak van 
maatschappelijke verandering. De pro-
jecten in het boek bespreken de huidige 
uitdagingen op het vlak van architec-
tuur, mobiliteit en energie, evenals de 
logistieke aspecten van het voedings-
verbruik en de afvalverwerking. Onge-
acht of ze bedacht werden door archi-
tecten, kunstenaars of nieuwe talenten, 
moedigen de voorbeelden in Utopia 
Forever een radicale verandering aan 
en wijzigen zij ons beeld van de wereld 
van morgen compleet. ■

Visies of utopieën?
URBAN FOREST. 
Van MAD architects 

LYLIPAD, een drijvende ecopolis voor mensen die de klimaat-
veranderingen willen ontvluchten. Van VINCENT CALLEBAUT

ECO_POD(GEN1). 
Van Höweler + Yoon 
Architecture and 
Square Design Lab
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 ISBN -978-3-89955-335-2  
      www.gestalten.com

Always looking for great people!  

www.vkgroup.be/careers
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Ecologische efficiëntie doo  r toepassing 
van het ‘cradle-to-cradle’  -principe. 
facility management is 
sterk geëvolueerd – van de 
klusjesman in blauwe overall 
die elk euvel handig wist te 
verhelpen, tot de manager 
voor energie, ecologie, 
MVo,… en dat alles zonder 
ook maar één ogenblik het 
aspect kostenmanagement 
uit het oog te verliezen. 
Vandaag zijn facility 
management en real estate 
zeer nauw met elkaar 
verweven. Niet toevallig is de 
luchtkwaliteit in een gebouw 
het stokpaardje van Michael 
Braungart, de grondlegger 
van het cradle 2 cradle 
principe.
     
n	 Interview door Eduard Coddé,  
 Hoofdredacteur Profacility Magazine -   
 Nederlandstalige uitgave, naar aanleiding  
 van een ontmoeting georganiseerd door  
 IFMA en Steelcase. 

H oe ziet u c2c in facility manage-
ment?
Michael Braungart: Laat me om 

te beginnen duidelijk stellen dat C2C 
heel wat anders is dan CO2-neutraal 
werken en het verminderen van de mil-
ieubelasting. Het gaat erom de milieube-
lasting uit te sluiten. C2C is ook veeleer 
een economisch gegeven dan een tot 
milieu beperkt gegeven. C2C ziet het ta-
pijt op een kantoorvloer als een ‘service’ 
die we gebruiken, maar niet als een ver-
bruik van grondstoffen. Bij C2C wordt 
het tapijt op het einde niet als afval weg-
gegooid, maar teruggewonnen en liefst 
ook teruggeven aan de natuur waaraan 
we de grondstoffen hebben ontleend. 
C2C streeft naar een gesloten kring. Fa-
cility management kan de kring sluiten 
door het maken van de juiste keuzen 
voor alles wat met het gebouw en de 
werking ervan te maken heeft. FM ligt 
aan de basis voor het toelaten van inno-
vatie. 

Zijn de economische principes waaraan 
een bedrijf zich te houden heeft niet te-
genstrijdig met de bezorgdheid voor het 
milieu? 
Michael Braungart: Absoluut niet! We 
moeten ons niet verontschuldigen voor 
het feit dat we op aarde leven, maar we 
moeten ervoor zorgen dat de aarde ook 
in de toekomst verder leefbaar blijft. Het 

is niet economie of milieu, maar econo-
mie én milieu. 
Bouw- en ook andere materialen wor-
den aan de natuur ‘ontleend’ om een 
‘service’ te verlenen aan de gebruikers 
binnen een werk- of woonomgeving. 
Onze planeet verleent ons als bewoners 
een ‘service’ en die moeten we na het ge-
not ervan bij voorkeur in identieke vorm 
teruggeven, zodat wie na ons leeft de-
zelfde ‘service’ kan blijven genieten van 
moeder aarde. We bezitten onze planeet 
niet; we mogen er slechts even op leven.

Hoe doet België het in het C2C-verhaal?
Michael Braungart: Dankzij het Belgi-
sche EU-voorzitterschap is C2C een pri-
oriteit geworden en plots vijf jaar vooruit 
geholpen. Nederland is onbetwistbaar 
lijsttrekker voor C2C, maar België en het 
sterk geïndustrialiseerde Vlaanderen in 
het bijzonder, kan door de juiste beslis-
singen op korte tijd het voortouw ne-
men. C2C begint bij de mens. Het is een 
uitdaging om er alle dagen voor te gaan, 
een uitdaging ook voor innovatie. 

Vandaag staat CO2-uitstoot sterk in de 
belangstelling. Komt dit overeen met het 
C2C-principe?
Michael Braungart: C2C gaat veel ver-
der dan het terugdringen van de CO2-
uitstoot. Wanneer we naar de natuur 
kijken, dan hebben bomen een positieve 

PRO-buildings  i  bedenkingen  i
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Ecologische efficiëntie doo  r toepassing 
van het ‘cradle-to-cradle’  -principe. 

footprint, omdat ze bijdragen tot een be-
tere luchtkwaliteit ondanks de vervuil-
de lucht die ze opnemen. Het streven 
naar CO2-neutrale gebouwen is dan ook 
lang niet voldoende. Gebouwen moeten 
net als bomen een positieve footprint 
neerzetten. CO2-management is zeker 
belangrijk om die doelstelling te verwe-
zenlijken. 
Een eerste en belangrijkste stap moet 
leiden tot het verbeteren van de kwali-
teit van de binnenlucht. Vandaag is de 
luchtkwaliteit in gebouwen 3 tot 8 maal 
slechter dan buiten! Door het overisole-
ren om tot een energie- en CO2-neutraal 
gebouw te komen, wordt een aanslag 
gepleegd op de luchtkwaliteit. Een pas-
sief huis is dus lang geen oplossing. Er 
wordt efficiënt gehandeld, zonder de 
effectiviteit van de gemaakte keuzes in 
vraag te stellen. De aandacht voor CO2-
uitstoot heeft slechts tot doel om min-
der schadelijk te zijn voor de natuur. De 
doelstelling van C2C is onschadelijk te 
zijn voor onze leefomgeving. Gebouwen 
moeten actief worden en meer terugge-
ven dan ze aan het milieu ontnemen. 

is er behoefte aan een c2c-label?
Michael Braungart: De vraag naar cer-
tificaten of labels komt steeds vanuit 
de angst om dingen verkeerd te doen. 
Labels vormen veeleer een bedreiging, 
omdat men zowat alles kan laten labe-
len. Labels of certificaten kijken terug in 
het verleden en bevestigen gewoon een 
stand van zaken die uit het verleden da-
teert. Wie echt voor C2C gaat, heeft daar 
geen labeling bij nodig. Een positieve 
attitude t.o.v. C2C is doorslaggevend om 
ook echt resultaat te boeken. De gereali-
seerde vooruitgang is perfect meetbaar, 
zonder dat dit gecertificeerd moet wor-
den. Gelukkig pakt facility management 
in Europa veel innovatiever uit dan bv. 
in de Verenigde Staten. Enkel de Franse 
taalgroep loopt wat achter – het was 
ook de laatste taal waarin het visionaire 
boek over C2C werd vertaald. 

Hoe beoordeelt u de toepassing en voor-
uitgang van c2c? 
Michael Braungart: Het duurt gemid-
deld tien jaar om iets door te drukken. 

Met C2C zijn de eerste tien jaar enigs-
zins verloren gegaan en kunnen we nu 
pas spreken van een doorbraak. 
Vandaag is er ruimschoots technologie 
en wetenschappelijke kennis voorhan-
den om C2C nog minstens tien jaar ver-
der te implementeren en door te ont-
wikkelen. Maar wetenschap zal altijd 
een essentiële rol spelen in de vooruit-
gang van C2C. 
Eigenlijk is C2C zelf een wetenschappe-
lijk project. Het komt er vooral op aan 
om de juiste dingen te verbeteren door 
ze anders aan te pakken, terwijl er van-
daag voornamelijk vooruitgang wordt 
geboekt door ‘minder slecht’ te doen. 
Er wordt bv. een drukpers ontwikkeld 
die minder energie verbruikt, maar nog 
wel met het verkeerde papier of mi-
lieubelastende inkt drukt. Of ook nog 
autobanden die een veel langere levens-
duur hebben en daardoor weliswaar de 
afvalberg verkleinen, maar anderzijds 
uit meer dan zeshonderd scheikundige 
stoffen zijn samengesteld, wat de recy-
clage bemoeilijkt. Bovendien slijten de 
banden af in zeer fijne deeltjes die niet 
worden afgebroken, maar opgenomen 
in de lucht die we inademen! 

Het lijkt ons eenvoudiger en evident om 
c2c te implementeren bij nieuwbouw, 
maar wat met de vele bestaande kan-
toorgebouwen?
Michael Braungart: Regel nummer 1 is 
zorg dragen voor een gezond binnen-
klimaat. Slechts wanneer een gezond 
binnenklimaat verzekerd is, mogen de 
isolatiewerken worden aangevat. 
Men moet zich van elk toegepast mate-
riaal afvragen waaruit het bestaat, of en 
hoe het afbreekbaar en herbruikbaar is. 
Alle materialen moeten teruggebracht 
worden naar biologische elementen. 
Een eenvoudige, maar effectieve rede-
nering kan zijn: kan ik het opeten zon-
der schadelijke gevolgen voor mezelf, 
dan is het goed! 
Facility management moet oog hebben 
voor materiaalmanagement. C2C is geen 
exacte wetenschap en bijgevolg ook niet 
foutloos toe te passen. Belangrijk is te 
leren van de fouten die we maken en 
vervolgens bij te sturen. n

Michael Braungart, de grond-
legger van het cradle 2 cradle 
principe

Michael Braungart werd in 1958 in het 
duitse Schwäbisch Gmünd geboren. Hij is 
een wetenschapper, met specialisatie in 
scheikunde. Hij stond in zijn jonge jaren op 
de barricaden voor Greenpeace. Samen 
met William Andrews Mcdonough, een 
Amerikaans architect en oprichter van het 
architectenbureau William Mcdonough + 
Partners, publiceerde hij in 2002 het visio-
naire boek ‘Cradle to Cradle: Remaking 
the Way We Make Things’. Cradle to Cradle 
ziet afval als grondstof, voeding voor de 
toekomst van onze planeet die we als 
bewoner slechts even mogen lenen, maar 
niet bezitten. dat geeft ons de verantwoor-
delijkheid naar volgende generaties om 
een aarde achter te laten die niet beroofd 
is van grondstoffen en wie na ons komt 
minstens dezelfde middelen aanreikt als 
die ons ter beschikking stonden.
  om meer te weten :
• Environmental Protection and 
 Encouragement Agency (EPEA) 
 http://epea-hamburg.org
• www.cradletocradle.nl 

internationale waardering

Prof. dr. Michael Braungart is weten-
schappelijk directeur van het ‘Environ-
mental Protection and Encouragement 
Agency’ (EPEA) - International Umwelt-
forschung GmbH’ (Hamburg, duitsland), 
dat hij in 1987 oprichtte. Tevens is hij 
medeopricher van ‘Mcdonough Braungart 
design Chemistry’ (MBdC) in Charlot-
tesville, Virginia, USA. ook voor het 
Hamburger Umwelt Insitute (HUI) staat 
hij sinds 1989 als medeoprichter vermeld. 
Al deze organisaties delen een aantal 
waarden m.b.t. intelligent, esthetisch en 
eco-effectief design. Ze verrichten allen 
ook onderzoek naar het verbeteren van 
producten in het kader van C2C. Michael 
Braungart was vanaf 1994 professor 
Process Engineering aan de universiteit 
van Lüneburg (duitsland) en werd in de 
herfst van 2008 benoemd om in samen-
werking met de TU delft (NL) een nieuwe 
leerstoel op te richten aan het ‘dutch 
Research Institute for Transitions’ (dRIFT) 
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
(NL). daar staat nu een Cradle to Cradle® 
Masterclass op het programma. 
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Wanneer er geen activiteiten uitgevoerd worden 
tussen de rekken brandt de verlichting 
op 10% (90% energiebesparing).

De luxwaarde in de inpakzone werd opgetrokken 
van 100 naar 300 lux.

Wanneer er activiteiten plaatsvinden 
met heftrucks of iemand zich door de 
gang beweegt, schakelt de verlichting 

automatisch naar 100%.
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Vanuit het scania international Part center te opglabbeek wordt de ganse wereld voorzien van 
de nodige onderdelen van de scania trucks & bussen. Momenteel zorgen 550 medewerkers, 
dat er een optimale service kan geleverd worden om zowel de stocks bij de dealers op pijl te 
houden, maar ook urgente depannages aan vrachtwagens binnen een extreem korte tijd te 
verzekeren.

Vooraleer te starten met investeringen in hernieuwbare 
energie, lag de prioriteit aldus Bjorn Jacobs, Environmental        
Affairs Engineer bij Scania bij een optimaal functionerend   

logistiek centrum met een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk.

Daarom werd er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. 
De verlichtingsinstallatie was daarbij één van de grootste energie-
verbruikers. De opgave was echter niet gemakkelijk aldus Bjorn 
Jacobs. Naast de uitdaging om aan energiebesparing te realiseren, 
moesten ook nog andere factoren mee opgenomen worden in het 
renovatieplan. Op verschillende plaatsen in het logistieke centrum 
was het lichtniveau ondermaats. De verpakkingsafdeling was één 
van deze zwakke zones met luxwaarden van om en bij de 100 lux 
waar 300 lux noodzakelijk is. Maar ook in de talrijke magazijnrekken 
was op de verticale vlakken een slechte gelijkmatigheid en vooral 
in de hogere pikplaatsen was het zéér moeilijk om leesopdrachten 
uit te voeren.

Bjorn Jacobs heeft dan het heft in handen genomen om samen met 
Rudi Vanbrabant van het installatiebedrijf Vanderhoydoncks Elek-
trotechnieken en Eric Bettonville van Zumtobel Lighting naar een 
lichtoplossing te zoeken om de kwaliteit van het licht te verhogen en 
daarbij toch een enorme energiebesparing te realiseren.

Een groot gedeelte van het logistieke centrum werd vernieuwd met 
het Zumtobel tEctoN lichtlijnsysteem met dimbare armaturen 
van 2/49W tussen de rekken die via bewegingsmelders het licht 
laten dimmen naar 10% en vanaf het moment dat een heftruck of 
werknemer zich door de gang verplaatst, de armatuur op 100% laat 
branden. Om sensoren te installeren op het TECTON systeem die 
perfect deze opgaven vervullen, hebben Bjorn Jacobs, Rudi Van-
brabant en de ingenieurs van Zumtobel Lighting zich samen gezet 
om een sensor te ontwikkelen die optimaal kan ingesteld worden in 
functie van de magazijnrekken en het gewenste lichtniveau.
De opstelling van de armaturen en de TECTON spiegelreflector met 
diepstralende karakteristiek, zorgen ervoor dat niet enkel onderaan 
in de magazijnrekken maar ook bovenaan een hoog en gelijkmatig 
lichtniveau kan gerealiseerd worden.

In de TECTON draagrails werd dan ook gelijktijdig de noodverlich-
ting (evacuatieverlichting) geïntegreerd om bij stroompanne de 
werknemers via een veilige weg naar de nooduitgangen te leiden.

Energiebesparing:
Bjorn Jacobs schets ons een perfect beeld van de energiebespa-
ring die deze renovatie had opgeleverd ten opzichte van de oude 
installatie.

PUBLI-rePortage

ZUMtobEl liGHtiNG NV/sa  
Rijksweg 47 - BE-2870 Puurs

TEL 0032 (0)3 860 93 93
www.zumtobel.be
info@zumtobel.be

Scania Parts Logistics neemt 
voortrekkersrol om hun logistiek 
centrum CO2 neutraal te maken.

De jaarlijkse besparing komt neer op 1.100.000 kWh aan minder ver-
bruik, of 103.180 euro besparing op de energiefactuur. De investering 
van 250.000 euro is dan ook op 2,07 jaar terugverdiend. Het streef-
doel is om terug op het energieverbruik van 2006 te komen toen het            
logistiek centrum maar 32.647 m² telde, een oppervlakte die onder- 
tussen verdubbeld is.
Met deze besparing zou men 244 gezinnen van stroom kunnen       
voorzien.

Naast deze enorme energiebesparing, waren er natuurlijk nog 
de uitwerkingen op de lichtkwaliteit.
Hierover zegt Frans Elbrink, Warehouse Supervisor Outbound: “De     
gehele renovatie heeft een zéér positieve impact gehad op de motiva-
tie van de werknemers. De hogere verlichtingssterkten verhogen het 
veiligheidsgevoel en heeft een positieve impact op het foutenrisico, 
niet tegenstaande dit al op een extreem laag niveau lag. Het hogere 
lichtniveau werkt ook aangenaam, het is niet verblindend door de 
juiste keuze van de reflectoren.”

Christopher Nwosu en Martin Dohmen van het comité voor veiligheid en 
hygiëne, hebben volgende reacties:
Christopher hoort van de verschillende medewerkers dat de zicht-
baarheid sterk is toegenomen, maar dat ook het hogere lichtniveau de 
werksfeer aangenamer maakt: “Er wordt terug meer gelachen,” zegt 
hij. “De vroegere verlichting had meer een drukkend effect op mede-
werkers die een ganse dag vertoeven in een ruimte zonder daglicht. 
De hogere verlichtingsterkte geeft een aangenamer gevoel.” 
Martin voegt hier nog aan toe dat het aanvankelijk even wennen was 
maar dat de veiligheid en kwaliteit van het werk enorm zijn toege-
nomen. Het concentratievermogen is gestegen dankzij het hogere 
lichtniveau en dit vooral ook op de hoogste pickplaatsen in de maga-
zijnrekken.

Beide zijn het er ook over eens dat Scania werkelijk de groene kaart 
trekt als het over energiebesparing gaat en een voortrekkersrol 
speelt op het vlak van het reduceren van de CO2 uitstoot en daarmee 
tegelijkertijd nog een enorme kostenbesparing oplevert.
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EPb van nieuwbouw en openbare gebouwen
Hoewel het begrip 
‘Energieprestaties van 
Gebouwen’ (hierna ‘EPb’ 
genoemd) ontstaan is naar 
aanleiding van het Verdrag van 
Kyoto, was de Europese Unie 
al enige tijd van plan om de 
uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen door strenge 
regels op te leggen voor het 
volledige gebouwenbestand 
van alle lidstaten. 

Op 12 december 2002 werd er een 
richtlijn goedgekeurd, die daar-
na herzien werd door de richt-

lijn van 19 mei 2010. De bedoeling is 
om het energieverbruik tegen 2020 met 
20% te doen dalen. Toch zijn er in deze 
fase heel wat gebouwen die buiten het 
toepassingsgebied van deze regelgeving 
vallen: woningen met een oppervlakte 
van minder dan 50 m², tijdelijke gebou-
wen, gebouwen voor industrieel of 
landbouwkundig gebruik en religieuze 
gebouwen. 

Nieuwbouw en renovaties
Voor nieuwbouw en renovaties moet 
er sinds 1 januari 2006 in het Vlaamse 
Gewest, sinds 2 juli 2008 in het Brus-
sels Hoofdstedelijke Gewest en sinds 
1 mei 2010 in het Waalse Gewest een 
strikte procedure gevolgd worden. 
In elk gewest bepaalt de ‘klassieke’ 
procedure dat er een professional aan-
geduid moet worden die een opleiding 
als architect of ingenieur genoten heeft 
en die de titel ‘EPB-verantwoordelijke’, 
‘EPB-adviseur’ of ‘EPB-verslaggever’ 
draagt naargelang hij respectievelijk 
in het Waalse, Brusselse of Vlaamse 

Gewest werkzaam is. Deze persoon 
zorgt ervoor dat de EPB-eisen 

gedurende het hele pro-
ces nageleefd worden, en 

ondertekent de adminis-
tratieve documenten 
samen met de aangever 
– doorgaans de bouw-

heer – en de architect 
die verantwoordelijk 
is voor de werf. Deze 
laatste mag eventueel 
de functie van zowel 

architect als EPB-

PRO-buildings  i  milieuwetgeving  i

verantwoordelijke/-adviseur/-verslag-
gever (hierna voor het gemak van de 
lezer de ‘EPB-adviseur’ genoemd) ver-
vullen.

in het brussels 
Hoofdstedelijke Gewest
In dit Gewest verstaat men onder ‘zware 
renovatie’ de renovatie van een gebouw 
met een oppervlakte van minder dan 
1.000 m², waarbij hetzij meer dan 25% 
van de oppervlakte, hetzij technische 
installaties met een vermogen van 
meer dan 5.000 kW gewijzigd worden, 
terwijl het begrip ‘nieuwbouw’ betrek-
king heeft op elk nieuw gebouw en elke 
gedeeltelijke uitbreiding die groter is 
dan 250 m² of die minstens één woning 
omvat. 
De categorie ‘eenvoudige renovaties’ 
is een restpost die onderworpen is 
aan een ‘vereenvoudigde’ procedure 
waarbij de aangever acht dagen voor 
de aanvang van de werken een ‘ver-
eenvoudigde EPB-aangifte’ met zijn 
verbintenissen op het gebied van de 
naleving van de EPB-eisen bezorgt. De 
zogenaamde ‘zware renovaties’ moeten 
de klassieke procedure volgen waarbij 
er een EPB-adviseur aangeduid wordt 
die in opdracht van de aangever een 
‘EPB-voorstel’, een kennisgeving van 
begin van de werkzaamheden en een 
‘EPB-aangifte’ opmaakt. Het gaat res-
pectievelijk om documenten waarin 
de EPB-adviseur zich er voor het begin 
van de werkzaamheden toe verbindt 
om de EPB-eisen na te leven, de over-
heid op de hoogte brengt van het begin 
van de werkzaamheden en binnen zes 
maanden na de werkzaamheden of bin-
nen twee maanden na de voorlopige 
oplevering meedeelt welke maatrege-
len effectief getroffen werden om de 
EPB-eisen na te komen. Voor het begin 
van de werkzaamheden moet de EPB-
adviseur trouwens ook een ‘technisch 
EPB-dossier’ opstellen en bijhouden 
met de historiek van de betrokken par-
tijen, de toegepaste maatregelen en de 
gebruikte materialen om de EPB-eisen 

na te leven, evenals de eventuele 
afwijkingen van deze eisen.

Nieuwe gebouwen moe-
ten eveneens de hoger 

beschreven klassieke 
procedure volgen 

maar moeten Volgens juriste christine flion wordt de EPb 
een sleutelelement van elk type vastgoedope-
ratie, waaruit nieuwe verantwoordelijkheden 
zullen voortvloeien. 
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EPb van nieuwbouw en openbare gebouwen
daarnaast specifieke eisen respecteren 
voor de isolatie en ventilatie van het 
gebouw. Indien nodig, moet voor deze 
gebouwen aan het einde van de proce-
dure een EPB-certificaat bezorgd wor-
den, wanneer het gaat om een gebouw 
voor wooneenheden, onderwijs of 
kantoren. Dit certificaat moet daarna 
meegedeeld of doorgegeven worden als 
het gebouw verhuurd of verkocht zou 
worden.
Naast de bovengenoemde verplichtin-
gen schrijft de Brusselse wetgever voor 

dat er een ‘technisch-economische 
haalbaarheidsstudie’ uitgevoerd moet 
worden voor elke zware renovatie van 
een oppervlakte van meer dan 5.000 m² 
of voor elke nieuwbouw met een opper-
vlakte van meer dan 1.000 m². Deze 
studie, die uitgevoerd wordt door een 
gespecialiseerd studiebureau en ver-
volgens bij het EPB-voorstel gevoegd 
wordt, onderzoekt de mogelijkheid om 
gebruik te maken van alternatieve ener-
gieproductiesystemen.

Gelijkaardige situaties in het Vlaamse 
en Waalse Gewest
In het Waalse en Vlaamse Gewest zijn 
gelijkaardige eisen van toepassing, met 
voorbehoud van enkele lichte varian-
ten, zoals de geldende energieprestatie-
coëfficiënten (EPC). 
Zo dekt het begrip ‘zware renovaties’ – 
opgenomen onder de term ‘grote werk-
zaamheden’ – in het Waalse Gewest de 
werken die betrekking hebben op min-
stens 25% van de gebouwschil of waar-
van de totale kosten hoger zijn dan 25% 
van de waarde van het gebouw zonder 
de grond. Het Vlaamse Gewest werkt 
niet met een strikte definitie van zware 
werkzaamheden en legt – behoudens 
uitzondering – de ‘klassieke’ procedure 
op voor alle werkzaamheden en gebou-
wen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning nodig is. 
De ‘EPB-verantwoordelijke’ in het 
Waalse Gewest zal achtereenvolgens 
een ‘EPB-verbintenis’, een ‘initiële 

EPB-aangifte’ en een ‘EPB-slotaangifte’ 
opstellen terwijl de ‘EPB-verslaggever’ 
in het Vlaamse Gewest achtereenvol-
gens een ‘EPB-startverklaring’ en een 
‘EPB-aangifte’ opstelt. Noch het Waal-
se Gewest, noch het Vlaamse Gewest 
schrijven voor dat er een ‘technisch 
EPB-dossier’ bijgehouden moet worden 
of dat er een ‘technisch-economische 
haalbaarheidsstudie’ uitgevoerd moet 
worden voor de renovatiewerken, 
ongeacht de omvang.
Eigen aan het Vlaamse Gewest is dat 

een private certificeerder het EPB-cer-
tificaat moet opstellen terwijl de twee 
andere Gewesten deze taak toevertrou-
wen aan de overheid.

openbare gebouwen
Sinds 1 januari 2009 moet elk open-
baar gebouw in het Vlaamse Gewest 
een specifiek EPB-certificaat hangen op 
plaatsen die toegankelijk zijn voor het 
publiek (bv. inkomhallen). 
Deze regel is van toepassing op gebou-
wen met een oppervlakte van meer dan 
1.000 m² en gebruikt door overheids-
diensten of instellingen die aan een 
groot aantal mensen diensten verle-
nen. Een precieze lijst van de bedoelde 
gebouwen en instellingen is vastgelegd 
in een besluit.
Deze verplichting bestaat ook in het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest en 
werd in twee fasen ingevoerd: vanaf 1 
juli 2010 voor gebouwen met adminis-
tratieve en technische diensten (stad-
huizen, gemeentehuizen,…) of met 
sportinfrastructuur (sportcentra, open-
bare zwembaden,…) en op 1 juli 2011 
voor parlementen, gewone en adminis-
tratieve rechtscolleges, onderwijsin-
stellingen, culturele ruimten (musea, 
theaters, bibliotheken, mediatheken, 
culturele centra,…) en verzorgings-
instellingen (ziekenhuizen, rusthui-
zen,…). 
Tot nu toe werd er in dat opzicht 
nog niets vastgelegd voor het Waalse 
Gewest.

Een fundamenteel verschil
Het EPB-certificaat ‘openbaar gebouw’ 
verschilt compleet van het EPB-certi-
ficaat dat eerder in dit artikel bespro-
ken werd doordat het voornamelijk 
betrekking heeft op het gedrag van de 
gebruiker van het gebouw en niet op 
de gebruikte materialen. Het is in feite 
de bedoeling om het publiek te kun-
nen laten evalueren hoe de overheid 
het principe van het rationele energie-
beheer naleeft. Eenzelfde certificaat, 
met een geldigheidsduur van tien jaar, 
wordt opgesteld door een erkend speci-
alist ‘openbare gebouwen’ en dient niet 
doorgegeven te worden in geval van 
overdracht van het gebouw indien het 
de eigendom van de gebruiker blijft.
 
Verantwoordelijkheden en sancties
De niet-naleving van de EPB-regelge-
ving wordt administratief, burgerlijk en, 
in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, 
strafrechtelijk bestraft. 
Zo loopt de aangever, in principe de 
bouwheer of de aanvrager van de ver-
gunning, het risico dat hij administratie-
ve boetes zal moeten betalen als gevolg 
van het verschil tussen de situatie van 
zijn goed en de geldende EPB-eisen in 
geval van zware renovaties of nieuw-
bouw waarbij deze eisen niet geres-
pecteerd worden. Hij wordt eveneens 
gestraft als hij de formaliteiten voor de 
indiening van de verschillende EPB-
documenten niet volgt of als hij geen 
EPB-adviseur aanduidt in het kader 
van een klassieke procedure. In Brus-
sel riskeert hij ook strafrechtelijke sanc-
ties (gevangenisstraf van acht dagen tot 
twaalf maanden) hoewel deze sancties 
in de praktijk meestal vervangen wor-
den door administratieve boetes.
De architect, de EPB-adviseur en de 
aannemer kunnen eveneens adminis-
tratieve en strafrechtelijke (alleen in 
Brussel) boetes krijgen als ze de ver-
plichtingen op grond van de EPB-regel-
geving niet nakomen. 
Zo kunnen de aannemer en de archi-
tect administratief en strafrechtelijk 
gestraft worden als ze verkeerde infor-
matie doorgeven aan de EPB-adviseur, 
terwijl deze laatste ook dergelijke 
sancties riskeert, net als de aangever, 
bij niet-naleving van de formaliteiten 
voor de indiening en bewaring van de 
verschillende proceduredocumenten, 

“De architect, de EPb-adviseur en de aannemer kunnen 
administratieve en strafrechtelijke (alleen in brussel) 
boetes krijgen als ze de verplichtingen niet nakomen.”
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bij niet-mededeling aan de aangever en 
architect van afwijkingen van de EPB-
normen, bij verschillen tussen zijn EPB-
aangifte en het werkelijke project of bij 
niet-erkenning.
Bovendien kan de erkenning van de 
EPB-adviseur ingetrokken of opgeschort 
worden in geval van zware of herhaalde 
overtredingen.
Ten slotte zal naast de hoger beschreven 
sancties uiteraard ook de gemeenrech-
telijke aansprakelijkheidsregeling toe-
gepast worden. Bijgevolg kan elk van de 
betrokken partijen (architect, aannemer, 
EPB-adviseur) burgerlijk aansprakelijk 
gesteld worden als er een fout, schade 
en een causaal verband vastgesteld 
worden. In dat opzicht willen we erop 

wijzen dat de EPB-adviseur, gezien zijn 
hoedanigheid, onderworpen is aan een 
resultaatsverbintenis met betrekking tot 
de aard van zijn opdracht en dus gecon-
fronteerd wordt met een vermoeden 
van fout als hij de EPB-eisen niet nage-
leefd heeft. Hij zal het vermoeden van 
fout dan moeten tenietdoen door het 
bewijs van een externe oorzaak of van 
overmacht te leveren. 
Hoewel dat in het kader van dit artikel 
niet verder uiteengezet wordt, moet 
eveneens rekening gehouden worden 
met de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de verkoper, huurder en/of nota-
ris in geval van de verkoop of verhuur 
van een goed dat de EPB-regelgeving en 
-eisen niet naleeft.

Nieuwe verantwoordelijkheden
Gezien alles wat voorafgaat, lijkt het 
dus alsmaar logischer dat het energie-
beheer van gebouwen, en meer bepaald 
de EPB, in een vrij nabije toekomst 
sleutelelementen van elk type vast-
goedoperatie zullen worden, waaruit 
nieuwe verantwoordelijkheden zullen 
voortvloeien. 

Christine Flion n 
Advocaat, Managing Partner

Nicolas Delvoie, Advocaat

‘Project Sofa’ betreft de herontwikkeling van een site rond het treinstation Gent 
Sint-Pieter, waar langs de fabiolalaan 82.000m² kantoorruimte wordt voorzien. De 
Vlaamse overheid besloot in september 2010 tot de bouw van een nieuw Vlaams 
administratief centrum (Vac) met 36.000m² oppervlakte binnen dit project. Eind 2009 
organiseerde projectontwikkelaar Euro immo Star een architectuurwedstrijd, waarna 
het architectenbureau Poponcini & lootens werd weerhouden om de site vorm te geven. 

‘Project Sofa’ betreft de herontwikkeling van een site rond het treinstation Gent 
Sint-Pieter, waar langs de fabiolalaan 82.000m² kantoorruimte wordt voorzien. De 
Vlaamse overheid besloot in september 2010 tot de bouw van een nieuw Vlaams 
administratief centrum (Vac) met 36.000m² oppervlakte binnen dit project. Eind 2009 
organiseerde projectontwikkelaar Euro immo Star een architectuurwedstrijd, waarna 
het architectenbureau Poponcini & lootens werd weerhouden om de site vorm te geven. 

Gent: 7 jaar vooruit op de Europese norm

Passief wordt weldra de norm: Europa legt dit vanaf 2019 op als 
objectief aan alle lidstaten. De stad Gent neemt echter nu al flink 
voorsprong op dit vlak, zo lezen we in de nota ‘Laagenergie- en 
passiefbouw’, op 23 juni laatstleden gepubliceerd door het College 
van Burgemeester en Schepenen. De ambitie is een maximum aan 
passieve gebouwen, een minimale impact van de CO2-uitstoot en een 
optimaal beheer van de energieprestatie. Het is de bedoeling dat de 
richtlijnen in 2012 zullen van kracht worden. De stad verwacht ook 
een pioniersrol te zullen spelen als ‘duurzame stad’ door passieve 
gebouwen als norm te stellen voor de eigen nieuwbouwprojecten en 
deze waarin het financieel als hoofdaandeelhouder participeert, ten-
zij de passieve norm vanuit de functie van het gebouw niet haalbaar 
of wenselijk is. In dergelijk geval is het de bedoeling te compenseren 
met hernieuwbare energie om een zo laag mogelijke CO2-uitstoot 
te bereiken. Geen enkele andere stad in Wallonië of Brussel zelf, 
heeft zo ambitieuze maatregelen uitgevaardigd. Meestal blijven de 
maatregelen beperkt tot het uitreiken van bijkomend premies op wat 
de staat en/of regio al doet. De Regio Brussel Hoofdstad heeft in haar 
regeerovereenkomst alleszins de verplichting tot passief bouwen 

opgenomen voor nieuwbouw vanaf 2015. In Wallonië zijn er enkele 
vooruitstrevende projecten gedragen door de overheid, die de aan-
dacht opeisen: de werf in uitvoering voor het nieuwe gemeentehuis 
van Villers-le-Bouillet en het kinderdagverblijf ‘Nid douillet’, beheerd 
door het OCMW van Bergen.

De 5 criteria voor passief bouwen in de tertiaire sector:  
1. Energieverbruik voor verwarmen gelijk of minder dan 1
 5kWh/m².jaar.
2.  Energieverbruik voor koeling gelijk of minder dan 15kWh/m².jaar.
3.  Primaire energie: EP = 90 - 2,5 x compactheid.
4.  Luchtdichtheid: vernieuwing van de ingesloten lucht minder of  
 gelijk aan 0,6 h-1 volgens NBN EN 13829.
5.  Opwarming: comfortniveau dat dient gerespecteerd te worden  
 volgens NBN 15251. Het aantal uren met temperaturen van 25°C  
 of meer mag niet hoger zijn dan 5% van de totale werktijd.

 Meer informatie op www.passiefhuisplatform.be.
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Hunter Douglas Belgium nv - Helioscreen Projects - Industriezone E17/1080 - Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
T 09 3489000 - F 09 3480669 - info@helioscreenprojects.be - www.helioscreenprojects.be ® Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product

� Deskundig advies, de juiste keuze

� Vakkundige Installatie

� Preventief onderhoud, langere levensduur

� Snelle, betaalbare interventies

Comfortabele werkomgeving

Volledige installatie

Preventief onderhoud

Zonwering
Installatie & Eigen Service Team

Over comfort gesproken
Een goed functionerende zonwering speelt een belangrijke rol inzake visueel en thermisch
comfort en resulteert in een duurzame oplossing voor een aangename en productieve
werkomgeving. Middels goed advies en periodiek onderhoud door onze Service teams blijft
de kwaliteit van Helioscreen® zonweringsystemen behouden.

Helioscreen® Service staat in voor zowel de installatie als de nazorg en eventuele herstelling
van uw zonweringsystemen. In de praktijk vertaalt zich dat in een interventie op afroep of
een preventief onderhoudscontract zodat u niet voor verrassingen komt te staan en uw
zonwering een duurzame investering blijft.
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Beheersing van het 
binnenklimaat 
Een van de grootste troeven van automatische roterende deuren is minder 
warmteverlies in de inkomhallen en ontvangstruimten waar de toegangs-
deuren regelmatig opengaan. Dankzij dit systeem kan er een constante bin-
nentemperatuur behouden blijven en wordt het personeel aan de receptie 
bevrijd van tocht en lawaaihinder. In het kader van de renovatie van het Audi 
Museum en het Audi Forum Customer Center in Ingolstadt en de recente 
opwaardering van de gevel van beide gebouwen, kregen ook de toegangen 
een nieuwe look. Hoewel de esthetiek een belangrijke factor was, waren voor-
al het comfort voor de bezoekers en medewerkers en een verlaging van de 
energiekosten doorslaggevende argumenten. Uiteindelijk koos Audi voor de 
compacte RD4 roterende deuren met vier vleugels van Besam. Deze zorgen 
voor een doeltreffende scheiding van binnen- en buitenklimaat zonder dat 
daarbij de vlotte toegang in het gedrang komt. Resultaat: minder lawaai, 
geen tocht, een goede beveiliging van de toegangen en een aanzienlijke 
daling van de hoge energiekosten die gewoonlijk geassocieerd worden met 
grote, open-plan gebouwen met hoge plafonds.  

 www.besam.be

De roterende deuren van besam zijn verkrijgbaar met twee, drie 
of vier vleugels en in verschillende groottes om aan uiteenlopende 
behoeften te voldoen. De deuren kunnen gemakkelijk geplaatst 
worden op een afgewerkte vloer, zonder speciale funderingen.

FINISHING

PARTITIONS COOL CEILINGS

FURNITURE

Vis i t  us at  www.beddeleem.be

BEDDELEEM NAZARETH - BRUSSELS - PARIS

NEW
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Energie-efficiëntie heeft duw in de rug nodig
Uit de Europese Energy Effi ciency Indicator (EEI), een onderzoek dat voor 
de tweede maal werd uitgevoerd door Johnson Controls, blijkt dat kos-
tenbesparing en overheidsmaatregelen de belangrijkste factoren zijn die 
leiden tot meer aandacht voor energie-effi ciëntie in gebouwen. Aan de 
studie namen 857 leiders uit de openbare en privésector deel, allen ver-
antwoordelijk voor beslissingen m.b.t. energieverbruik in niet-residen-
tiële gebouwen. De studie werd gehouden in de zes belangrijkste Euro-
pese economische mogendheden. De meerderheid van de respondenten 
verwacht dat er binnen de 2 jaar op nationaal niveau extra wetgevende 
maatregelen komen voor energie-effi ciëntie en een vermindering van de 
uitstoot. 
Om de ecologische voetafdruk van hun organisatie te verkleinen zet-
ten allen in op een betere energie-effi ciëntie van de gebouwen. Liefst 
twee derde van de deelnemers geeft aan dat energiemanagement zeer 
belangrijk is voor hun organisatie. Duurzame gebouwen zijn in opmars: 
bijna een derde (32%) van de respondenten heeft minstens één ‘groen’ 
gebouw gecertifi ceerd. 
Een gebrek aan eigen fi nancieringsmiddelen en technische expertise 
binnen de organisatie staan het nemen van energie-effi ciënte maatre-
gelen het vaakst in de weg. Wanneer organisaties toegang hebben tot 
externe fi nanciering en technische expertise, zijn ze sneller geneigd meer 
maatregelen ter verbetering van de energie-effi ciëntie te nemen, waar-
door ze meer besparen. Voor verwarming, ventilatie, airconditioning en/

of verbeteringen aan de controlesystemen voor deze technieken wil 55% 
maatregelen nemen bij externe fi nanciering tegen 47% bij fi nanciering 
vanuit interne budgetten. Voor verbetering van daken, isolatie, ramen, 
e.d. is het verschil nog meer uitgesproken: 36% versus 19%.
De resultaten van de Europese EEI werden bekend gemaakt tijdens het 
tweede Energy Effi ciency Forum, georganiseerd door Johnson Controls, de 
Stichting Prins Albert II van Monaco en The Climate Group. Centraal in 
het debat op dit forum stonden de noodzaak aan een aanpak die zowel 
beleid, fondsenwerving, technologie, bedrijfsmeerwaarde en commu-
nicatie omvat om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 
2020 te behalen: de uitstoot van broeikasgassen met 20% laten dalen, 
gepaard met een toename van de energiebesparingen met 20%.

  www.institutebe.com 

     blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news      blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news
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De industriële en tertiaire 
sector kennen momenteel 
hun eigen ‘culturele 
revolutie’. in Wallonië kunnen 
initiatieven van de overheid 
in samenwerking met de 
privésector om bedrijven te 
organiseren en te beheren 
volgens de concepten van 
het Nieuwe Werken, op 
heel wat enthousiasme 
rekenen. Hieronder vindt u 
een overzicht van de eerste 
verwezenlijkingen van wat 
een volledige kentering zou 
kunnen teweegbrengen… 

n  Patrick Bartholomé 

Het begrip ‘industriële ecologie’ lijkt 
op zich een fundamentele contra-
dictie te zijn. Toch willen de ‘eco-

zonings’ of ‘ecologische industriezones’ 
net het tegendeel bewijzen. Het prin-
cipe van de ecologische industriezones 
is gebaseerd op de veronderstelling dat 
het mogelijk is om industriële productie-
technieken met een beperkte impact op 
het milieu te ontwikkelen. De bedoeling 
is om een ‘industrieel ecosysteem’ ten 
voordele van de duurzame ontwikkeling 
te creëren op basis van de volgende drie 
elementen: 
• een geïntegreerde visie op alle onder- 
 delen van het industriële systeem  
 en hun relaties met het natuurlijke  
 milieu (lokaal en regionaal), 
• een concrete benadering van bezuini- 
 ging op basis van het beheer van de  
 in- en uitstromen (materiaal, mid-  
 delen en energie) om te vermijden 
 dat middelen verloren gaan, 
• een technologie die een levensvatbaar  
 systeem kan creëren. 
Deze aanpak is tevens gebaseerd op de 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie, diensten, infrastructuur, 
materiaal, water en energie tussen ver-
schillende economische entiteiten. Tij-
dens de ontwikkeling van deze nieuwe 

PRO-buildings  i  smaRt WORk CenteRs & eCOlOgisCHe industRiezOnes  i

vorm van bedrijvenparken wordt reke-
ning gehouden met de drie pijlers van 
duurzame ontwikkeling, namelijk bezui-
niging, het sociale aspect en milieu.
Het concept zou eind jaren tachtig in het 
leven geroepen zijn door Robert Frosch 
en Nicholas Gallopoulos, respectievelijk 
vicevoorzitter Industrieel Onderzoek en 
directeur Onderzoek op motoren bij de 
Amerikaanse gigant GM. Ze wisten dus 
waar ze mee bezig waren!

Eerste vijf projecten rond ecologische in-
dustriezones van start
Afgelopen januari werden er in Wallonië 
dertien projecten voor ecologische indus-
triezones ingediend door acht intercom-
munales voor de ontwikkeling, die met 
heel wat bedrijven samenwerken, naar 
aanleiding van een projectoproep van 
de Waalse minister van Economie Jean-
Claude Marcourt in het kader van het 
‘Plan Marshall 2.Vert’. De Waalse rege-
ring heeft uiteindelijk besloten om vijf 
proefprojecten op te starten die voor een 
totaalbedrag van 1.293.000 euro gesubsi-
dieerd zouden worden. De projecten zul-
len ontwikkeld worden in Tertre (Saint-
Ghislain), Chimay Baileux, Liège Science 
Park, Écopôle (Farciennes-Aiseau-Pres-
les) en Hermalle sous Huy/Engis. Er zijn 

Het SWc Galaxia (60 m2 – 8 werkplekken) langs de Europese snelwegenas brussel-luxemburg-Straatsburg is ondergebracht in een 
bedrijvenpark met het Ecosmart-label, dat gericht is op ruimtevaarttoepassingen. De infrastructuur voorziet zichzelf van energie 
dankzij de 4.000 m² zonnepanelen 
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@trium). De meeste zijn operationeel en 
klaar om effectief te starten in september 
2011. Momenteel telt het Waalse SWC-
netwerk een honderdtal werkplekken en 
daar komen nog de gemeenschappelijke 
ruimtes, de vergaderzalen, enz. bij. Bin-
nenkort zullen twee andere vestigingen 
in Gosselies en La Louvière zich bij het 
netwerk aansluiten.

Publiek-private samenwerking 
Deze PPS is hier ontstaan naar aanlei-
ding van het Plan Marshall 2.Vert. De 
partners van het project zijn de Waalse 
intercommunales voor economische ont-
wikkeling, 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.

team spirit
Naast de bovengenoemde organisatori-
sche voordelen biedt het werken in een 
SWC dezelfde wederzijdse ondersteu-
ning en verbondenheid als in de star-
terscentra. Althans dat stellen we vast in 
het reeds operationele Negundo Innova-
tion Center in Doornik:  “We hebben nog 
geen corporate gebruikers” verduidelijkt 
directieassistente Eva Destatsbader. “Het 
gaat vooral om zelfstandigen die een kan-
toorruimte nodig hebben in een bedrij-
vencentrum. Op die manier kunnen zij 
profi teren van de sfeer en de contacten 
die zij er kunnen leggen. Een zeer belang-
rijk aspect van smart working is immers 
dat er tussen de deelnemers B2B-relaties 
opgebouwd worden. Er ontstaat een soort 
van team spirit door de vele ontmoeting-
en en uitwisselingen die zij niet kunnen 
hebben als zij thuis werken. Concreet 
kunnen we stellen dat de gebruikers 
ongeveer twee dagen per week in het cen-
ter aanwezig zijn”.
Dit SWC is ondergebracht in een nieuw, 
energiezuinig gebouw. Bovendien is het 
voorzien van het Ecosmart-label van het 
SWC-netwerk. De ‘smart’-werknemers 
beschikken er over een oppervlakte van 
110 m² met een vijftiental werkplekken. 
Er zijn ook enkele gemeenschappelijke 
ruimten, zoals een cafetaria, een wacht-
kamer en ontvangstruimten. n 

aansluiting bij het netwerk van 
Smart Work centers (SWc)

het SWC-netwerk staat open voor be-
staande of nieuwe telecenters. Bedrijven 
die zich bij het netwerk willen aansluiten 
of die erin geïnteresseerd zijn om een 
toekomstig center te openen, kunnen 
contact opnemen met Euro green It 
Innovation Center via de onderstaande 
website. om in het netwerk opgenomen 
te worden, moeten de centers service- 
en comfortcriteria en een verbintenis, 
het SWC-charter, naleven. 
U vindt een invulformulier op
www.smartworkcenters.be/wufoo-
appel-a-interets-proprietaires-espaces/

om u als gebruiker aan te sluiten bij 
het SWC-netwerk, vindt u op 
www.smartworkcenters.be de adressen 
van de verschillende centers. meer 
informatie is tevens verkrijgbaar op 
www.eurogreenit.eu.

          referentie

« Notes de recherche: le concept 
d’éco-zoning en région wallonne » 
van a. Bory, F. Brévers, C. Dopagne, 
E. Droeven, C. Van der Kaa, onder 
leiding van E. Sérusiaux.
Conférence Permanente du Développe-
ment territorial (permanente conferentie 
voor de ontwikkeling van het grondge-
bied), nr. 17 – april 2011.
Beschikbaar op 
www.profacility.be/references

          referentie

een dertigtal bedrijven bij betrokken. 
Gezien het succes van de projectoproep 
en de kwaliteit van de kandidaatstelling-
en werd aan de niet-geselecteerde projec-
ten gevraagd om in september 2011 een 
verbeterde versie in te dienen. Boven-
dien overweegt de Waalse regering om 
in 2012 een tweede projectoproep rond 
ecologische industriezones te lanceren. 
We mogen er dus op rekenen dat de best 
practices rond het concept industriële 
ecologie uitgebreid zullen worden.

Een netwerk van telecenters in wording
In de tertiaire sector kende een andere 
projectoproep rond innoverende werkin-
frastructuur eveneens een groot succes. 
We hebben het meer bepaald over het 
netwerk van Smart Work Centers (SWC) 
dat op 17 juni van dit jaar gelijktijdig offi -
cieel geopend werd in het Axis Parc van 
Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant en 
in het showroomgebouw van Kinnarps in 
Wemmel. 
De bedoeling van de SWC’s is om telewer-
kers en mobiele werknemers (zelfstan-
digen, vrije beroepen, werknemers van 
KMO’s, ambtenaars) op beperkte afstand 
van hun woonplaats optimaal uitgeruste 
werkruimten aan te bieden waar ze effi -
ciënt kunnen werken. Zo hoeven ze niet 
geconfronteerd te worden met de vele 
verkeersopstoppingen op de wegen naar 
de grote steden en kunnen ze de afstand 
tussen hun woon- en werkplaats beper-
ken. Werknemers die zich regelmatig ver-
plaatsen en die op het netwerk geabon-
neerd zijn, kunnen in gelijk welk SWC 
in het land voor enkele uren toevlucht 
zoeken en zo hun tijd optimaal benutten. 
De werkruimten kunnen per uur, week, 
maand of jaar gehuurd worden.
Het concept is geïnspireerd op het succes 
van een Nederlands initiatief (zie kader) 
dat momenteel uit een honderdtal cen-
ters bestaat. Opdat het project in België 
defi nitief uit de startblokken zou schie-
ten, is naar schatting een kritieke massa 
nodig van 30 à 50 centers. 
Momenteel hebben acht (al bestaande) 
vestigingen zich bij het netwerk aan-
gesloten. Deze vestigingen bevinden 
zich in Doornik (Negundo Innovation 
Center), Edingen (Centre d’Innovation 
La Lanterne), Louvain-la-Neuve (Cen-
tre d’Entreprise et d’Innovation), 
Mont-Saint-Guibert (Axisparc), Saintes 
(Champagne-Landas), Wemmel (Laptop 
Lounge), Redu (Galaxia) en Isnes (Créalys 

Het gebouw Negundo (Doornik) is uitgerust met 
omkeerbare warmtepompen, zonnepanelen en 
twee windmolens  
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als belgisch bedrijf introduceerde interalu nu zowat dertien  jaar geleden een klimaatplafond dat 
zich als ecologisch vooruitstrevend liet opmerken. Het product kende een grote appreciatie, wat 
zich vertaalde in ruim één miljoen geplaatste vierkante meters! Duurzaamheid en energiezuinige 
binnenklimaatbeheersing zijn vandaag voor elke onderneming belangrijke aandachtspunten. 
aangestuurd vanuit de actuele noden in de markt, ontwikkelde interalu een nog duurzamer 
klimaatplafond: saPP® ceiling.

De gemiddelde verwachtingen die vandaag binnen een kan-
tooromgeving worden vooruitgeschoven zijn verwarmen 
met een lage insteektemperatuur, koelen met een zo hoog 

mogelijke insteektemperatuur, maximale flexibiliteit naar inde-
ling en eventuele compartimentering van het vloeroppervlak, een 
akoestisch comfortabele werkomgeving scheppen, nachtspoeling 
implementeren en CO2-neutrale productie van de verwerkte mate-
rialen. De klimaatplafonds van Interalu scoorden al zeer goed op 
de meeste punten, maar saPP® - Smart Acoustic Passive Power - 
presteert nog duidelijk beter voor wat duurzaamheid betreft. 

Duurzaam in elk detail
“De belangrijkste vooruitgang die saPP® realiseert tegenover onze 
vroegere klimaatplafonds is het toevoegen van nachtspoeling” 
verduidelijkt Carlo Miers, Sales Manager en Consulting Engineer. 
“Nachtspoeling is een natuurlijke manier van koelen zonder dat er 
energie wordt verbruikt”. 
Gedurende de dag zal de kantoorruimte weliswaar opnieuw opwar-
men tot de temperatuur in de ruimte gelijk is aan deze van het 
betonnen plafond, waarna kunstmatige koeling nodig is om het 
binnenklimaat aangenaam te houden. “saPP® werkt echter met 
een insteektemperatuur van 19°C, wat 2 tot 3° hoger is dan gebrui-
kelijk voor klimaatplafonds met een omkeerbare verwarming/
koeling-functie” verduidelijkt Carlo Miers. “Er is bijgevolg aanzien-
lijk minder energietoevoer nodig. Ruim 85% van het jaar kan er zo 
passief gekoeld worden met systemen als adiabatische koeltorens 
of warmtepompen met geothermie”. Niet minder belangrijk is de 
snelle reactietijd van saPP®. Na 12 tot 15 minuten is de gevraagde 
temperatuuraanpassing al voelbaar in de ruimte. 

PUBLI-rePortage

iNtEralu
Fotografielaan 49-51 - B-2610 Wilrijk

TEL 0032 (0)3 830 74 00
FAx: 0032 (0)3 827 03 77

info@interalu.be 
www.sapp-ceiling.be 

Duurzaam klimaatsysteem

saPP® is niet alleen een uitermate duurzame techniek voor binnen-
klimaatbeheersing ook de productie ervan heeft maximale aandacht 
voor duurzaamheid. Interalu verwerkt uitsluitend Belgisch staal om 
de CO2-footprint voor transport te beperken.

Klimaatplafond op maat
“Eenvoudig voorgesteld is een saPP® ceiling een open akoestisch 
stralingsoppervlak dat aan het plafond is opgehangen” licht Carlo 
Miers toe. Dat betekent ook dat het volledige klimaatsysteem niet 
de minste oppervlakte wegneemt van de kantoorvloer. Het is perfect 
modulair, omdat er moeiteloos op zowat elke plaats scheidingswan-
den kunnen worden ingevoegd.
Een belangrijke troef van Interalu is dat het bedrijf het volledige tra-
ject verzekert. Het produceert de plafonds, maar verzorgt evenzeer 
de optimale berekening via de eigen studiedienst, als de plaatsing. De 
eigen productie maakt dat zowat alle denkbare vormen mogelijk zijn. 
“Elk klimaatplafond is het resultaat van een grondige analyse van 
de verwachtingen bij de klant en de gegeven plaatsingssituatie” vult  
Carlo Miers aan. “Maatwerk is voor Interalu vanzelfsprekend”.
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omgevingsaanleg en architectu  ur vormen duurzame tandem
avantgarden is vanuit 
een lange ervaring met 
tuinontwerp en aanleg voor 
prestigieuze villaprojecten, 
creaties van parken 
voor woonprojecten, de 
planning en aanleg van 
daktuinen, uitgegroeid tot 
een druk gesolliciteerd 
studiebureau voor de volledige 
omgeving van kantoor- en 
bedrijfsgebouwen, met 
speciale aandacht voor de 
milieu-invloeden. 

n  Eduard Coddé 

Peter Adams, CEO: “Wij werken het 
volledige concept voor de omge-
ving van een kantoorgebouw of 

residentieel complex uit, met zowel een 
gedetailleerd onderzoek naar de groen-
aanplanting als een technische studie 
voor de te voorziene technieken. Dat alles 
met respect voor milieu, omgeving en de 
opgelegde wetgeving”.
Het uitwerken van de terreinaanleg 
rondom een gebouw blijkt heel wat ele-
menten te omvatten. Vooreerst is er de 
algemene vormgeving die het uitzicht zal 
bepalen. Dat gaat niet zelden gepaard met 
grondverzet, waarbij in het belang van de 
milieubelasting gestreefd wordt naar een 
minimaal aantal bewegingen. Optimaal is 
het bereiken van een o-balans, waarbij de 
afgegraven grondmassa elders op het ter-
rein kan gebruikt worden voor ophoging. 
Drainage en irrigatie zijn weer andere 
elementen die moeten onderzocht wor-
den binnen de studie. Waterbuffering is 
vandaag algemeen verplicht bij bouwpro-
jecten met een zekere omvang. Het stu-
diewerk omvat dan ook onderzoek naar 
de verticale insijpeling van regenwater 
op het omliggende terrein - er wordt ook 
gebruik gemaakt van waterdoorlatende 
verhardingen – en het verzamelen ervan 
om het naar een waterbuffer te leiden, de 
regeling van een vertraagde afwatering 
naar de openbare riolering, de aanslui-

ting op die riolering, en het mogelijk 
gebruik van regenwater als sanitair 
water of voor irrigatiedoeleinden. 
Ook het beschikbaar houden van 
een watervoorraad als bluswater 
maakt deel uit van de studie. Bij 
de studie voor een terreinaanleg 
horen verder de uitwerking van 
een verlichtingsplan, het inbreng-
en van fietsenstalling, zithoeken, 
de aanleg van bovengrondse par-
keerfaciliteiten en eventueel ook 
buitenmeubilair. 

Bouwteamsamenwerking
Als studiebureau wordt Avantgar-

den aangesteld door de architect, de 
beheerder of de projectontwikkelaar 
aan wie de bouw of het verbeterpro-

ject van het kantoorgebouw is toe-
vertrouwd. Dat gebeurt idealiter 

al in een heel vroeg stadium 
van de projectontwikke-

ling. De bouwaanvraag 
voor het complex kan 

PRO-SERVICES  I  PROfIEl Van EEn lEVERanCIER  I

Peter adams, tuin- en landschapsarchitect, 
cEo avantgarden.

immers pas ingediend worden wanneer 
alle elementen zijn uitgewerkt, m.a.w. 
zowel de architectuur van het gebouw 
als de omliggende terreinaanleg. Peter 
Adams: “Dat lag vroeger heel anders. 
Wanneer het project bijna voltooid was, 
werden we opgetrommeld om de res-
terende ruimte even snel groen aan te 
kleden met wat er nog restte aan budget. 
Vandaag wordt gebouw en omliggend ter-
rein gelukkig meer als een logisch samen-
hangend geheel beschouwd. We werken 
dan ook altijd in bouwteamverband en 
heel vaak is samenwerking met andere 
studiebureaus als bijvoorbeeld stabiliteit 
aangewezen. Bij de studieopdrachten 
wordt steeds vaker gevraagd om volgens 
het Breeam-systeem voor de certificering 
van duurzame gebouwen tewerk te gaan 
en dan is architectuur en terreinaanleg 
niet meer van elkaar te scheiden”.
Wanneer Avantgarden als studiebureau 
bij een project is betrokken, doen ze in 
principe zelf geen aanneming van de uit-
voeringswerken. Het projectmanagement 
volgt wel vaak als vervolgopdracht na 
de studie. Voor bepaalde projecten wor-
den zij zowel voor de studie als voor de 
effectieve aanleg in eigen beheer aange-
sproken. In dat geval is er sprake van een 
‘Design and Build’-samenwerking.

aanplantingsplan
Het studiewerk voor de terreinaanleg 
omvat tevens een volledig aanplan-
tingsplan. Peter Adams: “Er wordt altijd 
vertrokken vanuit een analyse van de 
bestaande situatie, waarna een voor-
ontwerp volgt, dat verder evolueert tot 
een definitief plan voor aanleg van het 
terrein. Het uitvoeringsplan voorziet 
in de bepaling van het niveauverloop 
van het terrein, beschrijft de verharde 
delen, de beplanting, de irrigatie en drai-
nage. Tevens is het grondverzet precies 
beschreven in het uitvoeringsplan”.
Wanneer het kantoorgebouw een Breeam-
classificatie nastreeft - wat vandaag vrij-
wel altijd het geval is – dan wordt een 
ecologist betrokken bij de opname van de 
bestaande situatie qua bomenbestand en 
plantengezelschappen. De analyse van de 
bestaande situatie resulteert in een inven-
taris van de begroeiing, waarop moet wor-
den ingespeeld met de nieuwe aanplan-
ting om de biodiversiteit te verhogen. Het 
biologisch / plantaardig bijsturen van de 
begroeiing krijgt altijd de voorkeur op het 
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omgevingsaanleg en architectu  ur vormen duurzame tandem

  

  

avantGarden

Het bedrijf werd 30 jaar geleden opgericht door Peter Adams en Luk Logist, beiden 
tuin- en landschapsarchitecten van opleiding. Zij verwierven een sterke reputatie met het 
ontwerp en de aanleg van particuliere tuinen voor villa’s in het hoogste segment, nadien 
gevolgd door ‘groene’ projectontwikkeling voor de omgeving van appartementsgebouwen 
en industriële sites. Sinds kort zijn Bart de Keyzer en Marc Verhoeven toegetreden tot het 
management team. Hoewel vandaag studiewerk de bovenhand heeft, verzekert Avantgar-
den voor sommige klanten naast de studie ook de aanleg van de groenomgeving. 
ook de uitwerking van een groenconcept voor binnentuinen voor kantoren, revalidatiecen-
trum of rusthuis, vallen binnen de activiteitenwaaier van het bedrijf. 
Avantgarden telt een dertigtal medewerkers en is hoofdzakelijk actief in de Benelux. In 
Nederland gaat het voornamelijk om opdrachten voor particuliere projecten, terwijl in 
Luxemburg uitsluitend grote complexen aan bod komen. In eigen land lopen er verschil-
lende projecten voor Breeam-in-use. dit zijn ‘verbeterprojecten’ voor gebouwen die al een 
eerste Breeam-certificatie behaalden. Recent werd ook een contract in de wacht gesleept 
voor een daktuinstudie in Berlijn. Het gaat over een bouwproject met 150.000m² opper-
vlakte naast het bekende Zoo-Bahnhof en er moet voldaan worden aan het Breeam-keur-
merk. de daktuinen zullen enkele duizenden vierkante meters tellen, volledig met lokale 
inheemse soorten aangeplant.

BrEEaM 

Projectontwikkelaars erkennen het belang van duurzaam en ecologisch bouwen. Zij beseffen 
dat een als duurzaam gecertificeerd gebouw een betere restwaarde zal halen en een hogere 
huuropbrengst genereert. Breeam is in ons land het meest verspreide label en schuift vol-
gende criteria vooruit m.b.t. de omgeving van een kantoorgebouw:
1. Land use: bestemming en herbestemming van beschikbare project sites
 door het optimaal gebruik van de status van bouwgrond zijn credits te verkrijgen. 
 Bijvoorbeeld ‘Brownfields’ omvormen tot herbruikbaar terrein voor ontwikkeling scoort  
 hoger dan een natuurgebied met de hoogste biodiversiteit op te offeren aan een 
 bestemming met gebouwen. 
2. Het aanstellen van een ecoloog met kennis van zaken
3. Een inventarisatie van alle bestaande elementen van flora en fauna en een plan opstellen  
 voor behoud van de ecologische processen waar nodig te aanvaarden door al de 
 betrokken partijen.
4. Voorstel door gebruik/ondersteuning en verbetering van de ecologische principes. dit  
 voorstel wordt op eenzelfde wijze beoordeeld aan de hand van ‘pre- en post development’- 
 situatie en de gemaakte voorstellen in een ‘Ecology Calculator’. Het gebruik van inheemse  
 soorten en de diversiteit scoort veel hoger dan monoculturen van uitheemse planten  
 en dierensoorten. Het is imperatief dat de score het ontwerp versterkt er niet enkel op  
 ‘credit’ basis wordt gewerkt.
5. Uitwerken van een management plan voor korte en middellange termijn om de 
 investering te waarborgen.

de ‘Land use and Ecology’ heeft, afhankelijk van het type project, een waarde tussen 12 en 
20 % van het projecttotaal voor de Breeam-certificatie.

opkuisen van het terrein voor een geheel 
nieuwe aanplanting. Zogenaamde exo-
ten of niet-autochtone soorten worden 
geweerd. Avantgarden streeft naar een zo 
volledig inheems mogelijk ecosysteem.
Maar ook de stedelijke groendienst heeft 
inspraak in het voorgestelde aanplan-
tingsplan. Zij moeten het plan goedkeu-
ren en hebben o.a. aandacht voor een 
evenwichtige keuze van boomsoorten. Zo 
vraagt men soms om Linden te voorzien 
om zomerstuifmeel te hebben op plaatsen 
waar dat weinig voorkomt.

Groenmanagement
Een tuin moet vandaag meer zijn dan 
alleen een mooi plaatje. Elk project voor 
terreinaanleg is een evolutieproject. 
Het concept dat vandaag tot stand komt 
moet 5, 10 en zelfs 20 jaar in de toe-
komst geprojecteerd worden en er dan 
nog steeds even aantrekkelijk uitzien. 
Er is veel plantenkennis vereist om een 
aanplantingsplan te kunnen uitwerken 
dat er op lange termijn evenwichtig blijft 
uitzien. Dat vereist een uitgekiende com-
binatie van snel- en traag groeiend groen. 
Er moet met een zeer groot aantal para-
meters rekening worden gehouden - een 
plant met optimale groeicurve kan bij-
voorbeeld niet aarden in de beschikbare 
bodem – en het geheel moet er harmon-
ieus uitzien. “Het resultaat van de terrein-
aanleg moet strikt gemanaged zijn, maar 
moet er toch natuurlijk uitzien en ook zo 
evolueren” commentarieert Peter Adams. 
“Noem het gerust een geordende chaos! 
Bovendien gaat het om een totaliteit van 
concept en beheer. De verantwoorde-
lijkheid houdt niet op bij de oplevering 
van het project, maar loopt vandaag over 
lange termijn. Zo wordt vaak een onder-
houds- en/of beheerscontract opgelegd 
met een looptijd van minimaal drie jaar”. 

Post interventie Dossier
In het kader van een opdracht voor pro-
ject management wordt van Avantgarden 
verwacht dat er een ‘Post Interventie Dos-
sier’ (PID) wordt opgemaakt. “Dat is een 
volledige manual voor het onderhoud 
van de terreinaanleg, inclusief ‘as-build’-
plannen” verduidelijkt Peter Adams. “In 
de huidige context moet daarin met heel 
veel uiteenlopende factoren rekening 
worden gehouden”.
Het PID voorziet in een volledig beheer-
plan voor het terrein met minimale mil-

ieubelasting. Zo moet de afvoer van afval 
zo beperkt mogelijk blijven. Dat betekent 
dat het aanplantingsplan niet teveel 
hagen mag voorzien, want die veroor-
zaken snoeiafval dat moet worden afge-
voerd. Snoeien of scheren van hagen is 
ook aanleiding tot heel wat lawaaihinder, 
iets wat ook vanuit het beheerplan dient 
beperkt of geheel vermeden te worden.
Eventueel kan het PID voorzien in de 

verwerking van groenafval op het terrein 
zelf, door hakselen of composteren. 
“Algemeen geldt dat de kosten voor het 
onderhoud van de groene omgeving van 
het kantoorgebouw zo laag mogelijk moe-
ten worden gehouden” benadrukt Peter 
Adams. “Net als voor het gebouw zelf 
wordt ook voor het terrein gekeken naar 
de onderhouds- of werkingskosten over 
de volledige gebruiksduur”. n
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Verplaatsingsspel bij iba
iba (ion beam applications) 
was oorspronkelijk een kleine 
spin-off van de Katholieke 
Universiteit van louvain-la-
Neuve (Ucl) maar kent sinds 
enige tijd een sterke groei. 
in ondernemingen als deze 
heeft de facility Manager 
dan ook zijn handen vol om te 
beantwoorden aan de continu 
veranderende behoeften. 
Deze zomer zijn verschillende 
diensten van iba in meerdere 
fasen verhuisd. Een gekruist 
move management dat met de 
hulp van partner Mozer een 
succes werd. 

n  Patrick Bartholomé 

“Wij verhuizen tegenwoordig 
bijna om de twee jaar, zo 
snel groeit het bedrijf» 

glimlacht Éric Kinart, Facility & Main-
tenance Coördinator bij IBA. “Deze 
zomer vond in drie van onze gebouwen 
in Louvain-la-Neuve een ‘move’ plaats: 
eind juli verhuisde het personeel van 
de vestiging ‘Einstein’ naar het nieuwe 
gebouw ‘Baudouin’, half augustus werd 
‘Einstein’ betrokken door een deel van 
het personeel van ‘Lenoir’, en begin sep-
tember reorganiseerden we ‘Lenoir’, waar 
120 medewerkers achtergebleven zijn. In 
totaal waren er bij de verhuizingen 400 
mensen betrokken. In onze vierde vesti-
ging ‘Fleming’ staat de hele voorraad op 
een oppervlakte van 1.000 m² die te klein 
geworden is. In oktober verhuist deze 
voorraad samen met 40 mensen naar 
een magazijn van 1.500 m² in de Rue du 
Bosquet in Louvain-la-Neuve”. 

Papiercultuur
“De medewerkers van IBA zijn eraan 
gewend te verhuizen” stelt de Facility 
Manager ons gerust. “De grootste uitda-
ging is dat zij op tijd hun kisten vullen, 
deze markeren volgens het gevraagde 
tagsysteem en... zich houden aan het 
toegelaten maximum van acht dozen 
per persoon! In onze onderneming is 
de dematerialisatie van documenten 
immers nog niet voldoende ingeburgerd. 
We hebben nochtans degelijke scan-
ningoplossingen ter beschikking gesteld, 
maar zoiets vraagt nu eenmaal tijd”.
Momenteel moeten dus alleen kisten 
en PC’s verhuisd worden. Om de ver-

PRO-SERVICES  I  WORkPlaCE managEmEnt  I  mOVE  I

iba (hier de site ‘‘lenoir’’) is een van de 
technologische parade-paardjes van ons 
land. in 2014 zullen alle 400 belgische 
werknemers (van de 2.000 wereldwijd) 
naar een nieuw gebouw verhuizen.

huizingen vlot te laten verlopen, heeft 
IBA besloten om het meubilair telkens 
te laten staan. Voorlopig althans, want 
naast deze interne reorganisatie is het 
bedrijf gestart met een nieuwbouwpro-
ject van 10.000 m² waar het voltallige 
(huidige en nieuwe) personeel in 2014 
naar zal verhuizen. 

belang van de partners
“AOS geeft ons advies voor de organisa-
tie van de nieuwe vestiging en voor de 
planning van de reorganisatie van de 
vestigingen Einstein en Lenoir” verklaart 
Éric Kinart. “En voor de verhuizing zelf 
hebben we, zoals gewoonlijk, de hulp 
ingeroepen van Mozer. Ik heb deze 
dienstverlener in het kader van een aan-
besteding geselecteerd voor de eerste ver-
huizing omdat hij voldoende technische 
middelen en personeel had voor onze 
werf, hoewel ik met deze keuze voor een 
deel toch een sprong in het onbekende 
waagde. Maar alles is zeer goed verlo-
pen en Mozer is nu onze vaste partner 
geworden. Drie jaar geleden hebben we 
het hele bedrijf gemobiliseerd, met 22 
vrachtwagens en bijna al het personeel 
voor een ‘superverhuizing’, waarbij we 
twee gebouwen volledig leeggemaakt 
hebben: meubels, kisten en werknemers! 
Alles weg in twee en een halve dag”.

Eenvoudige maar belangrijke operatie
“Als dienstverlener beschouwen we de 
operatie als ‘vrij belangrijk’ (325 m² in 
de 1e fase - 200 m² in de 2e fase) maar 
zonder noemenswaardige problemen, 
tenzij dat er een kist van 800 kg moest 
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  ion beam application: 
toepassingen van cyclotron

alles begon in 1985 toen Yves Jongen, die 
de leiding heeft over de deeltjesversneller 
van de UCl, het idee kreeg om een klei-
ner en efficiënter model te ontwikkelen 
voor medische toepassingen: de diagnose 
en behandeling van kanker. ondanks 
enkele ups en downs is het bedrijf van-
daag erg succesvol. het is actief in 
22 landen en stelt 2.000 mensen tewerk, 
van wie 400 in België.

getransporteerd worden” merkt Marc 
Nahon, Sales manager bij Mozer, op. “Na 
de verhuizing is een team van zes man 
naar het lege gebouw teruggekeerd om 
het meubilair op zijn plaats te zetten voor 
de nieuwe gebruikers. We moesten geen 
wanden aanpassen of herstellen aange-
zien IBA deze gebouwen (behalve Lenoir 
dan) huurt en niet verandert. Er moest 
deze keer ook geen rekening gehouden 
worden met meubilair. Toch gebeurt het 
soms dat klanten ons vragen om hun 
kantoormeubelen tijdelijk op te slaan. 
We werken ook samen met bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in exit management, 
voor de overname van tweedehands-
meubilair. Sommige klanten vragen ons 
zelfs om het meubilair dat zij niet wil-
len verkopen of doorgeven, zelf van de 
hand te doen. Wij zorgen dan voor de 
correcte verwijdering en recyclage van 
de verschillende onderdelen. We werken 
hiervoor samen met gespecialiseerde 
bedrijven”. 
Milieuverantwoord gedrag zit in de lift 

volgens onze gesprekspartner: “Meer 
en meer klanten eisen dat het afval als 
gevolg van de verhuizing gesorteerd 
wordt. In ons bedrijf voldoen alle voer-
tuigen aan de Euro 5-normen en zijn met 
een Qualcomm-navigatiesysteem voor de 
optimalisering van de trajecten uitgerust. 
Bovendien hebben onze chauffeurs een 
cursus eco-driving gevolgd”.

trouw versus flexibiliteit
“De grote troef van Mozer is ons klanten-
bestand” benadrukt gedelegeerd bestuur-
der Dimitri Mozer. “Onze klanten keren 
steeds weer terug en stellen al jarenlang 
hun vertrouwen in ons. Dankzij onze 
grote capaciteiten (een van de grootste 
van het land) op het gebied van personeel 
(75 medewerkers) en wagenpark (55 
voertuigen) zijn we erg flexibel en kun-
nen we aan vaak dringende verzoeken 
voldoen. Daarnaast zorgen we voor een 
goede follow-up: in de mate van het 
mogelijke keren dezelfde medewerkers 
terug naar dezelfde klanten. Zij kennen 

immers de bedrijfslocaties en de men-
sen, wat de klanten erg waarderen. We 
hechten veel belang aan de attitude van 
ons personeel, aan hoe zij zich kleden en 
op de werf gedragen: beleefdheid, discre-
tie… allemaal waarden die de klanten op 
prijs stellen. We besteden ook weinig uit. 
Trouw heeft niet alleen te maken met de 
klanten maar ook met het personeel…”. n

Het milieu dankt u van harte!

Elke katoenen handdoekrol van CWS voelt heerlijk zacht aan en 

is perfect hygiënisch.  Bovendien is er voor elke gebruiker altijd een 

nieuwe en fris gewassen portie beschikbaar.

Als u de volledige rol heeft opgebruikt, wordt deze omgewisseld, 

gewassen en tot 100 keer opnieuw ingezet.  Dit gebruiksvriendelijke 

en ecologische concept komt zowel u als het milieu ten goede. 

www.serving-nature.com

Elke katoenen rol wordt 
fris gewassen en tot 100 keer 
bij u geleverd.
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autodelen zit in de lift
Het autodeelbedrijf cambio 
werd in 2002 in Wallonië 
opgericht en wist sindsdien 
al meer dan 11.000 klanten 
aan te trekken. samen delen 
zij 380 auto’s die op 160 
standplaatsen verspreid 
over het hele land ter 
beschikking gesteld worden. 
Dit jaar zouden er 80 nieuwe 
auto’s aan het wagenpark 
toegevoegd worden. op 
termijn wil cambio 60.000 
gebruikers bedienen. 

n  Axelle Demoulin

D e geschiedenis van Cambio is 
onlosmakelijk verbonden met die 
van Taxistop, een Vlaamse vzw 

die aan het einde van de jaren zeven-
tig in België een carpoolingsysteem 
introduceerde. De vzw werkte mee aan 
vele mobiliteitsprojecten en begon zich 
te interesseren in ‘car sharing’. Eind 
jaren negentig las toenmalig ambtenaar 
Frédéric Van Malleghem, een gediplo-
meerde marketeer en tegenwoordig 
directeur van Cambio Brussel, hierover 
een artikel en nam hij contact op met 
Taxistop. Begin 2000 voerde hij een 
haalbaarheidsstudie uit. Enkele maan-
den later sloot de vzw zich bij de Duitse 
onderneming Cambio aan, wat leidde 
tot de oprichting van Optimobil Natio-
nal. Het bedrijf, dat later tot Optimobil 
Belgium omgedoopt werd, beheert het 
merk Cambio in ons land.

aanvulling op het openbaar vervoer
In mei 2002 werden de eerste gedeelde 
auto’s in Namen aangeboden. Het con-
cept was een schot in de roos en er wer-
den steeds meer auto’s op standplaatsen 
ter beschikking gesteld. Vandaag staan 
er 380 auto’s op 160 standplaatsen voor 
meer dan 11.000 klanten. Sindsdien 
hebben ook De Lijn, TEC, de MIVB, de 
NMBS en de VAB zich bij het project 
aangesloten als aandeelhouder en part-
ner. Het systeem van autodelen is dan 
ook volledig complementair met het 
openbare vervoersaanbod. De cijfers zijn 
het beste bewijs: 70% van de Brusselse 
Cambio-gebruikers heeft een abonne-
ment bij de MIVB en 28% van hen heeft 
een abonnement gekocht nadat ze aan 
autodelen begonnen te doen. Dankzij 
het akkoord met de NMBS kan Cambio 
standplaatsen aan 37 Belgische stations 
aanbieden. De VAB neemt ‘s nachts en 
in het weekend de oproepcentrale over.

flexibiliteit
In Brussel telt Cambio de meeste 
gebruikers: 6.300 tegenover 3.300 in 
Vlaanderen en 1.300 in Wallonië. De 
meeste gebruikers van het systeem zijn 
particulieren maar Cambio heeft ook 
een professionele klantenkring, voor-
namelijk samengesteld uit gemeenten 
en besturen, waaraan sinds kort ook de 
bank Dexia toegevoegd mag worden. De 
factuur van de klanten bedraagt gemid-
deld 80 euro per maand. Cambio wordt 

Kapers op de kust

Hoewel Cambio een pionier is op het 
gebied van autodelen, is er sinds maart 
een ander bedrijf deze markt binnen-
gedrongen, namelijk Zen Car. Deze 
jonge start-up werd opgericht met de 
steun van de Gewestelijke investerings-
maatschappij voor Brussel (GimB) en 
van privé-investeerders, zoals José 
Zurstrassen en Robert Bensoussan. Het 
bedrijf richt zich op verplaatsingen bin-
nen de stad aangezien elektrische auto’s 
eerder bedoeld zijn voor korte trajecten. 
Voortaan beschikt Brussel over meer 
dan veertig Zen Car-standplaatsen 
en twintig 100% elektrische, stille en 
niet-vervuilende gedeelde auto’s. Deze 
voertuigen met twee zitplaatsen hebben 
een autonomie van 120 kilometer na een 
oplaadtijd van zes uur.
Het inschrijvingsgeld om lid te worden 
van de Zen Car-gemeenschap bedraagt 
40 euro. Daarna is er keuze uit verschil-
lende formules. De prijzen zijn inclusief 
energie, elektriciteit, verzekering, 
onderhoud, reiniging, 24/24u bijstand, 
parking en afgelegde kilometers.

  www.zencar.eu
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De directeur van cambio brussel, frédéric 
Van Malleghem, raamt het percentage 
potentiële klanten in belgië op 3 à 4% 
en zelfs 5% in brussel.

beschouwd als een aanvullend vervoer-
middel. Ideaal voor wie zich regelma-
tig te voet of met de bus, trein of fiets 
verplaatst maar soms een auto nodig 
heeft. Het systeem is veel flexibeler dan 
het traditionele autohuursysteem. Zo 
krijgen de leden 24/24u en 7/7 dagen 
toegang tot de voertuigen die tot enkele 
minuten voor vertrek gereserveerd kun-
nen worden. Ze kunnen de auto’s lenen 
gedurende minstens een uur. De prijzen 
zijn inclusief verzekering, brandstof en 
onderhoud.

Groei
Vorig jaar boekte Cambio een omzet van 
3,6 miljoen euro. Het bedrijf zit in volle 
groei. De omzet stijgt 20 à 30% per jaar 
en de groeiperspectieven zien er nog 
altijd mooi uit. Directeur Frédéric Van 
Malleghem raamt het percentage poten-
tiële klanten in België op 3 à 4% en zelfs 
5% in Brussel. Dit zou het aantal gebrui-
kers op 60.000 kunnen brengen. Als we 
kijken naar de vele verkeersopstopping-
en op onze wegen en de parkeerproble-
men in de steden, is het inderdaad hoog 
tijd om te bezinnen over een andere 
vorm van mobiliteit. n
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ING verkoopt zijn divisie voor autolease en wagenparkbeheer ING Car Lease 
aan Alphabet, de fl eet management divisie van autofabrikant BMW. Het 
totaalbedrag van de transactie wordt geraamd op 700 miljoen euro. De 
verkoop van ING Car Lease illustreert de voortdurende inspanningen van 
ING om zijn activiteiten te harmoniseren en het bedrijf eenvoudiger te 
maken”, aldus Jan Hommen, CEO van de ING-groep. ING Car Lease werd 
opgericht in 1977 en beheert een vloot van 240.000 voertuigen in acht 
Europese landen, waarvan zo’n 26.500 in ons land. Het bedrijf behoort 
tot de top tien van de autoleasebedrijven in de landen waar het aanwezig 
is. Dankzij deze aanwinst zal Alphabet voortaan consulting, fi nanciering 
en diensten kunnen aanbieden in 16 landen in plaats van 14 en zal de 
beheerde vloot bestaan uit 540.000 voertuigen. Alphabet, dat zijn hoofdze-
tel in München heeft, stelt vandaag ongeveer 750 personen tewerk en biedt 
consulting-, fi nancierings- en beheerdiensten aan ruim 12.000 klanten. 
Het bedrijf werd opgericht in 1997 in het Verenigd Koninkrijk en beheert 

vandaag meer dan 300.000 wagens van verschillende merken. De trans-
actie zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2011 afgerond worden, 
met voorbehoud van de wettelijke goedkeuringen.  

  www.alphabet.be 

Planon International heeft de overname van de Frans-Canadese onderneming 
Site Alpha, een toonaangevende ontwikkelaar van oplossingen voor technisch 
vastgoedbeheer, aangekondigd. Site Alpha werd in 1990 opgericht door specia-
listen in building & engineering en biedt al meer dan 20 jaar IT-oplossingen op 
het gebied van tertiaire maintenance en dienstverlening aan de gebruikers. Met 
deze overname versterkt Planon haar internationale aanwezigheid en haar moge-
lijkheden om snel globale oplossingen op de markt te brengen die beantwoorden 
aan alle behoeften met betrekking tot informatiesystemen voor vastgoedbeheer. 
Planon, een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 350 mensen tewerk in zijn ves-
tigingen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
India en de Verenigde Staten. Planon en Site Alpha gaan hun huidige activiteiten 
in Frankrijk combineren om zo een van de grootste leveranciers van oplossingen 
voor vastgoedbeheer op de Franse markt te worden. De nieuwe groep zal in totaal 
meer dan 1.800 klanten in 40 landen hebben. 

  www.planonsoftware.com 

MIX Telematics, gespecialiseerd in producten en diensten voor voertuiglokalisatie en wagenparkbeheer      
lanceert het MIX Carbon Offset Initiative (COI) dat vlootbeheerders de mogelijkheid geeft om een neutrale 
koolstofbalans te verkrijgen. In een eerste fase berekent MIX Telematics de CO2-uitstoot van de vloot op basis 
van gegevens die verzameld werden door zijn vlootmanagementsysteem. De berekening is gebaseerd op het 
aantal afgelegde kilometers, het brandstofverbruik volgens het type voertuig, de motor en het type brandstof. 
MIX Telematics bezorgt de vlootbeheerders daarna CO2-compensatiecertifi caten voor de ondersteuning van 
projecten voor herbebossing, energie-effi ciëntie, de preventie van ontbossing, het isoleren van broeikasgas-
sen,… MIX Telematics heeft zich van zijn kant verbonden tot de neutrale koolstofbalans door vrijwillig een 
oplossing in te dienen voor het Carbon Disclosure Project 2011, een wereldwijd erkende instelling zonder 
winstoogmerk die de grote organisaties de kans geeft om hun CO2-uitstoot openbaar te maken voor de ana-
lyse van de klimaatveranderingen. 

  www.mixtelematics.com 

Alphabet neemt de activiteiten van ING Car Lease over 
in Europa

Planon versterkt haar positie in Frankrijk met de 
overname van Site Alpha

Een neutrale koolstofbalans voor vloten

     Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news      Blijf elke dag op de hoogte van het nieuws uit de sector op www.profacility.be/news

Pierre Guelen, oprichter en CEO van de Planon-groep 
(links), en Jean-Luc Isnardi, oprichter van Site Alpha 
(rechts), bundelen de krachten om globale oplossingen op 
de markt te brengen die beantwoorden aan alle behoeften 
met betrekking tot informatiesystemen voor vastgoed-
beheer.

Pierre Guelen, oprichter en CEO van de Planon-groep 
(links), en Jean-Luc Isnardi, oprichter van Site Alpha 
(rechts), bundelen de krachten om globale oplossingen op 
de markt te brengen die beantwoorden aan alle behoeften 
met betrekking tot informatiesystemen voor vastgoed-
beheer.
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SIKKENS 
LIFESTYLE 
COLORS OF 
THE NEW 
GENERATION 
UPDATE 2
Met de tweede update van Lifestyle 

Colors speelt Sikkens in op het 

thema Spiritual Nature / Sustainable 

Culture. Negen trendkleuren maken 

het palet weer razend actueel. 

De combinaties met de bestaande 

kleuren van de Sikkens Lifestyle 

Colors collectie bieden oneindig 

veel creatieve mogelijkheden.

Sikkens Lifestyle Colors: 

een collectie op maat van uw 

projecten!

WWW.SIKKENS.BE

SIKKENS KLEURT 
DE TRENDS!
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www.sv.nl
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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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