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U weet het vast: een koffiepauze is onmisbaar voor het 
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voor Puro koffie automaten, engageert u zich om, kopje 
per kopje, bij te dragen tot het verbeteren 
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meteen ook het tropisch regenwoud 
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Voorwoord

Een carrière in FM

De interviews met Facility Managers die u in dit nummer zal 
terugvinden, bewijzen nog maar eens hoe immens groot de 
waaier aan trajecten en opleidingen kan zijn die leidt tot een 

functie in Facility Management. Deze diversiteit legt hen absoluut geen 
windeieren zoals we zullen zien tijdens de uitreiking van de prijs van 
Facility Manager van het Jaar 2012 die door de IFMA georganiseerd 
wordt. Misschien is het net omdat ze niet anders kunnen dan autodidact 
zijn, een zeker aanpassingsvermogen te ontwikkelen en te leren omgaan 
met verandering, zoals een van de kandidaten zegt, dat mensen die 
carrière willen maken als Facility Manager, betere managementkwaliteiten 
ontplooien. Sommigen hebben bewust gekozen voor een carrière in 
Facility Management, bij anderen ging het eerder om een samenloop 
van professionele omstandigheden.

Feit is dat de jonge generatie niet meer toevallig in een FM-functie 
terechtkomt. Zij kiezen ervoor en volgen dan ook een aangepaste 
opleiding. Maar het is van het grootste belang dat zij hun theoretische 
bagage aanvullen met de ervaring van oudere Facility Managers. Dat is 
het doel van de vereniging ‘Young IFMA Professionals’, die in december 
2011 officieel werd opgericht. Er zullen voor hen dit jaar drie specifieke 
evenementen georganiseerd worden. Momenteel volgden meer dan 
500 mensen een opleiding in FM in het kader van de sessies die IFMA 
organiseerde aan de KAHO, HEPL en Erasmushogeschool. En nu gaat 
men zelfs nog een stapje verder: Strategisch Facility Management aan 
de Erasmushogeschool in Brussel en de eerste Belgische master in 
Facility Management aan de HEPL in Luik.

Uit een recent onderzoek van Stepstone (http://www.stepstone.be/
Over-StepStone/Persruimte/belg-is-geen-carriere-tijger.cfm) blijkt dat 
Belgen wel graag carrière willen maken maar niet ten koste van alles. 
Eén op vier Belgen geeft aan een interessante betrekking het belangrijkst 
te vinden, gepaard aan een goed evenwicht tussen het professionele 
en privéleven. Voor wat het eerste aspect betreft, zal wie kiest voor een 
carrière in FM, zeker niet ontgoocheld worden. Bovendien zullen ze 
vanuit hun functie de mogelijkheid krijgen om dat felbegeerde evenwicht 
te beïnvloeden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor diegenen voor 
wie ze de faciliteiten organiseren.

Veel leesplezier,

Patrick BARTHOLOMé
Hoofdredacteur

redactie@profacility.be
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Zet samen met ons de laureaten 
en Facility Management 
best practices in de schijnwerpers !

De Facility Awards worden georganiseerd door IFMA dankzij de steun van haar Partners.

De Oscars van het Facility Management zullen
uitgereikt worden aan de winnaars van de 'Facility
Awards 2012' tijdens de prijsuitreiking die op 22
mei 2012 plaatsvindt op de site van Tours & Taxis
in Brussel in het kader van de vastgoedbeurs
REALTY : 
• Facility Manager of the Year 2012
• Best FM Thesis 2012
• Lifetime FM Award 2012

Zowel de prijs van 'Facility Manager of the Year' als
die van 'Lifetime FM Award' zullen voor de eerste
keer uitgereikt worden. De 'Lifetime FM Award'
bekroont een persoon die in zijn of haar carrière
ruim bijgedragen heeft tot de positionering van
Facility Management in België. 
We nodigen u uit om dit met ons mee 
te vieren!

Meer informatie, programma en inschrijvingen 
www.facility-awards.be  of www.ifma.be

Media PartnersProfessional Partners

Event Partner

Fair Partner

De twee bekende presentatoren
Kathleen Cools 

en Frédéric Deborsu 
zullen de awardshow 

aan elkaar praten.

Een organisatie van

FA2012 pub ceremonyNL:NL  3/03/12  14:18  Page 1
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Agenda
Fairs & Networking events

Trainings & Seminars

→ 03>05/04 
Bureaux Expo 
(organisatie door SISEG)
Paris, Porte de Versailles 

→ 20>22/09
ISSA Interclean 
Amsterdam, RAI

→ 14>16/05 
Euromaintenance 2012 
Belgrade - Sava Congress Centre

→ 22>24/05  
REALTY 
Brussel, Tour & Taxis

→ 22/03  
Conferentie IFMA 
& KaHo Alumni 
Duurzame ontwikkeling staat 
centraal voor de Facility Manager
KaHo Sint-Niklaas
 
→ 27/03 
Congress on Asset 
Management 
Organisatie door BEMAS (Belgian 
Maintenance Association) 
met KPMG en het IAM (Institute 
of Asset Management)
Brussel, Marivaux Hotel

→ 29/03  
15e Dag van Inkoop en Logistiek
Only the Smart survive: 
Procurement & Supply chain 
initiatives for a better future
Organisatie door VIB (Vereniging 
voor Inkoop en bedrijfslogistiek)
Antwerp Expo

→ 19/04   
IFMA Breakfast 4 FM 
& HEPL Alumni 
Facility Management in het 
biofarmaceutisch bedrijf UCB
Eigenbrakel, UCB

→ 26/04    
23e Facility Night
Vier generaties professionals over 
de evolutie en toekomst van het 
Facility Management
Organisatie door KI’Communications
Edingen, Kasteel van Edingen

→ 07/05     
Conferentie IFMA
De snelle (r)evolutie van Facility 
Management in de hotelsector
Brussel, Conrad Hotel

→ 22/05      
Conferentie IFMA
Architecte Thomas RAU TURNTOO, 
vergeet eigendom, wat telt is prestatie 
Brussel, Tour & Taxis

→ 22/05      
IFMA Facility Awards 2012
Verkiezingen: ‘Facility Manager of 
the Year’ en ‘Best FM Thesis 
Awards’
Brussel, Tour & Taxis

→ 23>24/05      
European Facility Management 
Conference (EFMC)
2012 Focus: 
Facility Management Global 
responsibility, local acting
Denemarken, Copenhagen 
Congress Center

→ 31/05       
Facility Management in de Zorg
Organisatie door KI’Communications
Antwerpen, Radisson Blu Astrid Hotel

→ 05/06        
Facility Topics
Organisatie door KI’Communications
Eigenbrakel, Kasteel van Bois-
Seigneur Isaac

10de postgraduaatopleiding in 
Facility Management
KaHo St-Lieven – Sint-Niklaas

29/03  Verhuismanagement
19/04 Cateringmanagement
03/05 Schoonmaakbeheer
24/05 Afvalbeheer
 
IFMA thematische 
opleidingssessie 
24/04 Bonus en Malus in 
 facilitaire contracten

Welke toekomst heeft 
Facility Management?

Think global, act local

Tijdens de 23ste Facility Night zullen vier generaties professionals uit de 
FM-sector aan de hand van hun eigen waarnemingen en ervaringen hun 
visie geven over de toekomst van Facility Management. Ludivine Bellot, 
Global Hard Services FM Manager, werkt sinds twee jaar bij GSK Biologicals 
en zal haar mening geven als ‘starter’ in de FM-sector. De generatie van 
de dertigers zal vertegenwoordigd worden door Alain de Keersmaeker, 
Coordinator Building Site Management bij BNP Paribas Fortis, die voor zijn 
lezing het thema ‘Your facilities from black to smart box’ koos. Roland De 
Coninck, Division Director Siemens Real Estate, en Ghislain Van Fraechem, 
Director Facilities Department bij Ernst & Young, zullen als ervaren 
Facility Managers hun visie voorstellen over de evolutie van FM. Daarna 
zal het woord gegeven worden aan de jeugd in de gedaante van twee 
laatstejaarsstudenten in de postgraduaatopleiding Facility Management, 
namelijk Pierre Surinx van de Haute Ecole de la Province de Liège en Carola 
Cuppens van de KaHo Sint-Niklaas. Deze Facility Night wordt georganiseerd 
door KI’Communications en zal plaatsvinden in het prachtige kader van het 
kasteel van Edingen.

  www.facilitynights.com

De 11e editie van de European Facility Management Conference (EFMC) 
heeft als centraal thema ‘Facility Management: globale verantwoordelijk-
heid - lokale actie’. De voornaamste thema’s van de lezingen zijn: FM 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid, de toegevoegde waarde van 
FM, FM en milieu, risicobeheer, de impact van ICT op de werkruimte van 
morgen en de bijdrage van FM tot de drie P’s (profit, planet, people). Dit 
belangrijke evenement wordt georganiseerd door EuroFM en IFMA en trekt 
elk jaar bijna 500 deelnemers uit alle landen van Europa aan. EFMC 2012 
organiseert twee symposia: één rond de business en de best practices en 
één rond onderzoek en onderwijs. 
De deelnemers van EFMC 2012 zullen de posters kunnen bewonderen die 
studenten in FM uit heel Europa gemaakt hebben om de resultaten van hun 
onderzoek voor te stellen. 
Pp pagina 15 van dit magazine kunt u het artikel lezen over de laureate 
2011 van de ‘EFMC Student Poster Award’. Sigrid van der Pluijm won deze 
prijs met haar eindejaarswerk over de optimalisering van de ratio Kosten-
Klanttevredenheid.
Naast het congres worden de deelnemers uitgenodigd om de best practi-
ces in FM te vieren tijdens het galadiner voor de uitreiking van de EuroFM 
Awards. Deze prijzen worden uitgereikt aan de beste FM-projecten in drie 
categorieën: ‘Partners across Borders’ voor een internationaal project, 
‘European FM student of the year’ voor een student in FM en ‘European 
FM researcher of the year’ voor een onderzoeker in FM. Het galadiner zal 
plaatsvinden in het buitengewone kader van het Nationaal Museum van 
Denemarken, een vroegere koninklijke residentie uit de 18e eeuw. 

  www.efmc-conference.com

Het galadiner voor de uitreiking van de 
EuroFM Awards zal plaatsvinden in het 
buitengewone kader van het Nationaal 
Museum van Denemarken.
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• Best FM Thesis 2012
• Lifetime FM Award 2012

Zowel de prijs van 'Facility Manager of the Year' als
die van 'Lifetime FM Award' zullen voor de eerste
keer uitgereikt worden. De 'Lifetime FM Award'
bekroont een persoon die in zijn of haar carrière
ruim bijgedragen heeft tot de positionering van
Facility Management in België. 
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Zorgsector zorgt 
voor kwaliteitszorg  
Midden december 2011 organiseerden de HFDV (hoofden facilitaire diensten in verzor-

gingsinstellingen) hun jaarlijks congres, met als thema: ‘Labels, awards, accreditering: 

noodzaak of modetrend?’. Geen enkele facility manager kan er omheen. Het aantal ‘certi-

ficaten’ is haast niet te overzien en zal waarschijnlijk nog toenemen. 

PRo-FM  I  lAbels  I

D 
e certificaten hebben betrekking op 
kwaliteit, veiligheid, personeelsbeleid,... 
maar de zorgsector kent ook nog een aantal 

zeer specifieke labels als ‘babyvriendelijk ziekenhuis’ 
en ‘homovriendelijk zorgtehuis’. Voor de ene facility 
manager is het een uitgemaakt en al afgerond project, 
voor de andere een lopende zaak en nog een andere 
twijfelt nog. Bovendien hangt aan het behalen van 
elk certificaat een niet geringe kostprijs, terwijl de 
druk om te besparen alsmaar zwaarder wordt. Men 
dient zich inderdaad af te vragen of dit een tijdelijk 
verschijnsel is of de onvermijdelijke weg die allen 
zullen moeten bewandelen. Evenzeer dient de vraag 
gesteld of de verschillende certificeringsprocessen de 
kost wel waard zijn en of een organisatie dan echt 
wel slecht bezig is als ze een bepaald label niet kan 
voorleggen. 

Iedereen moet zijn deel bijdragen 
Paul Timmermans, Facilitair directeur UZ Leuven 
richtte de schijnwerpers op de JCI-accreditering 
(Joint Commission International) met 3-jarige 
geldigheid. “Omdat de UZ Leuven zich als 
een Europees toonaangevende academische 
zorginstelling wil profleren, hebben we daartoe 
al in 2009 strategische accenten gezet” gaf hij aan. 
“De integratie van de universitaire opleiding in 
de universitaire ziekenhuizen is er daar één van. 
De keuze voor JCI is vanuit onze missie gebeurd”.
JCI bevat een 300-tal standaards voor een patiënt 
en organisatie-gerichte benadering. Voor wat de 
organisatie betreft, worden facility management, 
safety en communicatiemanagement onder de loep 
genomen. De accreditering startte met een 6-daagse 
proefaudit door 4 experten, die niet meetelt. Er 
wordt begonnen bij de patiënt. Het personeel kreeg 
uitleg over het hoe en waarom van de vragen, wat 
als positief werd ervaren. JCI verwacht ook een 
grondige evaluatie van de gebouwen en heeft speciale 
aandacht voor noodscenario’s. Wat is er voorzien om 
het ziekenhuis operationeel te houden wanneer de 
watertoevoer wordt afgesloten? Hoe staat het met de 
brandveiligheid (o.a. het vrij houden van gangen)? In 
de UZ Leuven werden 1200 brandwerende deuren 
en 1000 noodverlichtingsarmaturen gecontroleerd! 
Bouwen en verbouwen zijn voor elk ziekenhuis een 

constante, wat bijna altijd resulteert in (tijdelijke) 
onveilige en onhygiënische situaties. Hierover dienen 
duidelijke richtlijnen te worden uitgeschreven. 
Maar ook de veilige omgang met producten, de strikte 
scheiding van vuil en zuiver linnen, het onderhoud 
en de opvolging van medisch materiaal worden 
geëvalueerd. Alle personeel moet de procedures ook 
kennen en begrijpen.
Paul Timmermans: “JCI bleek een niet geringe 
uitdaging na de proefaudit, maar toch haalbaar. 
Bovendien sprak de patiëntveiligheid iedereen aan en 
dat had een stimulerend effect. Vanuit de organisatie 
moet men prioriteiten stellen en een meerjarenplan 
uitwerken, wat door de JCI-accreditatie ook aanvaard 
wordt. Opvolgen en meten gaat gepaard met het 
doorbreken van gewoonten. Alle contracten moesten 
worden nagelezen en waar nodig bijgestuurd. 
Iedereen moet zijn deel bijdragen”.
Paul Timmermans stelde ook vast dat naarmate 
iedereen gesensibiliseerd raakte voor de JCI-
accreditatie er meer interventie-aanvragen 
toestroomden bij de facilitaire dienst, wat daar 
een extra belasting veroorzaakte. De bilan van de 
JCI-accreditatie is positief voor de UZ Leuven. 
Paul Timmermans: “De patiënt vaart er wel bij, 
de contracten werden explicieter, kwaliteit wordt 
meer gemeten, er wordt meer nagedacht over de 
haalbaarheid van interne en externe services t.o.v. 
de klant en er kon meer budget worden vrijgemaakt 
voor verbeteringen”.

externe controle motiveert 
Het Jessa ziekenhuis (campus Virga Jesse en campus 
Salvator in Hasselt; campus St.-Ursula in Herk-de-
Stad) besliste in 2008 ziekenhuisbreed voor een 
externe kwaliteitscontrole.
Marc Maes, directeur Middelen aan het Jessa 
ziekenhuis: “Kwaliteitsbeleid is een werk van jaren. 
Externe controle wordt ernstiger genomen door 
artsen en medewerkers. Wij kozen voor NIAZ 
(Nederlands Instituut voor Accreditatie in de 
Zorg) omdat er daarmee geen taalbarrière was en 
het om mensen uit de sector gaat”. NIAZ vereist 
ook een interne kwaliteitscontrole en constante 
kwaliteitsverbetering. Bij een eerste audit worden 
alle kritieke afdelingen geëvalueerd. De interne audit 

120 FM i/d zorg NL.indd   8 05/03/12   12:06
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Van links naar rechts:
Luc Vanhaverbeke, voorzitter HFDV 
(hoofden facilitaire diensten in 
verzorgingsinstellingen) 

Paul Timmermans, Facilitair directeur, 
UZ Leuven, lichtte JCI toe

Marc Maes, directeur Middelen aan 
het Jessa ziekenhuis, deelde zijn 
ervaringen met NIAZ

Meia Meegens, coördinator huisvesting 
Rivas Zorggroep (NL), bracht Planetree 
onder de aandacht
.

  Patiënt ervaart kwaliteit

Het uiteindelijke doel moet resulteren in een positief effect op de patiënt. Daar komt echter het verschil tussen de 
theoretische benadering van het begrip ‘kwaliteit’ en de perceptie door de klant in de praktijk om de hoek kijken. Dat 
laatste bepaalt de klantentevredenheid en is het resultaat van een subjectieve vergelijking tussen verwachtingen en 
ervaringen. Barbara A. Kitchenham, professor aan de Keele University (Rochester, Groot-Brittannië) zei hierover het 
volgende: “Kwaliteit is een moeilijk te definiëren begrip, haast onmogelijk te meten en toch zo gemakkelijk herkenbaar. 
Het is transparant en zo vanzelfsprekend als het er is, maar ook direct merkbaar als het er niet is”. ‘Kwaliteit’ is een 
containerbegrip. Er is de kwaliteit van producten en diensten, de proceskwaliteit, de organisatorische kwaliteit… Als facility 
manager moet men uit die verzameling halen wat men denkt te moeten doen in het belang van de doelstelling - zorgen 
voor de zorgverstrekking met focus op de patiënt -  zonder de kwaliteit/prijsverhouding uit het oog te verliezen. 

geeft alle NIAZ-normelementen een score van 1 tot 
4. Het laagste cijfer betekent dat er nog geen acties 
zijn gedaan, hooguit gepland. De interne audit is 
voor elke afdeling verplicht in een cyclus van 4 jaar. 
Dat is ook de geldigheidsduur van de accreditatie 
wanneer deze wordt gehaald. 
De externe audit werd in het Jessa ziekenhuis 
uitgevoerd door 9 man in 5 dagen en omvatte 182 
interviews. Hieruit volgde een auditverslag met 
verbeteringspunten, waaruit de zorginstelling een 
actieplan moet afleiden waarvan de resultaten later 
door NIAZ worden getoetst. 
Marc Maes: “De interne audit betekent zichzelf een 
spiegel voorhouden, maar vooral ook leren van 
elkaar, best practices delen en mensen sensibiliseren. 
Er kregen 65 medewerkers een opleiding tot intern 
auditor”. Voor het Jessa ziekenhuis bedroeg de 
startkost 109.168 euro. De jaarlijkse bijdrage wordt 
berekend volgens het aantal beden en komt op 
27.292 euro.
Marc Maes besluit de ervaring met een aanbeveling 
voor de NIAZ-accreditatie.

logisch, maar niet in de praktijk
Voor Meia Meegens, coördinator huisvesting 
Rivas Zorggroep (NL) was het belangrijk dat 
het te weerhouden kwaliteitscontrolesysteem de 
patiëntentevredenheid centraal stelt. Dat bracht haar 
bij ‘Planetree’, een Amerikaans label, dat de klinische 
zorg stelt tegenover de menselijke benadering van de 
patiënt. 
Meia Meegens: “De richtlijnen van Planetree klinken 
logisch, maar blijken slechts matig tot weinig 

geïmplementeerd. Iedereen zegt wel de patiënt 
centraal te stellen, maar in de praktijk lukt dat maar 
matig”.
Planetree bevat tien componenten die focussen op 
de beleving van de zorginstelling door de patiënt, 
maar in mindere mate een zuivere kwaliteitscontrole 
mogelijk maken. Zo is er ‘Hartelijkheid en respect in 
de omgang’, wat staat voor een correcte benadering 
en professionele attitude t.o.v. de patiënt. Een andere 
component is de keuzevrijheid en het beslissingsrecht 
voor de klant. De zorginstelling vertrekt niet langer 
vanuit ‘wij alleen weten wat goed is voor de patiënt’. 
De patiënt wordt door de medische professional 
geadviseerd, heeft inzage in zijn dossier, maar kiest 
uiteindelijk zelf. Nog een aandachtspunt is contact 
met familie en vrienden als genezing ondersteunend. 
Planetree wil familie en vrijwilligers betrekken bij 
de directe verzorging, wil af van vaste bezoekuren. 
Samengevat komt Planetree neer op het creëren van 
een hotelsfeer met huiselijke gezelligheid. Facility 
management speelt een sleutelrol in de hotelzorg 
naar de patiënten.
Meia Meegens besluit: “Planetree heeft zich als 
een succes bewezen bij Rivas, met zowel meer 
tevredenheid bij patiënten als medewerkers. Sinds 
de invoering zijn de ligtijden verkort en ook het 
ziekteverzuim bij het personeel daalde. Planetree 
verschilt nogal van JCI en NIAZ. Het laat zich beter 
vergelijken met de sterrenquotatie van een Michelin-
gids en een kosten/baten-analyse is niet haalbaar”. 

Eduard CODDé n
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Nu 5 jaar geleden is Axxicom Airport Caddy, 
onderdeel van Facilicom, gestart op de luchthaven 
van Zaventem met passenger services voor 

minder validen. Het bracht toen meer dan 10 jaar ervaring 
mee vanuit Nederland, waar het op de luchthaven van 
Schiphol ook instaat voor assistentie aan minder mobiele 
passagiers, voor de schoonmaak en beveiligingstaken.

Murat Us, bedrijfsmanager van Axxicom Airport Caddy: 
“Het begeleiden van passagiers met een handicap of 
mobiliteitsprobleem van aan de incheckbalie tot aan de 
gate was de eerste stap voor ons bedrijf op Brussels 
Airport. Nu zowat drie jaar geleden namen we een bedrijf 
over waarmee we ook trolleydiensten leveren, in het 
bijzonder het verzamelen en centraal samenbrengen van 
bagagewagentjes”. Specifiek aan Axxicom Airport Caddy 
is dat het zijn diensten synchroniseert volgens het ritme 
van de luchthaven, m.a.w. 24/24, 7/7! 

Na de begeleiding van minder valide passagiers volgde 
de opvang van niet begeleide kinderen. Daartoe werd 
een Junior Lounge ingericht met toezicht door Axxicom-
medewerkers. De dienst richt zich tot 5 – 15 jarigen die 
alleen met het vliegtuig reizen. Op speciaal verzoek 
worden ook jongeren tot 18 jaar begeleid. Maandelijks 
gaat het gemiddeld om 800 jonge reizigers. Tijdens de 
zomermaanden worden wel 6.000 jongeren opgevangen 
in de Junior Lounge.

Op een luchthaven gonst het altijd van 
de activiteit. Er zijn tal van services 
noodzakelijk voor de globale werking, 
terwijl andere services specifiek gericht 
zijn, maar een belangrijke invloed 
kunnen uitoefenen op het imago van de 
luchthaven naar de klant. Dat laatste is het 
gespecialiseerde actiedomein van Axxicom 
Airport Caddy.

PUBLI-VIEW

Passagierservice neemt een  hogere vlucht

Facilicom publiview.indd   10 05/03/12   12:11
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Passagierservice neemt een  hogere vlucht
Luchthavengebonden FM-services
“Axxicom is uitgegroeid tot een unieke FM-dienstverlener 
voor services die gerelateerd zijn aan de luchthaven en die 
bijdragen om het serviceniveau van de luchthaven naar 
de klant op peil te houden en te verbeteren” verduidelijkt 
Murat Us. “Zo verzorgen we in Zaventem de schoonmaak 
van Pier B sinds de overname van de One Group en nemen 
we een deel van de schoonmaaktaken in vliegtuigen van 
de Brussels Airlines vloot voor onze rekening via One 
Fleet Services”. 

Vandaag telt Axxicom ongeveer 150 medewerkers 
op Brussels Airport; tijdens de zomermaanden loopt 
dat aantal op tot 250. Doordat Axxicom steeds meer 
verschillende diensten verzekert op de luchthaven van 
Zaventem ontstaan interessante synergiën die zowel 
de efficiëntie als de kwaliteit van de dienstverlening ten 
goede komen. “Onze passagierbegeleiders zijn uitgerust 
met een PDA” licht Murat Us toe. “Deze uitrusting kan ook 
bijdragen tot de cleaning services voor vliegtuigen”. 

Het service-aanbod van Axxicom is zeer gevarieerd en 
omvat ook diensten in de marge, zoals bv. het bezorgen 
van kranten en magazines aan de gates. 

Focus op de reiziger 
Axxicom focust met zijn dienstverlening op de klant van 
de luchthaven. Zo waren de bagagedragers (‘porters’) 

al een tijd uit het luchthavenbeeld verdwenen. Axxicom 
neemt deze dienst terug op, vooreerst voor groepen 
van reisorganisaties vanaf 20 à 30 passagiers. “Maar op 
termijn willen we deze dienst zeker ook aan de individuele 
reiziger voorstellen” vult Murat Us aan. Bovendien gaan 
we in de komende maanden van start met het aanbieden 
van VIP-services: tegen betaling van een vergoeding wordt 
dan  een volledige assistentie voor passagiers voorzien;  
bagage, check-in en transport tot aan het vliegtuig.

Axxicom biedt diensten aan vanuit een commercieel 
ondernemerschap, onafhankelijk van de luchthaven-
uitbating, die zich daar bijgevolg geen zorgen hoeft over 
te maken, maar wel het imagovoordeel geniet van een 
betere dienstverlening naar de reiziger/klant. 

Facilicom publiview.indd   11 05/03/12   12:11
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Preventie- en beroepsop  leidingen: 
de hotelsector neemt zelf  het heft in handen
Werkgevers en uitzendbureaus worden er dagelijks mee geconfronteerd: de basisfuncties 

op de horecawerkvloer raken niet vlot ingevuld. Horecabedrijven investeren in opleiding 

van vast personeel maar wat met de piekmomenten? Die worden opgevuld met uitzend-

krachten… liefst met dezelfde kwaliteiten als vast personeel… Kandidaten met de juiste 

ingesteldheid zijn er wel, maar ze mankeren opleiding en ervaring. 

PRo-FM  I  FAcIlITAIRe dIensTveRlenIng In hoRecA  I

W 
einig jonge mensen kiezen nog een 
basisopleiding horeca: het is een 
zwaar beroep, vooral omwille van de 

onregelmatige werkuren. Wie in een horecastudie 
stapt, gaat voor een bachelorniveau, maar 
daarmee raken de plaatsen op de werkvloer niet 
opgevuld. Steeds meer twintigers en dertigers 
vormen nu de rekruteringsbasis voor bedrijven 
en uitzendbureaus. Na een eerste werkervaring 
en/of werkloosheid zoeken ze een (vaste) baan 
in een knelpuntberoep. Probleem? Deze mensen 
hebben geen enkele voorkennis of opleiding in de 
horecasector.

niet opleiden kost geld…
De Europese statistieken op basis van economische 
activiteit tonen aan dat 5% van alle werkongevallen 
met meer dan drie dagen werkonbekwaamheid 
bij de horeca ondergebracht worden. Het gaat 
vooral om de jongste leeftijdscategorieën van 18 
tot 24 jaar (21%) en van 25 tot 34 jaar (26%). 
De onregelmatige werkuren, de niet zo hoge 
loonschaal, de lage opleidingsgraad zorgen 
ervoor dat heel wat onervaren krachten via 
deze sector in de arbeidsmarkt stappen. De 
meer zeldzame zware ongevallen, al dan niet 
met fatale afloop, komen dan weer voor in de 
groep boven de 35 jaar. De Belgische horeca²) 
scoort gemiddeld ten opzichte van de andere 
economische activiteiten: de hotelindustrie 
(ongevallenfrequentiegraad 21.23) doet het iets 
slechter dan de restaurants (OFG 18.79). Dit heeft 
te maken met de uitgebreide regelgeving voor 
keukens die de laatste jaren uitgewerkt werd. De 
horeca doet het dan weer beter dan bijvoorbeeld 
de voedingsverwerkingsindustrie (gemiddelde 
OGF 30.67) maar slechter dan de autoassemblage 
(OFG: 16.46).

Zelf opleiden geeft kwaliteit op maat
Dat opleidingen onontbeerlijk zijn om een 
kwaliteitsvolle service af te leveren, weet 
Johan Holbrechts, Safety & Security Manager 

- Accor Hotels BeLux: “Wij werken vooral met 
eigen personeel en zorgen ervoor dat iedereen 
de basisvaardigheden bezit en de specifieke 
kwaliteitseisen per merk duidelijk kent en toepast. 
In vast personeel investeren, biedt twee grote 
voordelen: de betrokkenheid bij het merk is groter 
– als men fier is op zijn merk zal men er ook meer 
in investeren. Anderzijds kan men voor eigen 
personeel opleidingen organiseren waarop men 
verder bouwt. Accor-hotels voorziet bijvoorbeeld 
per jaar verschillende trainingsmodules waarin 
steeds een ander aspect van ergonomie aan bod 
komt. Deze sessies worden voorbereid door 
ergonomen gespecialiseerd in de horeca-activiteiten 
en zijn een tiental jaar geleden opgestart toen uit 
een analyse van afwezigheidsstatistieken bleek dat 
schouder- en rugklachten een belangrijke oorzaak 
vormden voor arbeidsongeschiktheid. Ergonomie 
wordt ook doorgetrokken bij investeringen 
in nieuwe infrastructuur en apparaten. 
Stopcontacten worden bijvoorbeeld op de hoogte 
van lichtschakelaars geplaatst om het bukken te 
vermijden. Het lage personeelsverloop bij Accor 
(19% tegenover een gemiddelde in de horeca van 
50%) bewijst dat investeren in personeel loont”. 
Daarnaast voorziet Accor ook opleidingen rond 
kwaliteit en ISO-opvolging en training rond acties 
en evacuatie bij brand. 
En wat met uitzendkrachten? “Accor doet 
een beroep op uitzendkrachten in geval van 
piekmomenten en vooral bij onverwachtse uitval 
van personeel. In dat geval hebben we iemand 
nodig die de basisvaardigheden onder de knie 
heeft en onmiddellijk kan inspringen” aldus Johan 
Holbrechts.

Uitzendkantoor: selectie en training.
Het uitzendkantoor wordt meer en meer 
het selectiebureau voor horecaondernemers. 
Zaalpersoneel en hotelreceptionist zijn 
knelpuntberoepen, maar ook keukenmedewerkers 
en kamerpersoneel (housekeeping) zijn steeds 
moeilijker te vinden. “Wij vinden mensen met 

Johan Holbrechts, Safety & Security 
Manager - Accor Hotels BeLux

David Debin, Sales & Operations 
Manager Horeca & Events bij 
Manpower

110 FM Hotelopleiding NL.indd   12 05/03/12   12:14



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 33  MAART 2012  13 

Preventie- en beroepsop  leidingen: 
de hotelsector neemt zelf  het heft in handen

  opleiding met drie invalshoeken: rekrutering, functionele opleiding en preventie. 

Een goed getrainde werknemer belangt meerdere partijen aan: Manpower, Accor 
hotels en Axa–arbeidsverzekeraar, realiseerden samen een opleidingsvideo voor 
kamerpersoneel. Wat is daar moeilijk aan, iedereen kan toch bedden opmaken? 
Nee, dus. De taken van kamerpersoneel zijn heel specifi ek: regels bij het betreden 
van een hotelkamer, hoe omgaan met privacy en persoonlijke voorwerpen van de 
hotelgasten, nut en werking van alarmen, producten en uitrusting, valpartijen in 
gladde badkamers voorkomen, bedden opmaken zonder de rug te belasten, enz. 
“We breken met het stereotype beeld van het ‘kamermeisje’ en laten de hoofdrol 
vertolken door Ganga, geen model, maar een echte medewerker van een Ibis-hotel in 
Antwerpen. Zo wint het programma aan realiteitswaarde (...) en voelen de kandidaten 
zich in hun vak gevaloriseerd” zegt Johan Holbrechts, Safety and Security Manager 
bij Accor. Dit gezamenlijk initiatief van Manpower, Axa en Accor werd door de Hoge 
Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk bekroond met de audiovisuele 
prijs, uitgereikt in het kader van een jaarlijkse wedstrijd voor de promotie van best 
practices op het vlak van risicopreventie, vorming, communicatie of werkorganisa-
tie met het oog op de verbetering van de werkomstandigheden. De plechtigheid 
vond eind vorig jaar plaats bij de opening van de ‘Europese week voor veiligheid en 
gezondheid op het werk’, tijdens een colloquium georganiseerd door de ‘Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg!’, dat alle professionals 
die zich actief inzetten voor de veiligheid en het welzijn op het werk samenbracht.

de juiste ingesteldheid, maar zonder vakkennis,” 
aldus David Debin, Sales & Operations Manager 
Horeca & Events bij Manpower. “We worden 
geconfronteerd met twee feiten: de geschikte 
opleidingen worden nergens aangeboden en 
anderzijds doen bedrijven een beroep op onze 
mensen voor occasionele noden. De uitzendkracht 
moet onmiddellijk inzetbaar zijn, dat betekent dat 
hij het vak en de sector moet kennen. Onze aanpak 
bestaat erin zelf de opleiding te organiseren op 
basis van de noden en bekwaamheden die onze 
klanten ons vragen. Zo kunnen wij een pool van 
getrainde arbeidskrachten samenstellen die paraat 
staan om op elk moment in te springen. Onze 
opleidingen bestaan uit een theoretisch gedeelte 
en praktijk en kunnen ook aangepast worden op 
maat van de klant”.

Keukenmedewerkers en zaalpersoneel, 
hotelreceptie en kamerpersoneel.
Manpower organiseert vier specifi eke 
horecaopleidingen. Kamer- en zaalpersoneel 
wordt zowel voor theorie als praktijk door 
Manpower opgeleid. De praktijk van de keuken en 
de hotelreceptie wordt op het terrein aangeleerd 
in de locatie van een klant, te vergelijken met een 
praktijkstage. Alle opleidingen worden afgerond 
met een competentietest. De bedoeling is deze 
opleidingen te laten certifi ceren zodat geslaagde 
kandidaten een formeel bewijs van kennis en 

opleiding kunnen voorleggen. Manpower verzorgt 
nu al horecaopleidingen voor het Forem (Waalse 
Arbeidsbemiddeling) en is in onderhandeling met 
Actiris (Brussel) en de VDAB (Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling).
Manpower gaat zelfs verder. In de tweede helft van 
dit jaar openen zij een heus trainingcenter waar 
alle faciliteiten voor deze vier horecaberoepen 
volwaardig zullen uitgebouwd zijn zodat alle 
opleidingen in-house kunnen gebeuren en de 
parate kennis van uitzendkrachten constant kan 
aangeleerd of bijgespijkerd worden. 

voorwaarden voor succes
Een goede vakkennis houdt al een groot stuk 
preventie in. Het is even zo belangrijk dat zowel 
de werkgever als de arbeidskracht overtuigd 
zijn van de voordelen van preventie. Dat zorgt 
ervoor dat ze elkaar bestuiven bij het opsporen 
van risicozones of –situaties en het zoeken naar 
een veilig(er) oplossing. Een partnership met 
betrokken sectoren en leveranciers zorgt ervoor 
dat het beleid opengetrokken wordt op regionaal 
of nationaal niveau. Daarnaast moet de opleiding 
aangepast worden aan de doelgroep tot wie ze zich 
richt. De opleidingsvideo voor Kamerpersoneel 
van Manpower, Accor en Axa is daarvan een goed 
voorbeeld (zie kader).

Isabel GRILLET ■
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In het kader van haar afstudeerproject voor haar opleiding aan de International Real Estate 

and Facilty Management Academy (NHTV in Breda, NL) ging Sigrid van der Pluijm voor 

Hospitality Consultants op onderzoek naar de invloeden van de ‘zachte en harde factoren’ 

van facility management op de tevredenheid van de gebruikers.

PRo-FM  I  ReseARch  I

De facility manager moet constant op 
zoek naar besparingen, terwijl hij of zij 
de kwaliteit van de services onaangetast 

of zelfs verbeterd wil zien. De ‘zachte factoren’ 
zijn ingrepen waaruit in veel gevallen geen extra 
kosten voortvloeien, terwijl de appreciatie en 
kwaliteitsperceptie bij de gebruikers van facilitaire 
diensten erop vooruit gaan. Haar afstudeerproject 
werd geïnitieerd door ‘Hosptality Consultants’ 
uit Amersfoort (NL), een advies- en project-
managementbureau voor facility management, 
hospitality en maatschappelijke voorzieningen. 
Haar onderzoeksproject duurde negen maanden 
en werd binnen verschillende sectoren uitgevoerd, 
waaronder Nike, een bankinstelling, een 
zorginstelling (Deventer Ziekenhuis), enz.
Per onderzocht bedrijf werd een verdeling gemaakt 
in vier of acht zones (afhankelijk van het aantal 
te onderzoeken factoren), waarbij er altijd één 
ongemoeid werd gelaten tijdens het onderzoek. 
Vanzelfsprekend werd voorafgaand een nulmeting 
gedaan. De effecten van de ingrepen werden na 
vier weken gemeten.

Details zorgen voor 
meer voldoening bij 
de gebruikers  

De klant is subjectief
Een eerste opvallende vaststelling is dat het 
reduceren van de schoonmaakfrequentie, in 
tegenstelling tot wat men zou verwachten, de 
tevredenheid bij de gebruikers niet laat afnemen. 
Door te experimenteren met de zachte factoren 
kan tevredenheid daarentegen wel toenemen;, 
hoewel het serviceniveau wordt teruggeschroefd, 
blijft de tevredenheid ongewijzigd of stijgt zelfs. 
Een ogenschijnlijk detail dat een zeer sterke 
uitwerking op de tevredenheid bleek te hebben 
is de geur. Wanneer het fris ruikt, wekt dat 
spontaan een algemene perceptie van goede 
schoonmaak. Deze vaststelling werd bevestigd 
door een geuranalyse uit een eerder deel van 
de onderzoeksreeks. Daaruit bleek zelfs dat 
sterk geurende, zelfs agressieve tot ‘ouderwetse’ 
geuren met veel chloor, de appreciatie van de 
schoonmaakkwaliteit nog verder laten stijgen. 
Ook de kleur van het sanitair bleek invloed te 
hebben op de tevredenheid. Door het plaatsen 
van gekleurde sanitaire voorzieningen (zoals een 
gekleurde handdoekautomaat of zeepdispensers) 

Tevredenheid schoonmaak
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Sigrid van der Pluijm, consultant 
voor Hospitality Consultants en 
afgestudeerd aan de International 
Real Estate and Facilty Management 
Academy (NHTV in Breda, NL).

De ‘controlegroep’ toont het normale 
tevredenheidsniveau en blijft buiten be-
schouwing bij de proeven. De tevreden-
heid wordt tussentijds wel gemeten. De 
andere balken geven het effect weer 
van de gereduceerde frequentie (vrijwel 
geen), de factor ‘geur’ en ‘mate van 
invloed’ (aanzienlijk).

Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I FAX. +32 (0)2 626 37 17  I info@bimedia.be  
ADVERTISING� Sigrid NAUWELAERTS • snauwelaerts@profacility.be

De Profacility-media zijn publicaties van 

De online leveranciersgids op profacility.be/guide stelt meer dan 750 gespecialiseerde leveranciers en
dienstverleners voor volgens hun activiteitensector. Zij bieden u hun knowhow om het beheer van uw gebouwen,
werkomgevingen, facilitaire diensten, wagenpark en mobiliteit te optimaliseren

m.profacility.be
Zoek een leverancier 
via uw iPhone 
of andere
smartphones

www.profacility.be/guide
Dé ontmoetingsplaats tussen vraag en aanbod

PFY webguidepubA4_2012_NL:Layout 1  23/11/11  22:02  Page 1

100 FM thesis Pluijm NL.indd   15 05/03/12   12:23



16  PROFACILITY MAGAZINE NR. 33  MAART 2012

  opgemerkte carrièrestart

  IFMA steunt de jonge FM-professionals

Sigrid van der Pluijm won met haar afstudeerproject ‘Optimalisatie Kosten- Klantentevredenheidsratio’ de ‘Student Poster 
Award’ tijdens het EFMC 2011 dat plaatsvond in Wenen. Niet veel later sleepte ze ook de ‘International Student Award 
2011’ in de wacht, toegekend door IFMA International op basis van haar studieproject, haar profiel, internationaal perspec-
tief en de ambitie en passie voor de wereld van facilitair management. Dat leverde haar een ticket op voor het driedaagse 
‘IFMA World Workplace’ evenement in Phoenix (USA). 
“Het viel mij op hoe men in de USA gefocust is op hard FM en een zeer technische benadering heeft” deelt, Sigrid van der 
Pluijm haar ervaring. “De zorg voor de gebruiker van gebouwen leeft daar niet zoals hier. Onze aanpak is hen nog relatief 
onbekend en de inzet van zachte factoren wordt dan ook als zeer innovatief gezien. Ik had er het gevoel dat FM bij ons op 
dat vlak al veel verder geëvolueerd is”. 
Sigrid van der Pluijm is momenteel werkzaam als consultant bij ‘Hospitality Consultants’ in Amersfoort (NL).

IFMA Belgian Chapter is flink op weg naar haar 20-jarig bestaan en stond 
mee aan de wieg van de ontwikkeling van het facility management in eigen 
land. Als chapter van het wereldwijd aanwezige IFMA International is het in 
België de enige vakvereniging voor professionals in de wereld van facilitair 
management. IFMA beschouwt het dan ook als haar taak en uitdaging om 

volgende generaties facility managers in het zadel te helpen. 
Heel wat facility managers die vandaag aan de top staan zijn spontaan in hun functie gegroeid, hebben door zelfstudie en 
ervaring hun functie op een hoger niveau gebracht. Zij zullen op korte of minder korte termijn worden afgelost en/of bijge-
staan door een jonge generatie professionals, die zijn afgestudeerd in dit vakgebied. Jongeren komen vandaag niet langer 
toevallig in een FM-functie terecht, maar kiezen er bewust als studierichting voor. Het is van het grootste belang om hun 
theoretische bagage aan te vullen met de praktijkervaring van de senior facility managers. Ervaring moet tijdig uitgewisseld 
worden, niet op het einde van een carrière. Daarom werd op dinsdag 20 december 2011 het officiële startschot gegeven 
voor de ‘Young IFMA Professionals’.
De initiatiefnemers Arnout Van Hoecke, Bert Van De Wielle, Dieter Segers en Jolien De Veirman willen het uitwisselen van 
ervaring en kennisoverdracht stimuleren en hun jonge collega’s aansporen toe te treden tot de enige vakvereniging die de 
belangen van hun professionele wereld behartigt. Zij ervoeren een drempel voor jonge FM-professionals en willen daar 
met de oprichting van ‘Young IFMA Professionals’ verandering in brengen. De bovenste leeftijdsgrens ligt op 32 jaar. Dieter 
Segers neemt het voorzitterschap op zich. Jaarlijks zullen een drietal specifieke evenementen georganiseerd worden door 
‘Young IFMA Professionals’, dat onderdeel is van IFMA Belgian Chapter.
Alle jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de wereld van facility management, zelf pas hun FM-carrière gestart zijn of al 
enkele jaren actief aan de slag zijn als jonge FM-professional, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de Young 
IFMA Professionals.  www.ifma.be.
Business Interactive Media (Bimedia), uitgever van het magazine Profacility, draagt eveneens graag bij tot de permanente 
vorming van de jonge FM- professionals door hen het abonnement op het magazine te schenken tijdens de twee jaar 
volgend op hun afstuderen. Stuur ons uw aanvraag via e-mail aan abo@profacility.be met een kopie van het diploma of 
studiegetuigschrift in bijlage.
 

in de sanitaire ruimte steeg vooral de tevredenheid 
over de algemene uitstraling van de ruimte. 
Experimenten met de lichtkleur in de toiletten 
toonden geen significante verschillen aan. Er werd 
gekozen om een warmere kleur in de toiletten 
door te voeren. 

Persoonlijke service
Wanneer het contact met de schoonmaakfirma 
een dagelijkse tussenkomst voorziet, doch het 
schoonmaakpersoneel wordt niet waargenomen 
door de medewerkers, dan drukt dit op de 
tevredenheid over de schoonmaak. 
Een zichtbare schoonmaker, die bovendien de 
gebruikers van het gebouw groet, heeft een directe 
positieve weerslag op de tevredenheid bij de 
gebruikers. 
Als één van de experimenten binnen het 
afstudeerproject werden ‘menukaartjes’ op de 
werkplekken geplaatst, waarop de gebruikers 
konden aanvinken welke speciale aandachtspunten 
ze door het schoonmaakpersoneel graag 
hadden zien aangepakt. De medewerker van 

PRo-FM  I  ReseARch  I

het schoonmaakbedrijf parafeerde nadien het 
kaartje en dat bleek een zeer positieve weerslag 
te hebben op de tevredenheidsbeoordeling. Met 
name het gevoel dat men als gebruiker van het 
gebouw zelf beslist over het onderhoud, heeft 
positieve gevolgen voor de perceptie van de 
schoonmaakkwaliteit.

Durven verrassen
Algemeen besluit Sigrid van der Pluijm dat de 
harde factoren nauwelijks tot geen invloed hebben 
op de tevredenheid bij de gebruikers, terwijl de 
zachte factoren, die geen geld hoeven te kosten, de 
tevredenheid aanzienlijk kunnen opdrijven. Haar 
advies aan de facility managers is dan ook om 
te durven spelen en experimenteren met zachte 
factoren en na te gaan hoe de eindgebruikers 
erop reageren. “Durf mensen te verrassen!” luidt 
haar advies. Daarnaast is het controleren van 
de serviceniveaus en ze beter afstemmen op de 
verwachtingen van de gebruikers aangewezen. 

Eduard CODDé n
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Wie wordt 
Facility Manager 
van het Jaar?

Met de organisatie van de Facility Awards wil IFMA, de vereniging voor 

professionals uit de FM-sector, niet alleen meer bekendheid geven 

aan Facility Management in België maar ook het beroep en zijn best 

practices in de kijker plaatsen. In 2012 zal voor de eerste keer de prijs 

van ‘Facility Manager of the Year’ uitgereikt worden.

De prijs van ‘Facility Manager of the Year’ wordt toegekend aan 

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

engagement en inspanningen het beroep van Facility Manager 

bekendheid en erkenning bijgebracht heeft en een belangrijke bijdrage 

geleverd heeft tot de verdere professionalisering van de functie.

De prijs zal toegekend worden tijdens de prijsuitreiking ‘Facility Awards 

2012’ die op 22 mei 2012 plaatsvindt op de site van Tours & Taxis in 

Brussel in het kader van de vastgoedbeurs REALTY. Niet alleen de 

finalisten voor de verkiezing van de Facility Manager van het jaar zullen 

in de schijnwerpers geplaatst worden, IFMA en de Hogescholen zullen 

ook de laureaten van de ‘Best FM Thesis’ belonen. Tot slot zal er een 

‘Lifetime FM Award’ uitgereikt worden aan een persoon die in zijn of 

haar carrière ruim bijgedragen heeft tot de positionering van Facility 

Management in België. 
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haar carrière ruim bijgedragen heeft tot de positionering van Facility 

Management in België. 

Ontdek in dit magazine 
de genomineerden voor 
de verkiezing van Facility 
Manager van het Jaar 

→ →
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Mensen werken steeds meer anytime, anyplace, anyhow. Daardoor verandert de rol die het kantoor inneemt binnen een bedrijf. 

Werkomgevingspecialist Steelcase ontwerpt de kantoren van de toekomst volgends de vijf principes van The Interconnected 

Workplace.  

Nieuwsgierig naar de voordelen van The Interconnected Workplace voor uw organisatie? Download dan snel ons gratis witboek  

via de startpagina van www.steelcase.be.

Global. Mobile. 24/7.
Is your workplace ready?

Steelcase dealer partners:

Art Nivo - Antwerpen

www.artnivo.be

Bedimo - Brussels & Morlanwelz 

www.bedimo.com

Buro Modern - Waregem 

www.buro-modern.be

 

Steelcase Belgium & Luxembourg HQ - Brussels

www.steelcase.be

adv A4-DEF.indd   1 17-02-12   14:47

Meer inspiratie over nieuwe manieren van werken vind je via het platform www.slim-werken.be.
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Met de organisatie van de Facility Awards wil IFMA het vakgebied Facility Management 

meer bekendheid laten verwerven in België en best practices meer erkenning geven.

Dit jaar zal voor de eerste keer de prijs ‘Facility Manager of the Year’ uitgereikt worden. De 

verkiezing van de ‘Facility Manager of the Year’ vindt om de twee jaar plaats, afwisselend 

met die van het ‘Facility Management Project of the Year’.

PrO-FM  I  FaCILItY aWarDS 2012  I

De prijs ‘Facility Manager of the Year’ 
wordt toegekend aan een man of vrouw die 
door zijn of haar manier van denken, visie, 

engagement en inspanningen het beroep van Facility 
Manager bekendheid en erkenning bijgebracht 
heeft en een belangrijke bijdrage geleverd heeft 
tot de verdere professionalisering van de functie. 
De prijs ‘Facility Management Project of the 
Year’ bekroont personen of volledige teams die 
bijgedragen hebben tot het succes van de organisatie 
waar zij werken, door de uitwerking van een project 
voor de optimalisering van het gebouwenbeheer, de 
werkomgeving en de facilitaire dienstverlening. De 
jury bekijkt de toegevoegde waarde van het project 
in verhouding tot de aard van de activiteiten van de 
onderneming.
De verkiezing van de ‘Facility Manager of the Year’ 
gebeurt onder toezicht van een andere jury dan die 
van het ‘Facility Management Project of the Year’ 
aangezien dit concept gebaseerd is op nominaties 
en niet op een kandidatenoproep. De jury voor 
de verkiezing van de ‘Facility Manager of the Year’ 
bestaat uit de veertien leden van de Raad van Bestuur 
van IFMA en de voorzitter van IFMA.

Stemming door het publiek
Voor de verkiezing van de Facility Manager van 
het Jaar 2012 heeft de jury zes mannen en vrouwen 
genomineerd. In een tweede, publieke fase wordt 
de groep van zes genomineerden aan de hand van 
een dubbele selectie, namelijk door het publiek 
en door de jury, herleid tot een shortlist van drie 

Erkenning voor 
uitmuntendheid in 
Facility Management  

genomineerden. Het publiek kan aan de verkiezing 
deelnemen door online te stemmen voor de 
kandidaat van zijn keuze op www.facility-awards.be/
het-publiek-stemt. Iedereen mag één keer stemmen. 
Het publiek kan van 15 maart tot 15 mei 2012 
online zijn stem uitbrengen.
De zes genomineerden voor de verkiezing 
zullen uitgenodigd worden voor een gesprek in 
aanwezigheid van alle leden van de Raad van Bestuur 
van IFMA. Na dit gesprek met de genomineerden zal 
de jury ‘zijn’ drie fi nalisten kiezen. Het eindresultaat 
voor deze shortlist van drie fi nalisten zal bepaald 
worden door het resultaat van de online stemmen 
van het publiek op www.facility-awards.be (aandeel 
van 40% in de berekening) en het resultaat van 
de stemmen van de jury (aandeel van 60% in de 
berekening).
In een derde selectiefase zal de jury uit de drie 
fi nalisten de winnaar kiezen.

Prijsuitreiking
Op 22 mei 2012 zullen deze drie fi nalisten gehuldigd 
worden tijdens de uitreiking van de Facility Awards 
2012 op de site van Tours & Taxis in Brussel in het 
kader van de vastgoedbeurs REALTY. 
Tot de prijsuitreiking blijven de resultaten van de 
stemming door het publiek en de jury geheim. 
De winnaar zal tijdens de show aan de pers 
bekendgemaakt worden en de jury zal zijn keuze 
voor de winnaar motiveren.

Patrick BARTHOLOMÉ  ■

  Best FM thesis  

Niet alleen de fi nalisten voor de verkiezing van de Facility Manager van het Jaar zullen tijdens de Facility Awards 2012 in de 
schijnwerpers geplaatst worden, IFMA en de Hogescholen zullen ook de laureaten van de ‘Best FM Thesis’ belonen. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan studenten voor het meest kwalitatieve en originele eindwerk in het kader van de postgraduaat-
opleiding in Facility Management van de KAHO Sint-Lieven, de Haute Ecole de la Province de Liège en de Erasmushoge-
school Brussel. Nieuw dit jaar is dat IFMA een ‘Lifetime FM Award’ zal uitreiken aan een persoon uit de FM-sector die in 
zijn of haar loopbaan een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de positionering van Facility Management in België. 
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Elk jaar is een nieuwe uit  daging
Arlette Verleyen begon haar carrière in een tijd dat facility management nog puur 

pionierswerk was. Zowat twee decennia geleden begon facility management aan een 

voelbare doorbraak in de zorgsector. De uitdaging voor facility management in een 

universitair ziekenhuis is zeer groot en neemt elk jaar toe. De permanente aanpassing van 

de omgeving aan nieuwe medische ontwikkelingen en het uitgebreide zorgaanbod vormen 

dé uitdaging.  

GENOMINEERDE ARlETTE VERlEyEN   

In een facilitaire organisatie van een ziekenhuis 

staat de klant centraal, of liever de klanten 

want in eerste instantie is er de patiënt en zijn 

omgeving, maar ook de ziekenhuismedewerker 

heeft zijn noden en vragen.

“In de zorgsector merkt men in de organisatie van 

facility management vaak een scheiding tussen 

hard en soft facility’s!” stelt  Arlette Verleyen. 

“Wij werken intens en goed samen, maar de 

competenties zijn duidelijk verschillend. Elke 

grote verbouwing - er zijn er nogal wat in een 

UZ Brussel van meer dan 30 jaar oud - vormt een 

enorme uitdaging voor alle betrokken partijen”. 

Zij vervolgt: “Het takenpakket en de daarmee 

gepaard gaande verantwoordelijkheid van de 

facility manager neemt bijna exponentieel toe. Er 

moeten meer projecten ‘verkocht’ worden aan de 

directie, de budgetten moeten strikter beheerd 

worden en de facility manager moet daardoor 

‘commercieel’ gaan denken om wat financiële 

ademruimte te creëren”.

Facility management in de zorgsector moet 

zichtbaar en innoverend zijn in de organisatie en 

dicht aansluiten bij de core business (= medische 

zorgverstrekking). Het moet herkenbaar zijn in elk 

facet van de zorginstelling, maar het beleid van die 

instelling moet evenzeer afstralen op deze sector.

Gemengde formule
Eind jaren ’70, bij de opening van het UZ Brussel 

opteerde het ziekenhuis als eerste voor het 

outsourcen van linnen en bedrijfskledij i.p.v. te 

investeren in een eigen productie wasserijunit. 

“Dat was op dat moment een revolutie binnen de 

ziekenhuissector” herinnert Arlette Verleyen zich 

nog goed. “Vandaag werken we in de schoonmaak 

ook deels met outsourcing. De zorg-gerelateerde 

en medisch intensieve diensten doen we in eigen 

beheer. Naast flexibiliteit biedt deze gemengde 

formule een belangrijk voordeel” benadrukt Arlette 

Verleyen. “Er is een constante vergelijking tussen 

de prestaties van de eigen mensen en deze van de 

gecontracteerde dienstverlener door wederzijdse 

benchmarken en de externe kwaliteitsmetingen 

(VSR)”. Er wordt vandaag 32.000 m² uitbesteed 

t.o.v. een totaal van 95.000m².

Bewaking: een klantendienst
Eén van de vele projecten uit de carrière van 

Arlette Verleyen was het opzetten van een eigen 

bewakingsdienst. Het werkingskrediet werd 

verstrekt door de Federale overheid die inzag 

dat de ziekenhuiscriminaliteit een belangrijk 

aandachtspunt was. Voor de uitbouw van deze 

dienst in het UZ Brussel werd een eigen team 

  Carrièreportret

Arlette Verleyen is Directeur Facilitaire Dienst in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Het ziekenhuis was nog volop in 

opbouw en telde slechts 400 bedden toen zij in dienst trad. Vandaag blikt zij terug op 30 jaar loopbaan bij één van de 

grootste werkgevers van Brussel: 3.500 werknemers. Op jaarbasis worden 190.000 ligdagen gerealiseerd en meer 

dan 285.000 patiënten ambulant verzorgd. Haar carrière begon bij een bedrijf voor industriële catering, waar ze 10 jaar 

werkzaam was. Ze doorliep er zowat alle disciplines, van aankoop, marketing naar management. In de jaren ’80 bood 

zich een nieuwe uitdaging aan in de zorgsector. De toenmalige directeur van het Universitair Ziekenhuis Brussel had een 

gelijklopende visie rond het aansturen van facilitaire organisaties: ‘elke specialiteit verdient zijn eigen specialist’. Zo werd 

de facilitaire dienst in het leven geroepen en dat was een gedroomde uitdaging voor Arlette Verleyen. Haar bevoegdheden 

omvatten vandaag de totale restauratiesector, ‘housekeeping’ en een ‘commercieel’ luik. Housekeeping behelst 

schoonmaak, linnen & bedrijfskleding, bewaking, interne diensten zoals o.a. telefonie, verzending. Het commerciële luik 

omvat de exploitatie van de bezoekerscafetaria, het personeels- en studentenrestaurant, parkings en winkelconcept.
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Elk jaar is een nieuwe uit  daging
opgeleid, maar wordt ook samengewerkt met 

een externe partner. Op deze manier bouwden 

ze samen een expertise op in functie van hun 

bewakingsstaken binnen een zorgomgeving.

“Security moet je in een ziekenhuisomgeving 

vooral preventief benaderen” verduidelijkt ze haar 

aanpak. “Dat bewaking zichtbaar is voor patiënten 

en bezoekers is essentieel voor de effectiviteit. 

Vandaag is bewaking onontbeerlijk geworden 

en een verantwoordelijkheid van het ziekenhuis 

tegenover de patiënt en werknemers”. 

Het UZ Brussel voert op dit vlak een zeer actief en 

dynamisch beleid. Door een goede opvolging en 

analyse van incidenten worden investeringen en 

personeelsinzet optimaal gepland.

Voortdurende evolutie
Facility management evolueert snel. Arlette 

Verleyen ervaart de nood aan professionalisme. 

“Een basisopleiding facility management is 

vandaag onontbeerlijk” geeft ze aan. “Het 

onderwijs moet ook maximaal inspelen op de 

noden van het operationele”.

Voor bijscholing geeft Arlette Verleyen de voorkeur 

aan specifi ek gerichte opleidingsprogramma’s. “De 

job en de complexe werkomgeving houdt ons heel 

alert” vindt Arlette Verleyen.

Aanvankelijk kenden de toeleveranciers de 

zorgsector slechts oppervlakkig en waren 

ze gericht om snel commercieel de markt 

te veroveren. Vandaag is de aanpak veel 

professioneler en wordt de zorgsector erkend als 

ernstig en solide, maar evenzeer als veeleisend. 

Product of dienst moeten gewoon goed zijn en 

vaak ook nog zeer concurrentieel qua prijs, maar 

tevens beantwoorden aan een strenge normering. 

De volgende jaren zal het vinden van professionele 

starters in facility management nog belangrijker 

worden om de doelstellingen van de dienst te 

halen. “Zelf ervaar ik het als een grote voldoening 

wanneer een businessplan na goedkeuring 

en uitvoering ook echt scoort in de praktijk” 

vertrouwt Arlette Verleyen ons toe. “Ik heb dat o.a. 

mogen beleven met het personeelsrestaurant dat 

na grondige renovatie dagelijks meer dan 1.500 

bezoekers aantrekt”. 

Onze gastvrouw verwacht dat facility management 

in de toekomst nog meer rekening zal moeten 

houden met de economische situatie, dat de 

zorgsector nog meer onder druk zal komen te 

staan en dat bijgevolg ‘meer doen met minder’ het 

motto van de facility manager zal zijn. 

Eén constante ziet Arlette Verleyen: “Een sterk 

team en een goede planning zijn al de halve 

realisatie van elk project!”.

 

 Eduard CODDÉ ■

Arlette Verleyen: “Zelf ervaar ik het 
als een grote voldoening wanneer 
een businessplan na goedkeuring 
en uitvoering ook echt scoort in de 
praktijk”
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Veranderingsdynamiek &  rendabiliteit
We kennen Roland De Coninck tegenwoordig als directeur van de afdeling Real Estate bij 

Siemens. Hij verwierf heel wat ervaring en verantwoordelijkheden bij Siemens België waar 

hij ondermeer de functie van Facility Manager en Corporate Mobility Manager uitoefende. 

Beide functies wakkerden zijn interesse voor veranderingsdynamiek ten voordele van de 

rendabiliteit aan.

GENOMINEERDE ROlAND DE CONINCk    

Profacility: Roland De Coninck, u was de 

eerste Facility Manager van Siemens België en 

staat vandaag aan de leiding van de afdeling 

Real Estate. Hoe hebt u dit allemaal verwezenlijkt? 

Roland De Coninck: Siemens is - en blijft - mijn 

enige werkgever. Alleen tijdens mijn legerdienst 

heb ik niet voor het bedrijf gewerkt. Ik ben in 

1973 begonnen als Junior, waarbij ik instond voor 

de loonverwerking. Ik was toen key user voor 

de automatisering van de processen. Men wilde 

de lonen niet langer manueel verwerken maar 

overschakelen op een halfautomatisch systeem. Het 

lijkt nogal voorhistorisch nu. 

Maar in die twee jaar heb ik wel veel bijgeleerd. Ik 

heb toen leren omgaan met verandering en dat is mij 

mijn hele carrière lang goed van pas gekomen. Ik 

noem dit mijn veranderingsdynamiek. 

Na 1973 ben ik ongeveer om de vier jaar van functie 

veranderd, van financiële controle tot boekhouding. 

Op beide diensten heb ik een sterke gevoeligheid 

voor rendabiliteit ontwikkeld. 

Daarna heb ik op de logistieke afdeling mijn eerste 

functie in de vastgoedwereld uitgeoefend. Het 

logistieke beheer van de verschillende vestigingen 

van Siemens België moest gecentraliseerd worden 

in één enkel distributiecentrum. Het was een mooie 

uitdaging waarbij ik veel bijgeleerd heb over een 

essentieel aspect van Facility Management, namelijk 

het menselijke aspect van ons vak. Ik heb toen beseft 

dat coaching zeer belangrijk is om de gebruikers te 

overtuigen van deze veranderingen. Ik hecht hieraan 

persoonlijk enorm veel belang. 

In 1998 werd mij dan gevraagd om de afdeling 

Facility Management voor Siemens België op te 

starten. Er was niets, alles moest nog uitgedacht 

worden.

Profacility: Kortom, jullie moesten van nul 

beginnen. 

R. De Coninck: Inderdaad. Ik ben begonnen met een 

analyse van het onderhoud en de maintenance. Het 

viel me meteen op dat de beschikbare informatie zeer 

uiteenlopend was en dat er geen managementtool 

Roland De Coninck: “In alle projecten die 
ik geleid heb, is de mens het belangrijkste. 
Je moet de medewerkers kunnen over-
tuigen van de veranderingsdynamiek”.
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Veranderingsdynamiek &  rendabiliteit

  Roland De Coninck of communicatief enthousiasme

In 1998 werd Roland De Coninck de eerste Facility Manager van Siemens. In 2003 werd hij benoemd tot Corporate Mobi-

lity Manager. Sinds 2011 leidt Roland De Coninck de afdeling Real Estate bij Siemens België. 

Drie mijlpalen in de carrière van een man die desondanks ontzettend bereikbaar blijft. In iets meer dan tien jaar werd het 

Belgische model voor Facility Management, waarvan Rony een van de voornaamste grondleggers is, op internationaal 

niveau door Siemens overgenomen, wat intern maar ook extern enthousiasme wekte. Zozeer zelfs dat Siemens België 

zich positioneerde als consultant in FM-diensten voor klanten als de MIVB, Holcim, De Post (nu bPost), Agoria, de Fedis,… 

Het Belgische model Dynamic Offi ce werd omgedoopt tot Siemens Offi ce toen het door Siemens WorldWide overgeno-

men werd. 

Roland De Coninck: “Sinds enkele maanden ben ik directeur Real Estate & Facility Management van Siemens België. Ik 

maak deel uit van de Board. Ook in een functie die op zich niet bepaald glamoureus is of met de core business te maken 

heeft, kan je dus bepaalde managementverantwoordelijkheden toegekend krijgen. Nog een laatste woordje over het vak: 

in moeilijke conjuncturele tijden kan de rol van de Facility Manager essentieel zijn aangezien hij rendabiliteit kan creëren 

zonder aan de loonpost te komen”.

was; elke vestiging van Siemens België hanteerde 

haar eigen normen. We moesten maar liefst 280.000 

m² industry en offi ce oppervlakte inventariseren en 

soms zelfs opnieuw opmeten, deze beschrijven en 

de nodige managementtools implementeren. We 

hebben de nettowaarde per vierkante meter bepaald 

volgens de norm DIN 277 en de software eFMIS 

geïnstalleerd die ontwikkeld werd op basis van de 

applicatie MyMCS. Zo hebben we een optimaal zicht 

op ons vastgoedpark verkregen.

Naast objectiveerbare, meetbare gegevens, 

hebben we ook Service Level Agreements (SLA) 

ingevoerd, een HelpDesk opgericht, de interne en 

externe contracten geïnventariseerd en de interne 

doorrekening ingevoerd, waarbij we de oppervlakken 

verbonden hebben aan kostencentra. Zo hebben we 

de grondslag voor onze Activity Base Costing gelegd. 

Na drie jaar was ons systeem op internationaal 

niveau tot norm uitgegroeid voor Siemens en werd 

België erkend als competentiecentrum. 

Profacility: U hebt ook het begrip mobiliteit in uw 

takenpakket geïntegreerd…

R. De Coninck: Dat klopt. In 2003, een 

moeilijke periode voor de telecomsector, werd 

ik verantwoordelijk gesteld voor mobiliteit. Ik 

werd de tweede Corporate Mobility Manager van 

België. Opnieuw een functie waarbij ik van nul 

moest beginnen. Er was meteen een verband met 

Facility Management: we moesten de rendabiliteit 

van het bedrijf optimaliseren. Zo ontstond het 

project Dynamic Offi ce dat gericht was op het 

delen van kantoren, telewerken, het gebruik van 

satellietkantoren en zelfs werken bij de eindklant. 

Het project werd in een eerste fase ingevoerd aan 

de Charleroisesteenweg in Brussel. We beschikten 

er over een kantooroppervlakte van 24.000 m² 

met een bezettingsgraad van 60%. We zijn erin 

geslaagd om de totale kantooroppervlakte met de 

helft te verminderen en de bezettingsgraad naar 

85% op te voeren! Dat was slechts mogelijk dankzij 

de functionaliteit van onze MyMCS software. Door 

gedeelde werkplekken in te voeren, konden we 

het beheer van de vergaderzalen, de catering,… 

verbeteren. 

Profacility: Welke bijdrage hebt u in uw carrière 

geleverd tot de professionalisering van het beroep? 

R. De Coninck: Waarschijnlijk door mijn 

betrokkenheid bij de IFMA, samen met Marcel 

Eeckhout en Gert Potoms. Ik denk dat wij 

bijgedragen hebben tot de dynamisering en 

erkenning van het vak. De ontwikkeling van 

academische studierichtingen voor Facility Managers 

is ook een grote stap vooruit!

Profacility:Als het professionele publiek u uitroept 

tot Facility Manager of the Year 2012, waaraan zou u 

dat dan het meest te danken hebben? 

R. De Coninck: Moeilijke vraag. Misschien het 

feit dat we van België het competentiecentrum 

voor Facility Management konden maken voor de 

hele Siemens-groep. En dat de best practices die 

we bij ons ontwikkeld hebben, overal ter wereld 

werkreferenties geworden zijn voor Siemens. 

 

 Bruno HODITTE  ■
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Niet ‘projectmatig’ maar  ‘planmatig’ denken
Aan haar opleiding geschiedenis dankt Véronique Laureys een drievoudige methodiek, 

gericht op nauwkeurigheid, gegevenscontrole en aandacht voor de denkwijze van 

anderen. Het zijn vaardigheden die haar erg goed van pas komen in haar huidige functie 

als directeur van de dienst Algemene Zaken van de Senaat, zo zegt ze zelf. Nadat ze deze 

dienst al in 2005 reorganiseerde, richt ze zich momenteel weer sterk op komende facilitaire 

uitdagingen: die zullen voortvloeien uit de geplande hervorming van de Senaat, een van de 

hoofddoelstellingen van het institutionele onderdeel van de zesde staatshervorming.   

GENOMINEERDE VéRONIquE LAuREys   

Sinds haar aanstelling als directeur van de 
dienst Algemene Zaken van de Senaat in 
2005, nam Véronique Laureys een hele rist 

van activiteiten ter harte in verband met uitbreiding 
en vernieuwing van de taken van de dienst (zie 
kader). Het resultaat is een soepel lopend raderwerk 
van 110 werknemers, actief in zeer uiteenlopende 
gebieden voor ondersteuning en dienstverlening. 
Om dit te bereiken, moesten een missie, visie en 
strategie bepaald worden. De reorganisatie biedt 
nu een meer doordachte publieksbenadering, 
een grotere synergie en efficiëntie benevens meer 
kwaliteit, dit alles dankzij duidelijke afbakening 
van de verantwoordelijkheden, doeltreffende 
communicatie, motivatie door delegatie en 
beredeneerde taakverdeling. 

FM ten dienste van de democratie
Haar functie plaatst Véronique Laureys in een 
bevoorrechte positie om meer erkenning te doen 
groeien voor het beroep van Facility Manager, 
zowel via haar vele publicaties, als door de lessen 
documentmanagement die zij presenteerde aan 
de Bibliotheekschool van Gent - met daarnaast 
interviews en conferenties in binnen- en buitenland 
(voor bedrijfsleiders, vakgenoten en studenten) - 
en last but not least (op het hoogste niveau), haar 
gesprekken met de beleidsmakers.

Bij facility management staat Véronique Laureys 
veeleer de opzet en de doorvoering van een 
planmatig programma voor ogen dan het aangaan 
van een eenmalig project. Voor haar impliceert 
dit een evolutieve visie met doelstellingen die 
voortdurend bijgesteld (kunnen) worden. Toch 
benadrukt de directeur: “Een veranderingsstrategie 
mag niet vanuit een hoge ivoren toren gedicteerd 
worden maar vereist de steun van de participanten 
op alle niveaus (verticale benadering) en in 
alle domeinen (horizontale benadering) van de 
organisatie. Een bevlogen directeur effent de weg en 
boezemt vertrouwen in. Vertrouwen veronderstelt 
ook zelfvertrouwen: dat moet iedereen bij zichzelf 
aanboren en steeds opnieuw aan de dag leggen”. 
Graag geeft zij haar ervaring door aan de jonge 
generatie: succes berust immers op flexibiliteit 
maar bestaat evenzeer bij de gratie van het doel dat 
men vastbesloten nastreeft. Deze basisvoorwaarde 
geldt als uitgangspunt bij de vorming van het zestal 
stagiairs die de dienst jaarlijks aanneemt: hun hele 
opleiding is ervan doordrongen.

De mens centraal 
Wanneer zij over haar beleid vertelt, verwijst 
Véronique Laureys vaak naar de menselijke aspecten. 
Zo vindt zij het fundamenteel voor elk personeelslid 
een opleidingsplan te voorzien en de verworven 

  Bijzondere aandacht voor erfgoed

Véronique Laureys studeerde in 1984 af als licentiate geschiedenis en werkte tot 1990 in het Stadsarchief van Brussel; 

daarna beheerde zij het Archief van de Senaat, tot 2005. Zij doceerde ook aan de Bibliotheekschool van Gent en was 

verantwoordelijk voor een project rond documentbeheer voor Belgacom. In 2005 werd ze bestuursdirecteur van de dienst 

Algemene Zaken. Véronique Laureys volgde verdere opleidingen, zoals de opleiding Facility Management aan de KaHo 

Sint-Lieven. Haar eindwerk werd bekroond met de prijs “Best FM Thesis 2010”. De dienst Algemene Zaken van de Senaat 

bestaat uit volgende afdelingen: Documentbeheer en Erfgoed, Overheidsopdrachten en Veiligheid, Infrastructuur, alsook 

Dienstverlening en Logistiek. In 2005 onderging de dienst Algemene Zaken een grondige reorganisatie onder leiding van 

Véronique Laureys. Er waren toen immers tal van functies aan toegevoegd: Verzending, Historiografie, Archief, Kunstpatri-

monium, Veiligheid, Aankoop en Contracten, Technische Dienst, Economaat, Onderhoud, Garage, Restaurants en Sport. 

De nakende hervorming van het Federaal Parlement zal gelegenheid bieden tot nieuwe reorganisatie: zo wordt het wellicht 

mogelijk een betere afstemming te realiseren tussen de facilitaire diensten van de Senaat en van de Kamer van volksverte-

genwoordigers, als motor voor verdere rationalisering en economisch verantwoord beleid. 
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Niet ‘projectmatig’ maar  ‘planmatig’ denken

Planning, langetermijnvisie, 
duurzaam beleid en aandacht 
voor de mens zijn de vier sterke 
punten van de vrouw die elke 
dag opnieuw over de goede 
logistieke werking van de 
Senaat waakt.

kennis systematisch te (laten) delen. Haar visie op 
de functie van Facility Manager is duidelijk ‘HR’-
gericht: “Ik sta erop mijn medewerkers ruimte te 
geven, niet door hen willekeurig hun gang te laten 
gaan, maar wel door een beroep te doen op hun 
verantwoordelijkheidszin” zo legt ze uit. “Zij krijgen 
de mogelijkheid zich te ontplooien door permanente 
bijscholing. Idealiter bezet ieder de werkplek waarin 
hij of zij zich als een vis in het water voelt en de 
nodige motivatie vindt om optimaal te functioneren”. 
De directeur benadrukt dat haar medewerkers 
betrokkenheid en enthousiasme tonen en dat zij 
echt om hun job geven. Zij zijn trots op hun werk en 
hun instelling en ook op het feit dat hun proactieve 
houding continu leidt tot verbeteringen. Zij ervaren 
metterdaad bij te dragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen.

Haar klanten zijn … alle Belgen
Hoewel haar dagelijkse interne klanten de senatoren 
zijn, is Véronique Laureys van mening dat haar 
dienst zich voor alle inwoners van het land inzet. 
Haar lijfspreuk luidt: “Werk af wat je begint”. Maar 
haar grootste zorg is van ethische aard: “De instelling 
die de wetten voor het land maakt, dient zelf een 
voorbeeld van integriteit en democratisch handelen 
te geven. Elk parlementslid wordt strikt op dezelfde 
manier geholpen, wat ook onze eigen politieke 
overtuigingen mogen zijn. Dat is een element waar 
we constant aandacht en inzet moeten aan besteden. 
De relaties met externe bedrijven moeten blijk geven 
van kordaat deontologisch gedrag. De directeur zal 
dus nooit ingaan op uitnodigingen van leveranciers, 
bijvoorbeeld om te gaan lunchen”.

De volgende grote uitdaging 
van de dienst
De Senaat is op een keerpunt in zijn geschiedenis 
aanbeland. De nieuwe rol en institutionele 
verantwoordelijkheid moet gepaard gaan met 
voorbeeldig leiderschap op het gebied van intern 
beheer, vooral met het oog op de goede werking van 
de dienst Algemene Zaken. “De uitdaging zal erin 
bestaan de onvermijdelijke obstakels te overwinnen 
en een enthousiaste samenwerking te creëren door 
inspirerend change management. Dit vergt kennis, 
ervaring en ja, ook een zekere durf. De dienst 
Algemene Zaken van de Senaat zal zijn mandaat 
zien veranderen, evenals zijn missie, visie en 
strategie. Het einddoel ligt nog niet helemaal 
vast, maar in elk geval is de wil aanwezig om het 
traject af te bakenen. Alle voorwaarden zijn dus 
vervuld om geïnspireerd aan de slag te gaan”.

Haar visie op de toekomst van FM
“De rol van FM zal in de komende jaren nog aan 
belang winnen. Het vak is nu ‘volgroeid’ en facility 
managers zijn intussen steeds beter opgeleid. 
Het volgende decennium zal sustainability 
(energiebesparing en hernieuwbare energie) tot 
hun essentiële interessegebieden gaan behoren, 
evenals fair trade (eerlijke handel in de aankoop van 
producten en diensten). Verdere focuspunten worden 
selectie en controle van informatie, toenemende 
procesgerichtheid, constante aandacht voor vorming, 
grotere autonomie voor de werknemers (vooral door 
hun fi nancieel verantwoordelijkheidsgevoel aan te 
scherpen en meer taken te delegeren). In het licht van 
het bovenstaande moet de Senaat ernaar streven CO

2
 

neutraal te worden, zonder daarbij het onroerend 
erfgoed te schaden: evenwicht tussen patrimonium, 
esthetiek, functionaliteit en energie is reeds een 
belangrijke doelstelling en wordt dit nog meer. 
De Senaat dient zijn materiële erfgoed en 
zijn archieven niet alleen te beheren 
maar ook te ontsluiten.Ten 
slotte verdient het aanbeveling 
de kaart te trekken van de 
mobiele werkmogelijkheden 
en de personeelsleden de 
mogelijkheid tot thuiswerk 
te bieden. Op die manier 
kan ook ingespeeld worden 
op de wensen van de 
jeugdige werknemer”.
 

 Patrick BARTHOLOMÉ ■
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Facility management stelt  ‘Gasthuis’ tot doel 
‘Facility’ is het faciliteren, het makkelijk maken en ondersteunen van het primair proces. 

Servicegerichtheid staat centraal en er is de vastberadenheid altijd meer te willen doen 

ondanks een nooit aflatende besparingsdruk. Vandaag heeft iedereen het over een 

ziekenhuis, vroeger werd de zorginstelling als ‘gasthuis’ benoemd en dat is ook wat we 

willen dat het is, klinkt het overtuigend bij Luc Vanhaverbeke, diensthoofd facilitaire dienst 

UZ Leuven.

GENOMINEERDE Luc VANhAVERbEkE   

“De opdracht voor de facilitaire dienst 

is altijd anders en nooit eindigend” 

getuigt Luc Vanhaverbeke. “We 

bedienen drie grote klantengroepen: patiënten, 

personeel en bezoekers. En ook binnen de 

klantengroepen zit heel wat variatie: zo heeft een 

kind andere verwachtingen dan iemand die voor 

een ingreep in het dagziekenhuis komt of een 

oudere patiënt die hier langdurig moet verblijven”.

Hij betreurt anderzijds dat 

de gepresteerde 

dienstverlening moeilijk te meten valt: “De 

verwachting en appreciatie door de patiënt varieert 

zeer sterk in functie tot de ernst van het medisch 

probleem waarvoor hij of zij is opgenomen”.

Denken als patiënt 
De patiënt geniet de grootste aandacht voor Luc 

Vanhaverbeke: “Patiënten moeten veel geduld 

hebben, altijd maar wachten op een volgend 

onderzoek of behandeling. Dat gaat enorm 

vervelen en wekt ergernis, wat dan weer afstraalt 

op medisch en ander personeel. We hebben 

nog een lange weg af te leggen op het vlak van 

hospitality!”.

Hij is voortdurend op zoek naar mogelijkheden 

om het de patiënt aangenamer te maken. Hij denkt 

aan een systeem met RFID-tags dat de patiënt tien 

minuten voor een consultatie zou oproepen i.p.v. 

hem soms uren te laten wachten op een gang.

Als facility manager is hij een groot voorvechter 

van meer klant/patiëntgerichte hospitality zonder 

dat dit het medisch proces verstoort. De zorg om 

hospitality blijkt echter op heel wat onbegrip 

te stoten bij de medische dienstverleners. “Dit 

is toch geen hotel!” klinkt het nog vaak en de 

overtuiging dat gastvriendelijkheid en medische 

zorgverstrekking niet te verenigen zijn, zit diep 

geworteld. 

Samen met zijn collega van de technische dienst 

beheert Luc Vanhaverbeke het budget voor 

verfraaiingswerken aan de patiëntenkamers. Hij 

kijkt met het oog van de hotelmanager naar de 

toestand van de kamers en merkt zaken als een 

aangekalkte kraan of een gat in de bezoekerszetel 

op. “Binnen een ziekenhuis zijn dit details die 

worden weggewuifd, maar ze dragen enorm 

bij tot de gastvrijheid naar patiënt en 

bezoeker” verdedigt Luc Vanhaverbeke.

Hij is een voorvechter van de een-

persoonskamer, maar dat kamertype 

is vandaag nog steeds niet gesubsi-

Luc Vanhaverbeke: “Elk jaar wil ik 
minstens één nieuwigheid invoeren 
vanuit facility management. Het 
doel bereiken is belangrijker dan 
hoe je dat doet”.
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Facility management stelt  ‘Gasthuis’ tot doel 

  carrièreportret

Luc Vanhaverbeke is diensthoofd facilitaire dienst aan de UZ Leuven, algemeen bekend als ‘Gasthuisberg’. Dat is het 

grootste ziekenhuis in de Benelux en behoort zelfs tot de groten binnen West-Europa. Hij is er al 34 jaar aan de slag op 

wat aanvankelijk de ‘hoteldienst’ noemde.

Luc Vanhaverbeke completeerde een opleiding hotelmanagement met een licentie handels- en fi nanciële wetenschappen. 

Als starter in de hotelwereld kwam hij er al snel achter dat in dit vakgebied zowat alles al gestandaardiseerd was. In de 

ziekenhuissector moest alles nog beginnen en dat trok hem bijzonder sterk aan. 

De facilitaire dienst beheert schoonmaak, linnen en voeding als kerngebieden. In totaal gaat het om 730 medewerkers. 

De soft facilities hebben betrekking op 1.995 bedden, 533.042 verpleegdagen en 635.513 consultaties (2010). Naast 

de patiënten draagt FM zorg voor het welzijn van 8.800 personeelsleden! Het klantenprofi el is zeer gevarieerd: sommige 

patiënten verblijven slechts twee uur in de zorginstelling, anderen zijn maanden opgenomen.

Dienstverlening is de essentie voor Luc Vanhaverbeke en zijn facilitaire dienst. Soms betekent dat het verzorgen van een 

receptie voor ministerieel bezoek, dan weer speciale voeding voor een kind of het opvrolijken van de verjaardag van een 

langdurig gehospitaliseerde patiënt.

dieerd, zodat tweepersoonskamers de standaard 

vormen. “Om het de patiënt aangenamer te ma-

ken loopt er een project dat voorziet in individuele 

en multifunctionele beeldschermen per bed, zodat 

patiënten niet langer gedwongen moeten meekij-

ken met hun kamergenoot. Het uitrollen van een 

WiFi-netwerk voor de patiënten is een andere re-

cent gerealiseerde ‘upgrade’ op het vlak van hos-

pitality. 

Luc Vanhaverbeke: “Elk jaar wil ik minstens één 

nieuwigheid invoeren vanuit facility management. 

Voor elk project moet je ook altijd een partner 

vinden om samen de kar te trekken. Het doel 

bereiken is belangrijker dan hoe je dat doet”.

Nieuwe uitdagingen voor morgen
Luc Vanhaverbeke verwacht dat facility 

management verder zal professionaliseren 

en ziet heel wat clustervorming binnen de 

ziekenhuissector. Van dat laatste hoopt hij vooral 

dat het op vrijwillige basis zal gebeuren.

Facility management moet vooruit denken, 

strategische opties nemen in functie van wat de 

‘klant’ (patiënt) morgen zal verwachten. Vooral 

op het vlak van de voeding moeten trends 

nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Facility management als concurrentiefactor tussen 

zorginstellingen ziet Luc Vanhaverbeke niet 

pertinent bij universitaire ziekenhuizen, wel bij 

de algemene ziekenhuizen. De vraag is ook wat 

de patiënt bereid is te betalen voor diverse extra’s.

Luc Vanhaverbeke verwacht ook dat de zorgsector 

zeven magere jaren tegemoet gaat als gevolg van 

de economische crisis, met nog meer druk op de 

budgetten. Dat kan meteen ook een uitdaging 

worden om duurzaamheid meer te verankeren in 

de zorg. Luc Vanhaverbeke: “Momenteel wordt 

duurzaamheid in de profi tsector nog teveel 

misbruikt voor imagovorming, maar we moeten 

snel een evenwicht vinden tussen de opgelegde 

regelgeving en echte duurzaamheid”.

De zorgsector zal technologische evoluties in 

andere sectoren moeten evalueren en wat zinvol 

is overenten. “Meer doen met minder” lijkt 

onoverkomelijk voor onze gesprekspartner.

Leergierig
Luc Vanhaverbeke is zeer geïnteresseerd in 

bijleren en volgde tijdens zijn loopbaan in de 

facilitaire dienst tal van postgraduaatopleidingen, 

o.a. logistiek, operations management maar ook 

creatief denken.

Kennis delen met anderen is voor hem een 

vanzelfsprekend gegeven in facility management. 

“Het heeft geen zin bij elk project telkens 

van een nieuw blanco blad te vertrekken als 

anderen de kennis al in huis hebben door 

ervaring met een vergelijkbaar project” getuigt 

hij. De toenemende netwerkwerking van 

ziekenhuizen versterkt de onderlinge contacten 

en verhoogt de kennisuitwisseling. Als voorzitter 

van de HFDV (hoofden facilitaire diensten in 

verzorgingsinstellingen) stelt hij de netwerking en 

kennisoverdracht tussen collega’s als prioriteit.

  

 Eduard CODDÉ ■
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Industriële uitmuntendhe  id toegepast op FM
Benoît Schmits is inmiddels een vaste klant van Profacility geworden. De FM-projecten die 

hij leidt bij farmaceuticagigant GSK – zoals Papyrus, Odyssey W23 en FM OnLine, om er 

maar enkele te noemen – zijn voorbeelden in hun genre. Bij allen werd een Lean Culture 

van industriële uitmuntendheid toegepast. Deze werkfilosofie maakte van onze man een 

uitgelezen kandidaat voor de titel van Facility Manager van het Jaar 2012. 

genoMineeRde BenoîT SchMiTS  

Profacility: Laten we beginnen met 

een cijfer: tussen 2005 en 2010 is het 

personeelsbestand van GSK verdubbeld. 

Dat moest nogal een uitdaging zijn voor u als 

Facility Manager!

B. Schmits: Dat klopt. We moesten maar liefst 

2.500 nieuwe werkplekken met alle nodige 

ondersteuningen regelen. Dus ja, een mooie 

uitdaging was het wel. Vooral omdat er nog andere 

opmerkelijke projecten bijkwamen, zoals het 

Papyrus-project dat een transversale reorganisatie 

van de reprografie bij GSK impliceerde. We 

hebben hiervoor de principes van de Lean Culture 

toegepast: continue verbetering en verandering in 

nauwe samenwerking met het personeel. Dankzij 

Papyrus kunnen we jaarlijks één miljoen euro 

besparen en konden we een harmonie creëren die 

de flexibiliteit van het personeel vergroot. Er werd 

een gelijkaardig project uitgevoerd rond telefonie. 

We hebben hard gewerkt aan de kosten en aan een 

verbetering van de kwaliteit en flexibiliteit van de 

diensten. 

Een ander markant project was Odyssey W23 

of de organisatie van een nieuw hoofdkwartier 

voor de vaccinafdeling van GlaxoSmithKline: 

52.000 m2 waarvan 20.000 m2 kantoorruimte. 

Afhankelijk van de behoeften kunnen 1.000 

werkplekken veranderd worden in kantoortuinen 

of individuele kantoren. 

In 2011 hebben we met de activering van het 

Odyssey-project maar liefst 3.500 medewerkers 

verhuisd. We kregen toen het idee om een speciale 

telefoonlijn te openen, FM OnLine, een callcenter 

dat verzoeken van gebruikers efficiënt en objectief 

afhandelt. Met FM OnLine kunnen we problemen 

en de oorzaken van die problemen opsporen, 

discussies hierover op gang brengen en een 

efficiënte oplossing en follow-up op het terrein 

bieden. Ofwel: de Lean Culture in zuivere vorm! 

Hoewel de werking van het FM Online-tool in 

principe reactief verloopt, is het de bedoeling om 

er een proactief tool van te maken. We profiteren 

van het gelegde contact voor een snelle navraag 

van 15 à 30 seconden om informatie over een 

specifiek onderwerp te verzamelen. Het is een 

andere manier om rechtstreeks uit het terrein 

indicatoren te verkrijgen. 

Onze approach van Facility Management is dus 

proactief maar kenmerkt zich ook door flexibiliteit. 

Zo hebben we er in het kader van het Odyssey-

project voor gezorgd dat de restaurants veranderd 

kunnen worden in vergaderzalen en dus uitgerust 

zijn met audiovisuele aansluitmogelijkheden. 

Ook de conferentiezaal voor 350 gasten kan 

  Benoît Schmits of het verhaal van een FM-expert

Profacility: Benoît Schmits, u bent Director General Services Global Real Estate & General Services van GSK. Hoe kwam 

u in de FM-wereld terecht? 

Benoît Schmits: Ik heb een ingenieursopleiding gevolgd en behaalde daarna nog een licentie in bedrijfskunde. Dit gaf me 

al gauw zin om te streven naar rendabiliteit en om toegevoegde waarde te creëren. Ik begon mijn carrière in de industriële 

dienstverlening van bandenfabrikant Continental en werkte daarna op de productie. In 1997 werd ik aangenomen bij 

SmithKline Beecham waar ik verantwoordelijk was voor het beheer van een onderzoekscentrum (buiten de vaccins) en 

vervolgens instond voor de reorganisatie van de aankoop van diensten. Wat daarna volgde, was de facilitaire organisatie 

van GSK voor België. Een dienst die vandaag 250 medewerkers telt, hoofdzakelijk onderaannemers.  

Door mijn industriële opleiding kwam ik in contact met de Lean Culture in de autosector, die ik in de FM-afdeling van GSK 

heb geïmplementeerd: vereenvoudigde en gestandaardiseerde processen waarvan de prestaties gemeten worden aan de 

hand van indicatoren (KPI’s), veranderingen waarvoor de instemming van het personeel nodig is, het gebruik van visuele 

communicatie (visual company), de aanwezigheid van het management op het terrein en de grondige en systematische 

correctie van problemen met het oog op continue verbetering.
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Industriële uitmuntendhe  id toegepast op FM
gemoduleerd worden in twee kleinere auditoria. 

Met deze modularireit dient rekening te 

worden gehouden van bij het overwegen van 

de investeringen. Een proactieve aanpak is 

noodzakelijk om vanaf de conceptfase de dingen 

juist te plaatsen en aldus een meerwaarde te 

creëren.

Profacility: Welk project onder leiding van uw 

FM-diensten heeft de sterkste toegevoegde waarde 

opgeleverd voor GSK? 

B. Schmits: Daar bestaat geen twijfel over: 

het project Odyssey W23. Uiteraard door de 

omvang ervan waardoor alle aspecten van Facility 

Management aan bod kwamen. Bovendien 

moesten we te allen tijde proactief en fl exibel zijn. 

Want toen het project uitgewerkt werd, wisten 

we nog niet precies voor welke eindgebruikers de 

infrastructuur bestemd zou zijn. 

Profacility: Welke bijdrage hebt u volgens u 

geleverd tot de professionalisering van het beroep? 

B. Schmits: Zeker door de Lean Culture in te 

voeren in de FM-afdeling. Deze cultuur van 

totale kwaliteit, permanente aanpassing aan de 

behoeften van de klant, de plaatsing aangepast 

aan FM, lijkt me uniek. Instrumenten zoals 

dashboards zijn uiteraard belangrijk maar het 

gaat er vooral om waarop het gebruik ervan 

geïnspireerd is, namelijk een denkwijze op basis 

van meten, analyseren, corrigeren en evalueren. 

De manier waarop effi ciëntie gemeten wordt, het 

vakkundige beheer van onze toeleveranciers, met 

een overgang van middelenovereenkomsten naar 

resultaatovereenkomsten… dit alles resulteert 

in een veel betere output en een toenemende 

kwaliteit tegen lagere kost. 

Profacility: Wat is de volgende grote uitdaging 

van de FM-afdeling van GSK?

B. Schmits: Het FM-team werkt momenteel 

hard aan de implementatie van het Smart 

Working-programma. Om de twee à drie weken 

verhuizen een vijftigtal medewerkers naar de 

nieuwe kantoortuinen. Tegen het einde van dit 

jaar zullen 1.500 mensen overgeschakeld zijn 

op Smart Working. Tegen half 2013 komen er 

daar nog eens 700 extra bij. Naast het logistieke, 

budgettaire en organisatorische aspect is de 

begeleiding van deze medewerkers een uitdaging. 

Elke klant-gebruiker is een stuwende kracht voor 

Benoît Schmits is voorstander van pro-
activiteit in dienst van de uitmuntendheid 
voor de FM-afdeling van GSK. 

verandering in het bedrijf. Je zou kunnen zeggen 

dat de personeelsafdeling onze grootste sponsor is.

Profacility: Als het professionele publiek u 

uitroept tot Facility Manager of the Year 2012, 

waaraan hebt u dat dan te danken volgens u? 

B. Schmits: Eerlijk gezegd, ik denk dat de 

toepassing van de Lean Culture van industriële 

uitmuntendheid een primeur is in het vak, in 

combinatie met de proactieve aanpak van de 250 

medewerkers van de FM-dienst bij GSK. 

 

Bruno HODITTE ■
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Toegevoegde waarde cr  eëren op het primaire proces
Frank Deckmyn is gegroeid in facility management (FM) en voelt zich thuis in de zorgsector, 

ook al wordt facility management van ziekenhuis tot ziekenhuis heel verschillende ingevuld. 

Hij houdt ervan om in een maatschappelijk relevante sector actief te zijn. Bovendien ervaart 

hij in de zorgsector een directe band met de klant: “je weet voor wie je werkt”. 

GENOMINEERDE FRANk DEckMyN   

Frank Deckmyn merkt op dat facility 
management nu een volwaardig vakgebied 
is geworden, waar het ten tijde van zijn 

studies nog in de kinderschoenen stond.. Hij stelt 
ook vast dat FM zich stilaan op strategisch niveau 
begint te positioneren, waar het volgens hem ook 
thuishoort. Komende van operationeel en tactisch 
niveau kon FM in het verleden onvoldoende 
wegen op de besluitvorming. Gelukkig raken 
bedrijven steeds meer overtuigd van het belang 
van FM en verschijnen er meer facility managers 
op directieniveau. Binnen de raden van bestuur is 
de aanwezigheid nog onvoldoende, maar ook dat 
zal met de tijd veranderen. 

Procesverbetering 
Logistiek management valt bij AZ Jan Portaels 
onder de bevoegdheid van de facilitaire dienst. 
In 2010 werd Frank Deckmyn als finalist 
uitgeroepen voor de Supply Chain Award Project 
of the Year met het project ‘Optimization of the 
supply chain within AZ Jan Portaels’. De logistieke 
processen werden grondig onderzocht met het 
oog op meer efficiëntie en kostenbesparing. 
Het project werd ruim opgevat en onderzocht 
de end-to-end processen, m.a.w. alle logistieke 
stappen van leverancier tot op kastniveau in de 
ziekenhuisafdelingen. Uitzondering vormden de 
medicatie, deze worden volledig door de apotheek 
beheerd. Samen met het optimaliseren van de 
processen werd de installatie van een warehouse 
management systeem doorgevoerd. 

Dankzij het invoeren van een WMS zijn alle 
goederen nu volledige traceerbaar doorheen 
de logistieke processen. Bovendien wordt 
automatisch rekening gehouden met lotnummers 
en vervaldata, een gegeven waarmee AZ Jan 
Portaels een voortrekkersrol speelt.

Het ‘Kanban-systeem’ werd vooreerst op de 
afdeling heelkunde ingevoerd. De voorraden 
werden er gecentraliseerd en per artikel werd 
een minimum en maximum voorraad bepaald. 

Een visueel kaartsysteem helpt om tijdig 
bij te bestellen, de voorraadniveaus 

toereikend te houden. Het risico 
op vervallen goederen is tot een 
minimum te herleiden, terwijl 
het verzorgend personeel 
van een aantal taken wordt 
ontlast, waaronder het 
aanvullen van de voorraden. 
Tenslotte is er nu een match 
tussen verbruiksgoederen en 
activiteit.

De zorglogistiek, die ook 
instaat voor patiëntenvervoer 
en maaltijdondersteuning, 
werd als een pool ingericht en 

Zoeken naar samenwerking op 
facilitair vlak tussen ziekenhuizen 
is volgens Frank Deckmyn de 
sleutel tot nog meer efficiëntie.
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Toegevoegde waarde cr  eëren op het primaire proces

  carrièreportret

Frank Deckmyn is Facilitair Directeur bij AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Hij volgde een opleiding hotelmanagement. Hij werkte 

vooreerst een tijd in internationale hotelketens, waar hij op jonge leeftijd al heel veel bevoegdheid en verantwoordelijk 

kreeg toegewezen. Bovendien genoot hij er een uitgebreide on the job training. Begin de jaren negentig maakt hij de 

overstap naar de zorgsector. AZ Jan Portaels is het vierde ziekenhuis waar hij leiding geeft aan de facilitaire diensten. Hij 

houdt van de zorgsector omdat men als facility manager zijn klant kent en weet voor wie men het doet. Het project dat 

hem de grootste voldoening schonk was de bouw van het nieuwe ziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Bouwen geeft 

een bijzondere persoonlijke boost. Het mobiliseert de ganse organisatie en zorgt voor ‘verandering’. Als facilitair directeur 

maakt hij deel uit van het directiecomité. Hij stuurt een 170-tal medewerkers aan. Onder het facilitair departement van het 

AZ Jan Portaels vallen de schoonmaak, de catering, de technische dienst, de staf aankoop en projecten en de logistieke 

diensten met goederen- en zorglogistiek en het centraal magazijn. Ervaringsuitwisseling met collega’s is voor hem een 

belangrijk gegeven om beter te doen. Hij juicht de openheid en collegiale omgang binnen de zorg toe om met zijn allen te 

verbeteren.

wordt aangestuurd vanuit facility management. 
Door deze nieuwe aanpak ondersteunt logistiek 
in aanzienlijke mate de zorgverstrekking. Dat 
is voornamelijk te danken aan een zeer open 
dialoog tussen facility management en de 
zorgverstrekkers. De zorg is zeer sterk logistiek 
geladen en dat neemt nog toe door de snelle 
opmars van dagbehandelingen, die mensen- en 
goederenstromen laat aanzwellen. 

Nieuwe uitdagingen
Recent heeft Frank Deckmyn samen met 
een consultant de aankoop in het ziekenhuis 
geherstructureerd en strategisch gepositioneerd. 
Hieruit is tevens het succesvol ‘Fenix’-project voor 
samenaankoop gegroeid dat hij verder uitbouwt 
met zijn collega’s van de regionale ziekenhuizen 
uit Tienen en H. Hart Leuven. Nu al tonen 
andere instellingen interesse om aan te sluiten en 
verdere uitbreiding van de samenwerking wordt 
onderzocht. Er zijn zeer veel domeinen waarin een 
synergetisch effect gerealiseerd kan worden.
Zoeken naar samenwerking op facilitair vlak 
tussen ziekenhuizen is volgens Frank Deckmyn 
de sleutel tot nog meer effi ciëntie. Waarom 
zouden ziekenhuizen hun krachten niet bundelen 
ten voordele van verschillende spelers in het 
zorglandschap?  

Bedrijfsintern is het omgaan met variabiliteit 
en diversiteit zowel aan medewerkerszijde als 
aan klantzijde een niet geringe uitdaging. Het is 
een voortdurend zoeken naar harmonie tussen 
organisatie en mens. Het vinden van de juiste 
mensen en het smeden van een bekwaam team 
maken daar deel van uit. Vandaag worden mensen 
uit de bedrijfswereld aangetrokken met specifi eke 

competenties (lean, 6σ), waardoor projecten nog 
professioneler worden aangepakt.
Voor Frank Deckmyn moet facility management 
voor alles vooruit kijken, anticiperen en proactief 
werken en niet achteruitkijken. Beslissingen voor 
de nieuwbouw van zorginstellingen bijvoorbeeld 
doorlopen een zeer lang traject. Wanneer de 
plannen uiteindelijk gerealiseerd worden, is 
er heel wat veranderd in het zorglandschap, 
de maatschappij en bij de klant. Daarom is dit 
binnen de zorgsector nog uitdagender omdat je 
visionair moet zijn en gemiddeld 10 à 15 jaar in 
de toekomst moet projecteren.

Het belangrijkste project is voor Frank Deckmyn 
steeds het eerstvolgende, omdat het vorige dan al 
loopt en behoort tot de gang van zaken.

Professionaliseren
Het belang van een solide basiskennis is 
ontegensprekelijk groot, maar schoolverlaters 
blijven ruwe diamanten die nog moeten geslepen 
worden door de ervaring van het leven. Leven 
is voortdurend bijleren. Frank Deckmyn geeft 
de voorkeur aan korte en gerichte opleidingen. 
Bovendien is hij overtuigd dat goed kijken, 
luisteren naar en rondlopen in zijn (werk)
omgeving enorm veel leert en opportuniteiten 
blootlegt.

Facility management is een proces van constante 
verbetering, inleving in situaties en evidence based 
management. Netwerking met uitwisseling van 
ervaringen is daartoe bijzonder nuttig. 
 

 Eduard CODDÉ ■
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Marc Dick, Director Finance & Administration, 
en Jean-Claude Vandenbosch, Executive Vice 
President en General Manager: “Change 
management is essentieel voor het wel-
slagen van een project als dit”. 

Volgens Sylvie Vercammen had de motivatie 
van het nieuwe team van het UZA een grote 
positieve impact op de kwaliteit van de schoon-
maakdiensten.

Michel Driesen: “Het nieuwe systeem biedt een 
open en gedeelde visie op het geheel van de ac-
tiviteiten en zo kan iedereen beter de problemen 
van de anderen begrijpen en voeling krijgen met 
de moeilijkheden van de collega’s”.

FM Project of the year: 
laureaten 2011 
Terwijl de vorige edities projecten in de bloemetjes gezet hebben, zullen de Facility Awards zich vanaf dit jaar om de twee 

jaar concentreren op personen. Ter herinnering, plaatsen we de laureaten van het FM Project of the Year 2011 nogmaals in de 

schijnwerpers. De laureaten van de andere edities vindt u op www.facility-awards.be. 

Best FM Project of the Year 2011 
en Publieksprijs
“The New World of Work” de Getronics
 

Bij ICT-bedrijf Getronics lag een verhuizing 
aan de basis van de invoering van het ‘Nieuwe 
Werken’. Het bedrijf definieert de ‘New World of 
Work’ (NWOW) als een veelzijdig concept dat 
gericht is op het welzijn van de medewerkers 
maar ook de aantrekking van jong talent, de 
optimalisering van de kosten en het gebruik van 
het project als ‘showcase’ voor de klanten. Het 
NWOW-project gaat uit van de bedrijfscultuur 
en ondersteunt ‘werken waar en wanneer men 
wil’. Het bestaat uit drie delen: een onderdeel 
‘coördinatie’ dat de relatie met de medewerkers 
moet versterken, een onderdeel ‘ICT’ voor 
de mobiliteit van het werk en een onderdeel 
‘HR’. De aantrekkelijkheid van de werkplek 
wordt beïnvloed door het bedrijfsimago en 
de overdracht van de ‘Corporate Culture’. De 
invoering van het ‘Nieuwe Werken’ ging gepaard 
met een analyse van de processen, waaruit bleek 
dat de nieuwe ruimte ingericht moest worden 
volgens de activiteiten. Tijdens de Awards viel 
Getronics vooral op door zijn duidelijke en 
standvastige aanpak, door de betrokkenheid 
van de directie en alle medewerkers en door het 
belang van de facilitaire organisatie als bijdrage 
tot het succes van het project. 
 

2e prijs
De hernieuwde insourcing van de 
schoonmaakdiensten in het UZA 
(Antwerpen)

Voor het derde jaar op rij hoorde een project 
uit de gezondheidszorg bij de winnende 
projecten. Na drie decennia lang de 
schoonmaakdiensten voor de 80.000 m² 
gebouwen van het UZA uitbesteed te hebben, 
besloten Sylvie Vercammen, directrice van 
de facilitaire dienst, en haar team om de 
uitvoering van deze prestaties opnieuw te 
insourcen. Financiële redenen en het feit 
dat een ziekenhuis de 21% btw van de 
door een externe leverancier gefactureerde 
schoonmaakdiensten niet kan recupereren, 
gaven de doorslag voor de beslissing tot 
insourcen. De jaarlijkse kosten voor de 
outsourcing van deze schoonmaakdiensten 
bedroegen 4,6 miljoen euro, waarvan het 
btw-aandeel van bijna 800.000 euro niet 
gerecupereerd kon worden. Deze belangrijke 
beslissing om de schoonmaakdiensten te 
insourcen, ging gepaard met de werving van 
148 nieuwe medewerkers. De motivatie van dit 
nieuwe team had een grote positieve impact op 
de kwaliteit van de schoonmaakdiensten en op 
de beoordeling van de diensten door de 2.700 
medewerkers en de 530.000 patiënten die er 
elk jaar op raadpleging komen. 

3e prijs  
De invoering van een FMIS op de site 
Solvay Research & Technology in 
Neder-over-Heembeek  

Deze site herbergt de R&D- en businessactiviteiten, 
verspreid over 22 gebouwen, waarin meer dan 
1.000 mensen werken. De afdeling Facility & 
Technical Services onder leiding van Michel 
Driesen besloot om een FMIS aan te schaffen 
en de voornaamste facilitaire activiteiten daarin 
samen te brengen ter vervanging van een IT-
systeem voor technisch beheer dat op een 
verouderde infrastructuur draaide. Dit was tevens 
een goede gelegenheid om een reeks andere 
databases samen te brengen, die verspreid waren 
over verschillende diensten. Het project had als 
doel om af te rekenen met deze versnippering 
van informatie en procedures en de informatie 
aan de interne klanten te verbeteren m.b.t. 
het gevolg dat aan hun vragen gegeven werd. 
Dankzij dit efficiëntere systeem kon er met 
minder middelen meer gedaan worden terwijl 
de inspanningen voor voortdurende verbetering 
en perfectionering in het kader van de ISO 
9001-certificatie ondersteund werden. Het biedt 
ook een gedetailleerd en tegelijk samenvattend 
beeld van alle FM-activiteiten. Voornaamste 
resultaten: een veel professionelere en efficiëntere 
communicatie met de klanten en een groter 
groepsgevoel. 

Pro-FM  I  FACILITY AWArDS I
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De prijs ‘Facility Manager of the Year’ wordt toegekend aan een man of vrouw die door zijn of haar manier van denken,

visie, engagement en inspanningen het beroep van Facility Manager bekendheid en erkenning bijgebracht heeft 

en een belangrijke bijdrage geleverd heeft tot de verdere professionalisering van de functie.

Voor de verkiezing heeft de jury – de Raad van Bestuur van IFMA – zes mannen en vrouwen genomineerd. 

In een tweede, publieke fase wordt de groep van zes genomineerden aan de hand van een dubbele selectie, 

namelijk door het publiek en door de jury, herleid tot een shortlist van drie genomineerden. 

Op 22 mei 2012 zullen deze drie finalisten gehuldigd worden tijdens de uitreiking van de Facility Awards 2012

op de site van Tours & Taxis in Brussel in het kader van de vastgoedbeurs REALTY.

Stem mee voor 
het Facility Manager 
van het jaar!

Facility Manager
of the year 2012

Stem online op www.facility-awards.be/het-publiek-stemt

Arlette VERLEYEN

Directeur Facilitaire Diensten 

UZ BrusselBenoît SCHMITS

Director Facilities Management

GlaxoSmithKline Biologicals

Véronique LAUREYS 

Directeur van de dienst Algemene

Zaken - Belgische Senaat 

Luc VANHAVERBEKE

Hoofd Facilitaire Dienst  

UZ LeuvenRoland DE CONINCK

Directeur Real Estate & Facility

Management - Siemens

Frank DECKMYN

Facilitair Directeur 

AZ Jan Portaels
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22, 23 & 24 May 2012 
Tour & Taxis Brussels

Where facility management  
 meets real estate

Let’s talk real estate

Registration: www.realty-brussels.com 
Use this promocode and get € 30 discount: 1200 180 022 055

Facility Awards: 22 May
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Pro-realestate  I  Vastgoed en stedenbouw  I

Zuidhaven is een stadsherwaarderingsproject dat 
betrekking heeft op het bewaren van industrieel erfgoed 
en de gedeeltelijke herbestemming van de Molens van 
Anderlecht tot kantoorruimte voor KMO’s (modules van 
100 tot 600m²).

De aanleg van Zuidhaven voorziet tevens in de oprichting 
van een ‘Interpretatiecentrum’, een openbare ruimte met 
een didactische bestemming, waar de bezoekers op 
interactieve wijze zullen kennis maken met de eigenheid 
van de wijken in de Brusselse kanaalzone.

Zuidhaven is een ambitieus renovatieproject van de Molens van Anderlecht, een voormalig 
industrieterrein waar ruimte voor KMO’s moet komen, evenals een centrum om het erfgoed 
van de stadswijken van het Brusselse Kanaal op de voorgrond te plaatsen. In het kader van 
het EFRO-programma 2007-2013 hebben de gemeente Anderlecht en haar partners een 
offerteaanvraag gelanceerd die gewonnen werd door het Brusselse architectenbureau Bogdan 
& Van Broek Architects. 

Industrieel erfgoed 
Het terrein dateert uit de vorige eeuw en wordt momenteel gebruikt als een centrum voor het 
vervangen van banden. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en beton en heeft enkele 
verrassende architecturale en stedenbouwkundige eigenschappen die tijdens de renovatie 
behouden blijven.
Zoals de Brusselse minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing Evelyne Huytebroek 
tijdens de voorstelling van het project zei: “Deze renovatie levert een belangrijke bijdrage tot 
de verbetering van de aantrekkelijkheid van de kanaalzone in Brussel. Het is belangrijk aan te 
tonen dat het perfect mogelijk is om in het centrum van de stad economische activiteiten te 
ontwikkelen die banen scheppen en volledig in het gemengde stadsweefsel passen”.

Een gemengd project 
De toekomstige ruimte voor KMO’s op het terrein zal 3.000 m² omvatten en 15 modules van 
100 tot 600 m² aanbieden. Dit KMO-centrum, gericht op de lokale economische integratie, zal 
autonoom functioneren en flexibel aangepast kunnen worden. De facilitaire diensten zullen 
centraal beheerd worden.
In het Interpretatiecentrum, een openbare ruimte met een didactische bestemming, zullen 
bezoekers op een oppervlakte van zo’n 1.000 m² op interactieve wijze de bijzonderheden van 
de Brusselse wijken in de kanaalzone kunnen ontdekken. In het midden van het gebouw wordt 
een nieuw verticaal volume geïntroduceerd, de ‘Silo’, met liften, trappen, verluchtingskanalen, 
sanitair op elke verdieping, kabelgoten, rookkanalen enz. Op de top van het gebouw, langs het 
kanaal, komt een transparant en panoramisch volume (de ‘Vuurtoren’) bovenop het dak, dat 
zacht in het avondlicht straalt. 
In de cafetaria kunnen de bezoekers niet alleen iets eten, maar kunnen de studenten van de 
hotelschool van de wijk ook stage lopen. De infrastructuur kan tevens ter beschikking gesteld 
worden voor trouwfeesten, recepties, wijkfeesten enz.
Het project voorziet tevens in de realisatie van een innoverende rivierwerf, waar mensen zullen 
worden voorbereid op de integratie in de arbeidsmarkt, via de bouw van houten boten en een 
historische werf, waar een aak gebouwd wordt.
In de omgeving van het project worden diverse ingrepen gepland, die meteen ook de openbare 
ruimte moeten verbeteren op het gebied van mobiliteit, stadssignalisatie, stadsmeubilair, kunst 
in de stad,…
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Zuidhaven, stedelijke opwaardering van oude molens in kantoorruimte voor KMO’s

22, 23 & 24 May 2012 
Tour & Taxis Brussels

Where facility management  
 meets real estate

Let’s talk real estate

Registration: www.realty-brussels.com 
Use this promocode and get € 30 discount: 1200 180 022 055

Facility Awards: 22 May

AD_Realty.indd   8 17/02/12   13:52
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PRO-REALESTATE  I  NEWS  I

Zoek aan de hand 
van de bedrijfspro-
fi elen leveranciers 
die aan uw behoef-
ten beantwoorden

U kunt de artikels in de gids ‘Belgium Real Estate Showcase 2012’ gratis in PDF-formaat raadplegen en 
downloaden op www.pro-realestate.be/library. Deze artikels zijn in het Engels gepubliceerd. Er is ook 
een Franse en/of Nederlandse versie van sommige artikels beschikbaar in deze online bibliotheek.

Ontdek op www.pro-realestate.be/projects de stedenbouwkundige en kantoorprojecten die onder
meer de bouw en/of grondige renovatie van kantoorgebouwen omvatten. 

Download de digitale versie van ‘Belgium Real Estate Showcase 2012’ op www.pro-realestate.be/BRES2012.
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Onlangs is de gids ‘Belgium Real Estate Showcase 2012’ verschenen. Deze gids biedt elk jaar een momentopname van de 
toestand van de Belgische vastgoedmarkten. Zo wordt een beeld gegeven van de tendensen met betrekking tot de huurprijzen 
van vastgoed in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik. In de gids worden de belangrijkste stedenbouwkundige 
projecten voor de bouw of renovatie van kantoorgebouwen en winkelcentra en voor de ontwikkeling van logistieke en 
industriële bedrijvenparken voorgesteld. Deze editie plaatst de best practices op het gebied van vastgoedbeheer in de kijker, 
zowel van het gebouw en de fl exibele inrichting van de werkruimten als van de facilitaire diensten die eraan gekoppeld zijn. 

In de rubriek ‘Network’ geeft de gids een overzicht van de consultants en leveranciers die bedrijven en organisaties kunnen 
helpen met de bepaling van hun vastgoedstrategie (kopen, leasen of huren), de keuze van een goede locatie voor hun 
vestiging en de optimalisering van hun fi nanciële en fi scale beheer en operationele gebouwenbeheer.

De gids wordt ieder jaar uitgegeven in het Engels naar aanleiding van MIPIM, de grootste Europese vastgoedbeurs die 
jaarlijks plaatsvindt in Cannes, en van de REALTY-beurs op de site van Tours & Taxis in Brussel. De volledige digitale versie 
van de gids kan gedownload worden op www.pro-realestate.be/BRES2012. De artikels in de gids worden aangevuld met 
vele andere artikels in de online bibliotheek van de websites www.pro-realestate.be en www.profacility.be.

Een uitstalraam voor 
de Belgische vastgoedmarkt  

INHOUD:

→ STEDENBOUWKUNDE & RUIMTELIJKE ORDENING
• Stadsproject Wet: in volle verandering … en het Delta-project in de startblokken 

• Ruimte creëren voor KMO’s

• ‘Industriële ecosystemen’ ontwikkelen

• De visie van Atenor op belangrijke stedenbouwkundige projecten

• Gevolgen van de energiecrisis voor de ruimtelijke ordening

• De Cadixwijk zet de heropleving van het Eilandje voort

• Neo, de strategische ontwikkeling voor de internationale positionering van Brussel 

• Aanleg van een stadscentrum in Seraing

• Projecten voor stadsontwikkeling  

→ VASTGOED: MARKTEN & PROJECTEN  
• Brusselse vastgoedmarkt: prijzen; huuraanbod van kantoren, kantoorprojecten 

• Regionale vastgoedmarkten: Antwerpen, Gent, Mechelen en Luik

• Balans 2011 en tendensen voor de commerciële vastgoedmarkt

• Groen licht voor Uplace Machelen

• Winkelcentrumprojecten

• Balans 2011 en tendensen voor de logistieke vastgoedmarkt

→ INVESTERING, PROPERTY MANAGEMENT & GEBOUWENBEHEER 
• Verhuizen: stay or move ?  een essentiële beslissing

• Hernieuwbare energie: windenergie, onze steden hebben potentieel 

• Milieucertifi ceringen voor gebouwen - de steden voelen zich aangesproken 

• New World of Work: 50.000 m² bespaard door een grondige reorganisatie 

 van de  werkruimten
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verschenen. Deze gids biedt elk jaar een momentopname van de 
toestand van de Belgische vastgoedmarkten. Zo wordt een beeld gegeven van de tendensen met betrekking tot de huurprijzen 
van vastgoed in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik. In de gids worden de belangrijkste stedenbouwkundige 
projecten voor de bouw of renovatie van kantoorgebouwen en winkelcentra en voor de ontwikkeling van logistieke en 
industriële bedrijvenparken voorgesteld. Deze editie plaatst de best practices op het gebied van vastgoedbeheer in de kijker, 
zowel van het gebouw en de fl exibele inrichting van de werkruimten als van de facilitaire diensten die eraan gekoppeld zijn. 

 geeft de gids een overzicht van de consultants en leveranciers die bedrijven en organisaties kunnen 
helpen met de bepaling van hun vastgoedstrategie (kopen, leasen of huren), de keuze van een goede locatie voor hun 

De gids wordt ieder jaar uitgegeven in het Engels naar aanleiding van MIPIM, de grootste Europese vastgoedbeurs die 
jaarlijks plaatsvindt in Cannes, en van de REALTY-beurs op de site van Tours & Taxis in Brussel. De volledige digitale versie 
van de gids kan gedownload worden op www.pro-realestate.be/BRES2012. De artikels in de gids worden aangevuld met 
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Functionele flexibiliteit 
in de toekomst 
geprojecteerd  
EDF Luminus volgde de vrijmaking van de Belgische energiemarkt op de voet, met daaruit 

voortvloeiend de installatie van verschillende vestigingen op diverse locaties, zowel in 

Vlaanderen als in Wallonië. Met studie- en adviesbureau PROCOS bestond al een relatie 

sinds het openen van de eerste vestiging in Hasselt. De vraag om het centraliseren van een 

aantal  diensten te begeleiden werd dan ook aan deze partner toevertrouwd.

Pro-buildings  i  workPlace  i  edF luminus, brussel  i
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J 
os Duchamps, gedelegeerd bestuurder van 

PROCOS: “De ons toevertrouwde opdracht 

was tweeledig. Vooreerst was er de wens om 

de diensten te centraliseren en was het Brusselse 

stadscentrum weerhouden als bevoorrechte 

nieuwe vestigingsplaats. Wij werden gevraagd de 

haalbaarheid van het project te onderzoeken en 

de shortlist van in aanmerking komende locaties 

verder te stroomlijnen. Wanneer een definitieve 

keuze zou worden gemaakt van de locatie, kwam 

de invulling aan bod met het volledige project 

management”.

Terwijl het eerste luik van de opdracht volop liep, 

vergrootte EDF haar aandeel in het toenmalige 

‘SPE Luminus’ en werd het  Franse energiebedrijf 

hoofdaandeelhouder, wat de nodige bijsturingen 

noodzakelijk maakte, gezien de wens werd 

geuit om ook de Belgische diensten van EDF op 

dezelfde locatie onder te brengen.

Cilindervormige creaties met ver-
schillende hoogte van Bene nodigen 
uit voor informele vergaderingen en 
bieden tevens akoestische demping 
in de ruimte. 

Helena Ferri, Facility Officer Brussel; 
Bart Pijpops, Asset Manager 
Infrastructure and Facilities; 
Mireille Cerfont en Aimé de Prost, 
Helpdesk Agents

markiesgebouw 
In augustus 2010 werd besloten te verhuizen 

naar het Markiesgebouw in Brussel, een gebouw 

dat dateert uit 1986. Bart Pijpops, Maintenance 

& Facility Manager: “De ligging van het gebouw 

nabij het Centraal Station was een belangrijk 

argument. Vlotte mobiliteit voor de medewerkers 

stond als een absolute must genoteerd op 

onze wensenlijst. Er zijn ook nog heel wat 

ondergrondse parkeerfaciliteiten. Nog een troef 

zijn de grote vloeroppervlakken per niveau, zodat 

de verschillende afdelingen niet teveel verspreid 

zouden worden over verschillende verdiepingen, 

wat weinig contactvriendelijk werkt”.

De kantoorvloeren in het Markiesgebouw hebben 

de vorm van een driehoek. Aanvankelijk werd 

gedacht aan 1 + 2/3e verdieping, maar uiteindelijk 

werden twee volledige verdiepingen gehuurd (5e en 

6e), samen goed voor 7.400m² bruto oppervlakte 
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of zowat 6.000 m² netto. Deze beslissing was 

hoofdzakelijk het gevolg van een grote behoefte 

aan vergaderruimte. 

Niet alle parameters waren gekend bij het begin 

van het space planning project, wat verplichtte 

tot het nodige aanpassingsvermogen bij het 

team tijdens het proces. Vooral naar het aantal 

in te richten werkplekken werd grote flexibiliteit 

verwacht. Waar oorspronkelijk 320 werkplaatsen 

gewenst waren, zijn het er nu ongeveer 400 

geworden. 

PROCOS ziet een opdracht voor space planning 

ruimer dan het rationeel omgaan met de beschikbare 

ruimte; de inrichting van de werkomgeving moet 

erop gericht zijn de medewerker te motiveren en 

hen te ondersteunen in hun activiteiten.

licht en luchtig
De benen van de driehoekvormige plateaus van 

het Markiesgebouw zijn zowat 20 m breed en 

worden gekenmerkt door een groot aantal relatief 

kort op elkaar staande kolommen. Bovendien is de 

plafondhoogte vrij beperkt. 

Aan deze structuur kon uiteraard niet worden 

geraakt. Daarom koos PROCOS ervoor om ze 

maximaal te integreren in het concept, door het 

uitzetten van de werkplekken aan de buitenkant 

tegen de gevel, terwijl op de middenas diverse 

modules voor ondersteunende activiteiten werden 

uitgezet, waaronder de vergaderruimten. 

Bart Pijpops: “We opteerden voor een open 

space inrichting die de werkprocessen optimaal 

ondersteunt en een efficiënt gebruik van de ruimte 

nastreeft. Het aantal gesloten kantoren is beperkt”.

Hoewel het open space principe werd gevolgd voor 

de inrichting is er toch een indeling naar afdelingen 

gerespecteerd, zodat de gestandaardiseerde 

werkplekken dagelijks grotendeels door dezelfde 

werknemers worden bezet. Ze worden aangevuld 

met concentratiewerkplekken en ‘touch down’-

werkplekken. Meer en meer komen medewerkers 

van buiten de Brusselse hoofdzetel hier één of meer 

dagen per week werken, waardoor het flexibel 

gebruik van de werkplekken haast spontaan wordt 

ingevoerd.

Tussen de verschillende zones met werkplekken 

zijn er zones voor informeel overleg voorzien. Ze 

worden ‘collaborative space’ genoemd. 

De centraal uitgezette modules bieden naast 

vergaderruimte ook een onderkomen aan de 

printers, coffee corners, enz. Het gebruik van 

veel glas werkt de transparantie in de hand. Elke 

verdieping beschikt ook over een eigen luncharea.

Een heel bijzondere afdeling is deze waar de 

‘traders’ werkzaam zijn. Het betreft de aankoop/

verkoop van energie op de wereldmarkt. Hier is 

24/24 en 7/7 activiteit. De afdeling is weliswaar 

geïntegreerd in de algemene inrichting, maar toch 

ook afgebakend, in functie tot het onafhankelijk 

t.o.v. de andere afdelingen sturen van de 

verlichting, verwarming en koeling.

onthaalvriendelijk 
Het onthaal is op de vijfde verdieping ingericht. 

In de onmiddellijke nabijheid liggen de publieke 

zones, om onnodige en storende circulatie in 

de buurt van de werkplekken te vermijden. Zo 

zijn er o.a. faciliteiten voor het organiseren van 

opleidingen, of voor de ontvangst van bezoekers.

Gezien er in  EDF Luminus meerdere talen 

gebruikt worden, moest er in het concept ruimte 

gereserveerd worden voor vertaaldiensten. In de 

boardroom en de grote vergaderzaal waar o.a. 

het sociaal overleg plaatsvindt, zijn telkens drie 

cabines voor tolken geïntegreerd.

De algemene verlichting van het gebouw 

bleef behouden en kreeg aanvulling met 

accentverlichting. Bart Pijpops: “We gaven aan 

dat onze voorkeur uitging naar hedendaagse, 

energiezuinige LED-verlichting. Voor de cafetaria 

mocht dat zelfs graag speels en vrolijk zijn”.

wegwijs
Tijdens de voorbereiding van het inrichtingsproces 

waren de kleuren nog niet bepaald. De vorm 

van het gebouw en de oriëntatie  van de 

gebouwvleugels op elke verdieping bemoeilijken  

een heldere circulatie voor de gebruikers. Daarom 

werd per afdeling een accentkleur weerhouden die 

op subtiele wijze voor een werkzame signalisatie 

zorgt.

De vergaderzalen dragen elk een naam van een 

bekende landgenoot. Zo zijn o.a. Jacky Ickx, 

Eddy Merckx, Ernest Solvay, Adolphe Sax 

vertegenwoordigd. 

Lieve Moors, interieur architect bij PROCOS: “De 

klant wou zich niet als een bankinstelling uiten, 

maar koos voor een nette, comfortabele, maar 

evenzeer kostenbewuste en duurzame aanpak. De 

organisatie zat in een veranderingstraject en zal 

ook alleen al omwille van de evoluties in de sector 

ook in de toekomst verder blijven veranderen. 

Het concept voor de lay-out moest bijgevolg zo 

generiek zijn dat het een haast onvoorwaardelijke 

flexibiliteit kan garanderen. Alle partijen zijn ervan 

overtuigd dat deze inrichting vele jaren werkzaam 

zal blijven”. 

De goede en zeer constructieve samenwerking 

binnen het Multidisciplinaire team van EDF 

Luminus en PROCOS Group was één van 

de succesfactoren van het project. De hechte 

samenwerking, de open communicatie en de 

gedrevenheid van de leden van het team maakten 

dit project tot een succes.

Eduard CODDé  n
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De structuur van het gebouw integreert 
maximaal in het concept, door het 
uitzetten van de werkplekken aan de 
buitenkant tegen de ramen

EDF Luminus verhuist hun kantoren 
naar het Markiesgebouw in Brussel, 
welke geniet van een ideale ligging  
nabij het Centraal Station

Een contactvriendelijke werkomgeving 
scheppen was één van de doelstellin-
gen van de opdrachtgeverfo
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inrichting workplace 
‘edF luminus’ in het 
markiesgebouw 

Kerncijfers
Locatie: 
Markiesgebouw, 5e en 6e verdieping
1 rue du Marquis - 1000 Brussel
Bruto vloeroppervlakte: 
7.400 m²
Netto-oppervlakte: 
6.000 m²
Aantal werkplekken: 
400 

Toeleveranciers
Space Planning & Interior Design: 
Procos Group

 www.profacility.be/procos
Project Management: 
Procos Group
Schilderwerken: 
Schildersbedrijf Woutim, Peer
Tussenwanden: 
Amovible, Brussel
Tapijt: 
InterfaceFLOR, Wemmel 
Vloerafwerkingen: 
Woutim nv, Peer
Maatmeubilair: 
Convents, Beringen
Schreurs, Opglabbeek 
Los meubilair tussen de werkplekken: 
BENE, Brussel
Hvac: 
Devis Group, Geel
Elektriciteit: 
Dego, Wielsbeke 
Toegangscontrole: 
Siemens
AV equipement: 
Videocenter, Zonhoven

Van boven naar beneden:
Voor de cafetaria gaf de klant de 
voorkeur aan speelse, energiezuinige 
LED-lichtarmaturen

Nabij het onthaal vinden we verschil-
lende zitmeubelen van Bene: de 
kleurrijke PARCS Pop-up Stool op het 
voorplan en daarachter de PARCS 
Wing Sofa, beiden een ontwerp van 
PearsonLloyd

In vergader- en opleidingsruimten, 
waar, een hoge mensenconcentratie 
voorkomt, werd er besloten een aange-
paste ventilatietechniek te plaatsen

De werkplekken zijn per afdeling 
ondergebracht, telkens herkenbaar 
aan een specifieke kleur
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TOPdesk is een onafhankelijke onderneming in privé-eigendom, gespecialiseerd in software en 
consultancy voor facility management en focust op gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en 
compatibiliteit met diverse systemen die in gebruik zijn door andere diensten. 

TOPdesk werd in 1992 in Nederland opgericht vanuit de 
IT-sector. In 2008 werd TOPdesk Belgium geopend. Het 
bedrijf stelt internationaal 450 mensen tewerk met een 

gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Heel wat studenten komen 
er aankloppen voor hun eindwerk en beginnen er nadien hun 
carrière. 

‘Concentreren op waar men goed in is’ is de filosofie van het 
bedrijf. Vandaag doen al meer dan 4.000 ondernemingen in meer 
dan 35 landen beroep op de tussenkomst van TOPdesk voor hun 
FMIS. De voorbije jaren kende het bedrijf een jaarlijkse groei 
met meer dan 20%. Medewerkers krijgen hier maximale vrijheid 
en zelfstandigheid om eigen initiatieven te nemen en te groeien 
binnen het bedrijf.

Gebruiksvriendelijk
TOPdesk vertrekt vanuit standaard software omdat dit niet alleen 
voordeliger en gebruiksvriendelijker uitvalt voor de klanten, 
maar tevens de compatibiliteit met andere programma’s ten 
goede komt en zich ook sneller, dus tegen lagere kost, laat 
implementeren. Dat laat ook toe om alle serviceprocessen onder 
te brengen in één enkele applicatie. “We pretenderen dus geen 
maatwerk, maar bieden wel verregaand de mogelijkheid om tal 
van parameters binnen de software persoonlijk in te richten” 
verduidelijkt Nancy Van Elsacker, Branch Manager bij TOPdesk 
Belgium. “Een bijzondere troef is dat verschillende afdelingen in 
TOPdesk kunnen samenwerken. TOPdesk is de enige applicatie 
die afdelingen als facility, IT, HR, … naadloos integreert. De 
toepassing van het FMIS laat zich zo ook gemakkelijk aanpassen 
aan de reële noden en integreert met CAD-CAM”.

PUBLI-RePoRTAge

TOPdesk Belgium bvba
Heilig Hartstraat 14

2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. +32 (0)3 292 32 90
Fax +32 (0)3 292 32 91

info@topdesk.be 
www.TOPdesk.be 

Nancy Van Elsacker
Branch Manager
TOPdesk Belgium

TOPdesk steunt IFMA bij zijn streven naar het profes-
sionaliseren van het beroep van Facility Manager via tal 
van opleidingen, werkgroepen en het delen van kennis 
en ervaring.  

Jonge kijk op FMIS

TOPdesk biedt de klant een volledige service 
onder één dak, van productontwikkeling 
over verkoop en implementatie tot en met 
de ondersteuning. 

Veelzijdigheid 
TOPdesk is vooral servicegericht. Het 
vertrekt vanuit wat er al is, registreert de 
verschillende contracten, staat bij met 
het beheer van de huisvesting, beheert 
de helpdesk, organiseert het onderhoud 
(ook preventief), maar leent zich evenzeer 
tot sleutelbeheer, het reserveren van 
vergaderruimtes, bezoekersregistratie tot 
en met wagenparkbeheer. Er is zelfs een 
geïntegreerde enquêtemodule voor het 
meten van de interne klantentevredenheid. 
Een voor de perceptie van de 
FM-dienstverlening uiterst belangrijk 

onderdeel van de TOPdesk FMIS-software is de ‘SelfServiceDesk’, 
die de interne en externe klanten online toelaat na te gaan wat de 
status van een (probleem)melding is en antwoord geeft op veel 
gestelde vragen. Niet onbelangrijk is dat het TOPdesk FMIS zich in 
alle sectoren laat toepassen. 

TOPdesk biedt drie versies aan afgestemd op de omvang van 
de klant. Zo is er al een ‘lite’-versie voor KMO’s tot een 50-tal 
werknemers. Daarnaast is er ook nog TOPdesk Professional en 
TOPdesk Enterprise. De pakketten evolueren mee met de groei 
van de klant of diens noden aan informatie, rapportering en 
beheerondersteuning. 

Een heel opmerkelijke toepassing is de organisatie van de helpdesk 
voor de inwoners van een volledige gemeente. Zij kunnen via het 
programma altijd terecht voor het melden van problemen met de 
riolering, het niet functioneren van de straatverlichting, enz.
TOPdesk software is altijd volledig webbased, een bijkomende troef 
op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Ze is beschikbaar in negen 
talen waaronder het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en 
Italiaans. Bovendien is TOPdesk toekomstgericht en dus klaar voor 
het werken in de Cloud. 
 

De TOPdesk FMIS-software ondersteunt zowel de front- als backoffice en 
dat op maat van de behoeften van de organisatie. 
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Een geslaagde 
audio/videoconferentie  
Bij nieuwe communicatiemiddelen horen nieuwe afspraken rond functioneren en 

beleefdheid. Toch blijven ook heel wat oude gewoontes van toepassing: stiptheid, 

doelstellingen, debriefing, … 

Pro-buildings  i  teleworking  i

O 
f het nu gaat om het stimuleren van een 
verkoopsteam, om het geven van een 
cursus of het houden van een vergadering, 

een teleconferentie – zowel telefonisch als visueel 
- moet beschouwd worden als een “show”. We zijn 
beland in een situatie waarin “one-to-many times” 
het woord genomen wordt. 
Als het gaat om een teleconferentie in een 
kleine groep, kunnen we de goede oude regels 
van een efficiënte vergadering toepassen: de 
timing respecteren, een doelstelling definiëren, 
een animator aanstellen, een verslag van de 
vergadering opstellen, enz. Daarbij komen dan de 
regels die eigen zijn aan de gebruikte technologie:

• Aantal deelnemers: maximum 6 voor een  
 vruchtbare vergadering.
• Keuze van de deelnemers:
 - er mogen geen grote hiërarchische 
  verschillen zijn zodat iedereen het woord  
  durft te nemen. 
 - zet geen ‘perfect strangers’ samen;   
  teleconferenties zijn vooral efficiënt 
  tussen mensen die mekaar ook regelmatig 
  “life” zien.
 - hou rekening met een gewenningsfase: 
  een eerste teleconferentie kan intimiderend 

zijn. Nieuwe gebruikers zijn vaak ook afgeleid 
of geïntrigeerd door de technologie. Geef hen 
de tijd om te wennen. Indien nodig kan je voor 
het begin van de vergadering eerst een demo 
organiseren voor de beginnelingen, met een korte 
voorstelling van het materiaal, de techniek en de 
afspraken (zie hieronder). 
• Begin op tijd.
• Keuvel eerst een paar minuten over eender  
 welk onderwerp dat losstaat van dat van de  
 vergadering om een gemoedelijke sfeer te  
 creëren en ieders stem te leren kennen. 
• Zeg je naam alvorens het woord te nemen,  
 zeker bij audioconferenties zonder beeld, en  
 luister goed naar de anderen. 
• Geef aan hoelang iedereen aan het woord mag  
 zijn. 
• Beperk je tot eenvoudige onderwerpen, anders  
 worden gesprekken te lang of net te bondig 
 en ongedetailleerd. Snij dus geen grote  
 strategische vraagstukken aan. 
• Stel een animator aan: zijn belangrijkste taak is  
 om de sprekers aan te duiden en tussenin zelf  
 het woord te nemen.  
• Eis regelmatig opnieuw de aandacht op, meer  
 nog dan tijdens een gewone vergadering. Denk  
 eraan dat 38% van een boodschap overgebracht 

Systemen voor immersieve telepresen-
tie reconstrueren de omstandigheden 
van een echte vergadering maar 
passen door hun hoge kosten niet in 
elk budget. Zulke investeringen zijn 
eveneens niet verantwoord voor kort, 
dagelijks gebruik 
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wordt door de stem (toon, articulatie, volume, 
tempo), 7% door de woorden en 55% door het 
zicht. Als het dan gaat om een audioconferentie…  
• Vermijd grapjes!
 - Zonder beeld of met de ‘filter’ van een 
  scherm kan een deel van uw bedoelingen  
  verloren gaan. 
 - Humoristische trekjes kunnen slecht  
  overkomen. 
 - Maak daarom ook geen persoonlijke  
  opmerkingen als de hele groep het kan  
  horen. 
 - Controleer na de vergadering of de microfoon  
  uitstaat en de verbinding verbroken  
  is, anders kunnen zich er heel wat gênante  
  situaties voordoen. Jean-Luc Dehaene 
  en Georges W. Bush kunnen erover   
  meespreken…
• Vermijd storende geluiden: gebruik de 
 “mute” knop als u wilt fluisteren over de  
 persoon aan de andere kant van de lijn of als u  
 papieren of koffie uitdeelt.  
• Voor videoconferenties: 
 - zorg voor een net voorkomen: effen kleuren  
  komen het best over op het scherm.
 - hou de achtergrond zo eenvoudig mogelijk,  
  anders wordt de aandacht afgeleid van de  

 persoon die aan het woord is. 
• Gedrag: spreek op een normale manier.  
 Dankzij de moderne technologie worden alle  
 intonaties van uw stem overgebracht, u hoeft  
 dus niet harder te praten. 
• Verstuur meteen na de vergadering een kort  
 verslag. 

 Patrick BArtHoLoMé  n
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Van links naar rechts:
De ‘eerste keer’ is altijd angstaan-
jagend, op alle gebied… Tijdens 
televergaderingen kan de technologie 
afleidend werken, niet alleen voor 
de spreker maar ook voor de andere 
aanwezigen. Om dit te vermijden, is het 
beter om eerst vertrouwd te raken met 
het materiaal buiten het kader van een 
echte vergadering  

Televergaderingen zijn efficiënter 
wanneer de deelnemers elkaar goed 
kennen doordat ze elkaar vooraf al 
eens ontmoet hebben  

Volgens sommige studies 
komt 55% van een 
boodschap aan langs 
visuele weg. Dit type tele-
foontoestel zal bijgevolg 
de communicatie tussen 
personen aanzienlijk 
verbeteren
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Frankfurt, 15. - 20.4.2012

Hall 2.0, Stand B30, B31

LIGHT FIELDS

Elegant, discreet, hoogwaar-
dig: de armatuurserie LIGHT 
FIELDS blijft met zijn design 
ook in de nieuwe LED-uitvoe-
ringen de klassieker wat betreft 
rechtlijnige kantoorarchitectuur.  

Zumtobel. Het licht.

zumtobel.com/LIGHTFIELDSDesign: Sottsass Associati

Effect.
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Meer comfort in kantoorlandschappen met OKTAV
Met de concepten ‘mobile working’ en gedeelde kantoren komen kantoorlandschappen – ook wel ‘open spaces’ genoemd – steeds 
vaker voor, niet alleen om ruimte en oppervlakte (m²) te besparen maar ook om creatieve uitwisselingen te stimuleren en de samen-
werking tussen collega’s te bevorderen. Deze grote, open ruimtes zijn dikwijls te sober, waardoor het geluid op de muren terug-
gekaatst wordt. Mensen die in kantoorlandschappen werken, zeggen dat ze vaak gestoord worden door omgevingslawaai, zoals 
de gesprekken van anderen. Dit lawaai is nefast voor de concentratie.  Om het comfort in deze werkruimten te verbeteren, heeft 
de Zweedse fabrikant van kantoormeubilair Kinnarps een nieuwe gamma akoestische wanden ontworpen die dit omgevingslawaai 
absorberen en verzachten. De collectie kreeg de naam Oktav. Oktav is niet alleen esthetisch en decoratief maar ook milieuvriendelijk 
aangezien de wanden gemaakt zijn uit afvalstroken van Kinnarps meubilair stoffen vervaardigd. De wanden kunnen vlot geïntegreerd 
worden in de inrichting van ‘open spaces’ aangezien ze licht zijn en heel eenvoudig op de muur gemonteerd kunnen worden. Het 
product Oktav is ISO 11654 gecertificeerd en voldoet aan klasse A qua geluidsabsorptie. 

  www.kinnarps.be

De akoestische wandelement Oktav 
kan uitgevoerd worden in interessante 
kleuren en motieven, wat ook wat 
dynamiek in het werkplek interieur 
brengt

Christian Halleröd, de ontwerper van 
de Oktav voor Kinnarps : ‘”Toen ik de 
Oktav aan het ontwerpen was, wou ik 
een aantrekkelijk en milieuvriendelijk 
product creëren dat terug harmonie op 
de werkvloer brengt”

PRo-buildings  i  binnEninRiCHTing  i

Systeemwanden
Cloisons amovibles
Of� ce partitions

PAN-ALL nv
Diebeke 13
9500 Geraardsbergen
Belgium

t +32 54 41 24 71
f +32 54 41 85 06
e info@pan-all.be

www.pan-all.be
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De Staat op rooftocht 

Mobility  i  Moordaanslag op wagenparkbeheer  i

Bij het ingaan van 2012 was niets van dat 
alles geconcretiseerd en twee maand later is 
er nog steeds geen 100% zekerheid over de 

maatregelen, behalve dat iedereen wel doordrongen 
is van het feit dat de Staat op rooftocht is en de auto 
alweer als uitverkoren slachtoffer in het vizier is 
genomen. Om het nog wat ingewikkelder te maken 
is er ook de verplaatsing van de BIV (Belasting 
op Inverkeerstelling), die niet langer op federaal 
niveau is ondergebracht, maar verschuift naar de 
gewesten. Dat belet overigens niet dat ze volgens 
Europa totaal onwettelijk is… maar daar hebben onze 
beleidsvoerders geen oren naar. 
Voor Brussel en Wallonië blijven de vorige en al 
geruime tijd vertrouwde BIV-tarieven behouden. Dat 
geldt overigens ook voor de leasemaatschappijen en 
dat ongeacht de plaats waar ze gevestigd zijn.
Vlaanderen gaat zijn eigen weg, maar neemt een 
onzekere start. Bedoeling was de nieuwe berekening 
vanaf 1 januari 2012 in te voeren, maar dat werd 
uiteindelijk 1 maart 2012. Het Vlaamse BIV-systeem 
geldt voor alle personen en bedrijven, maar niet voor 
de leasemaatschappijen. In de praktijk betekent dit 
dat een onderneming in Hasselt die zelf de auto’s 
aankoopt volgens het Vlaamse BIV-stelsel betaalt, 
maar wanneer diezelfde onderneming zijn wagenpark 
least, aan het oude BIV-tarief onderworpen is via de 
maandelijkse leaseprijs. 
De Vlaamse regering wil zogezegd de inverkeerstelling 
van minder vervuilende voertuigen stimuleren via het 
nieuwe BIV-tarief. Het nieuwe systeem stapt daarom 
af van de cilinderinhoud en het motorvermogen, maar 
betrekt factoren als de CO

2
-uitstoot, het brandstoftype, 

de Euro-norm, de leeftijd van het voertuig, de 
uitrusting met een roetfilter. Het brandstoftype 
beperkt zich niet tot benzine of diesel, maar heeft ook 
aandacht voor LPG, elektriciteit, aardgas (CNG), bio-
ethanol en waterstof. De berekeningsformule is om 

duizelig van te worden!1 De nu bij premiummerken 
gangbare terugschroeving van het vermogen (vb. 140 
> 136 pk) heeft dan geen zin meer… tenzij de auto in 
Brussel, Wallonië of via een leasemaatschappij wordt 
ingeschreven.
Tweedehandswagens genieten een overgangsregeling 
die twee jaar geldig blijft. In 2012 krijgt de nieuwe 
berekeningsformule 33% aandeel in de verschuldigde 
BIV; in 2013 wordt dat 67%. Vanaf 2014 zijn ook 
tweedehandsvoertuigen volledig onderworpen aan de 
Vlaamse BIV-berekening.

de blijvers
Wat dit jaar niet veranderd is de verkeers- of 
wegenbelasting, die jaarlijks wordt aangerekend of 
in het maandelijkse leasebedrag verrekend zit voor 
wie een contract operationele of full leasing heeft 
onderschreven. Deze belasting blijft afhankelijk van 
de fiscale pk’s van het voertuig en bijgevolg gerelateerd 
aan de cilinderinhoud van de motor. 
De fiscale aftrekbaarheid voor vennootschappen 
wordt eveneens ongemoeid gelaten en blijft verder 
afhankelijk van de officiële CO

2
-uitstoot zoals vermeld 

op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Voor 
zuiver elektrische auto’s (dus geen hybride of andere 
technologie) die 0 g/km CO

2
 uitstoten, geldt zelfs een 

aftrekbaarheid van 120%. Voor auto’s die maximaal 
115 g/km CO

2
 uitstoten wordt niet langer onderscheid 

gemaakt tussen benzine- of dieselmotoren.

wurggreep
De meest bekritiseerde verandering voor 2012 is de 
fiscale aanslag op de gebruiker van een bedrijfswagen 
via het ‘Voordeel van alle aard’ (VAA). 
In het verleden werd rekening gehouden met de 
CO

2
-uitstoot, het brandstoftype (benzine of diesel) 

en de afstand tussen de woon- en werkplaats. Het 
nieuwe stelsel houdt nog steeds rekening met het 

De regering Di Rupo I sloot 2011 af met de aankondiging van een massa onheilspellend 

nieuws m.b.t. het gebruik van bedrijfsauto’s. Het voordeel van alle aard dat werknemers 

wordt aangerekend die een firmawagen ter beschikking krijgen, zou gigantisch toenemen 

en ook de werkgever die de auto ter beschikking stelt moet bijkomend langs de kassa 

passeren. 

  Co2-uitstoot diesel Co2-uitstoot benzine aftrek in % 

 Tussen 1 en 60 g  Idem 100 %

 Tussen 61 en 105 g  Idem  90 %

 Tussen 106 en 115 g Idem  80 %

 Tussen 116 en 145 g Tussen 126 en 155 g 75 %

 Tussen 146 en 170 g Tussen 156 en 180 g 70%

 Tussen 171 en 195 g Tussen 191 en 205 g 60 %

 > 195 g  > 205 g 50 %

1 Berekening BIV www.auto-i.be 

Bron DELOITTE

420 mobility NL.indd   51 05/03/12   14:54



52  PROFACILITY MAGAZINE NR. 33  Maart 2012

brandstoftype en de CO
2
-uitstoot, maar voegt daar 

nu ook de cataloguswaarde van de auto aan toe. 
Bovendien gaat het om de totale catalogusprijs, 
inclusief de btw, de opties en met uitsluiting van de 
korting. 
Deze aanpak is volstrekt onredelijk en erger dan 
diefstal! Vooreerst zijn bijna alle ondernemingen 
btw-plichtig en bijgevolg is het meenemen van de 
btw in de berekening van het VAA onterecht. Elke 
aankoper / vlootbeheerder ziet het als zijn taak om 
de best mogelijke condities op te zoeken en af te 
dwingen. Bijgevolg is de verkregen korting zijn of 
haar verdienste en is het ronduit crimineel deze weg 
te vagen bij de berekening van het VAA.
Het aan de gebruiker via zijn belastingaangifte 
doorgerekende Voordeel van alle Aard bedraagt 
voortaan ook minimaal 1.200 euro/jaar.
Zelfs voor tweedehandswagens wordt teruggegrepen 
naar de oorspronkelijke cataloguswaarde van het 
voertuig in nieuwstaat, eveneens inclusief btw en 
opties, met uitsluiting van de verkregen korting. 
Per jaar wordt weliswaar een vermindering van de 
cataloguswaarde in aanmerking genomen, maar deze 
bedraagt slechts 6% per jaar, met een maximum 
van 30% na 5 jaar! Dit is alweer een schandelijk 
feit, want iedereen weet dat geen enkele auto na 
vijf jaar nog een marktwaarde heeft van 70%. Een 
door verzekeringsmaatschappijen veel toegepaste 
rekenformule voor de waardevermindering van een 
auto, komt neer op iets minder dan 50% van de 
nieuwwaarde.

Verrekening Vaa 
Volgende formule wordt gehanteerd voor de 
berekening aan de werknemer: VAA bedrijfswagen 
= cataloguswaarde x percentage CO

2
-uitstoot x 6/7 

x percentage leeftijd voertuig
Voor het kennen van het percentage CO

2
-uitstoot: zie 

tabel hieronder

Het percentage CO
2
-uitstoot dat wordt verrekend 

bedraagt minimaal 4% en maximaal 18%. Bovendien 
zal de basis CO

2
-coëffi cient - momenteel 5,5% - 

jaarlijks worden aangepast via een KB in functie tot de 
gemiddelde CO

2
-uitstoot van nieuwe auto’s. 

Het toepassen van de procentuele vermindering 
in functie tot de leeftijd van het voertuig voor de 
berekening van de bedrijfsvoorheffi ng gaat pas in 
voege vanaf 1 mei 2012.
Het VAA dat het resultaat is van het toepassen 
van de formule hieronder, wordt toegevoegd aan 
de belastbare inkomsten van de werknemer of de 
zelfstandige met een eigen vennootschap, die het 
voertuig bezit of least.
Sommige werkgevers staan toe dat de werknemer zelf 
een bijdrage levert voor extra opties. De werknemer 
kan rechtstreeks de factuur voor de opties betalen 
aan de leasingmaatschappij of via inhouding door 
de werkgever op zijn salaris. In dat geval wordt deze 
netto-bijdrage uit de catalogusprijs (inclusief alle 
opties) gehaald. 
Het is ook mogelijk dat de werknemer niet voor 
opties, maar voor het privégebruik van de bedrijfsauto 
bijdraagt. De eenmalige of periodieke netto bijdrage 
mag in mindering gebracht worden van het belastbaar 
VAA in het jaar dat de bijdrage(n) werd(en) betaald.
De werkgever wordt 17% van het belastbaar VAA 
aan de werknemers in de maag gesplitst bovenop 
de belastbare basis van de werkgever en is bijgevolg 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
De VAA donderwolken hebben ook nog een nare 
bijwerking op langere termijn. Zo zullen drie jaar 
na het in voege treden van deze regeling (2015) de 
te betalen sociale bijdragen worden aangepast en 
berekend op het loon, vermeerderd met de VAA van 
de werknemer of ‘genieter’ van het bedrijfsvoertuig.
Met grote zekerheid kunnen we stellen dat 
bedrijfswagens zullen gekozen worden in functie tot 
de fi scale druk die erop rust en dat de administratieve 
belasting voor werkgevers, leasingbedrijven en sociale 
secretariaten nog zal verhogen, met meerkosten tot 
gevolg. Economisch vertoont dit land gevaarlijke 
zelfmoordneigingen!

Eduard CODDÉ ■

  percentage Co2-uitstoot 

Dieselmotoren

 < 80 g/km minimum van 4% met een absoluut minimum van € 1.200/jaar(geïndexeerd voor inkomstenjaar 2012)

80 g/km - 95 g/km  5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2 minder dan 95 g/km

95 g/km - 220 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2 meer dan 95 g/km

> 220 g/km  maximum van 18%

Benzinemotoren

 < 100 g/km minimum van 4% met een absoluut minimum van € 1.200/jaar (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2012)

100 g/km - 115 g/km  5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2minder dan 115 g/km

115 g/km - 240 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2 meer dan 115 g/km

> 240 g/km  maximum van 18%

economische zelfmoord  

Bedoeling van de hele VAA-operatie 

is de overheid jaarlijks 200 miljoen 

euro extra te laten binnenrijven. 

Vooral bedrijfsleiders, hoger kader en 

anderen die met auto’s uit de hogere 

klasse, sportwagens of SUV’s rijden, 

worden zwaar aangepakt. 

De nieuwe belastingdruk is ook 

een moordaanslag op verantwoord 

wagenparkbeheer, want geen enkele 

fl eet manager of FM kan er adequaat 

op reageren. Auto’s met bijkomende 

veiligheids- of functionele uitrusting 

(vb. dodehoekspiegelwaarschuwing, 

handenvrij kit, navigatie,…) worden 

extra belast vanwege de oplopende 

catalogusprijs. Vooral wie een auto 

echt beroepshalve nodig heeft wordt 

dus onredelijk afgestraft. 

De invloed van deze fi scale moord-

aanslag zal zich negatief vertalen 

op de motivatie bij de werknemers, 

terwijl de regering juist oproept ‘een 

tandje bij te steken’.

De 200 miljoen euro extra waarop ze 

aast zal ze echter nooit zien. Wie bij 

zijn premiummerk blijft, kan kiezen 

voor een lager model; verzaken aan 

opties of uiteindelijk toch overstappen 

naar niet premium – in alle gevallen 

loopt de regering btw en nog zoveel 

meer geld mis, terwijl de negativiteit 

en contraproductiviteit bij de bevol-

king alsmaar hoger oploopt.

Bron DELOITTE
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Wie gebouwen beheert, weet hoe arbeidsintensief – en dus 
kostbaar – het dagelijkse onderhoud is. Efficiënte schoon-
maakmethoden en hoogwaardige reinigingsproducten 

zorgen dan ook voor een directe kostenbesparing. Maarten van Vliet 
is marketing coördinator bij 3M België. Hij is verantwoordelijk voor 
het Own the Floor-concept en nauw betrokken bij de introductie van 
de nieuwe Scotchgard Floor Protectors: “Groot periodiek onder-
houd kun je voortaan achterwege laten, want compleet strippen van 
de oude laag hoeft niet meer. Tussentijds kun je de glans terugha-
len door de vloer met een ultra high-speed machine te behandelen. 
Ongeveer één keer per jaar breng je een nieuwe laag aan waar de 
vloer dof is gelopen.” 

De nieuwe nano-protectors zorgen voor een glanzende vloer die 
veilig is én mooi schoon blijft. Van Vliet: “De Scotchgard Floor Pro-
tectors hebben uitstekende antislip-eigenschappen en helpen dus 
glijpartijen voorkomen. Ze beschermen de vloer bovendien tegen 
veel voorkomende vlekken van frisdranken, alcoholhoudende hand-
zepen, koffie, wijn en urine.” Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: 
een is bestemd voor stenen vloeren zoals marmer, beton en natuur-
steen, de andere is bedoeld voor linoleum, pvc en vinyl vloeren. 
“De eindgebruikers zijn lovend over het eindresultaat,” aldus Van 
Vliet. “De vloeren zien er na de behandeling perfect uit en behou-
den hun glans ook tijdens intensief gebruik.” De Scotchgard nano-
coating is tien keer sterker dan een traditionele acrylwas en is dus 
beter bestand tegen krassen. Van Vliet: “Ze zijn bovendien beter te 
verwijderen, omdat je de nano-coating ook plaatselijk kunt bijwer-
ken”. 

Schoonmaakmarathon
De Scotchgard Floor Protectors vormen een belangrijke aanvul-
ling op het Own the Floor-concept van 3M. Van Vliet: “We willen de 
schoonmaakbranche een compleet systeem oplossingen bieden, 
waarmee sneller en gemakkelijker kan worden gewerkt mét een 
hoogwaardig eindresultaat.” 

Compleet strippen van de vloer is voortaan 
overbodig:  slechts twee lagen van de nieuwe 
Scotchgard Floor Protectors zorgen ervoor 
dat alle soorten vloeren langdurig bestand 
zijn tegen slijtage, krassen en vlekken. 
Tussentijds bijwerken is bovendien in een 
handomdraai gebeurd. De Scotchgard 
Floor Protectors maken deel uit van het 
Own the Floor-concept van 3M. Dit is een 
compleet systeem oplossingen, waarmee 
het beschermen, schoonmaken en 
onderhouden van vloeren gemakkelijker, 
efficiënter én goedkoper wordt. 

PUBLI-VIEW

Preventie, reinigen en onderhouden van vloeren

Snel en efficiënt werken met het 3M Own the Floor-systeem
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3M Schoonmaak & Gebouwonderhoud 
Hermeslaan 7 
1831 Diegem

www.cleaningmarathon.eu 

Preventie, reinigen en onderhouden van vloeren

Snel en efficiënt werken met het 3M Own the Floor-systeem
Als het aan 3M ligt, wordt de nieuwe website www.cleaningmara-
thon.eu een belangrijk startpunt voor facility managers en schoon-
maakorganisaties. Hier is alle relevante informatie verzameld en 
hier begint een systematische analyse van het schoonmaak- en 
onderhoudsproces. Wie dat wil, kan via de website bijvoorbeeld een 
gratis test aanvragen voor behandeling van een vloervak met de 
nieuwe protector, maar ook zijn huidige huurcontract voor entree-
matten onder de loep nemen. Binnen enkele muiskliks wordt dui-
delijk waar geld kan worden bespaard. Daarnaast biedt 3M veel 
ruimte voor uitwisseling van praktijkervaringen: “Zeker in onze 
branche is de praktijk nog altijd de beste leermeester,” vindt Van 
Vliet. “Daarom besteden we veel aandacht aan praktijkervaringen 
en willen we onze relaties de gelegenheid bieden hun ervaringen 
uit te wisselen.” Daarbij spelen ook sociale media een essentiële 
rol. Van Vliet: “Wij willen onze kennis graag delen. Op LinkedIn heb-
ben we bijvoorbeeld een discussiegroep waar verdelers en schoon-
maakbedrijven bepaalde toepassingen met elkaar kunnen evalue-
ren en via YouTube, Facebook en Twitter houden we onze relaties op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daar hebben we ook demon-
stratievideo’s en productinformatie opgenomen.” 

Bespaar geld met Nomad inkommatten
Alle relevante producten en systemen zijn binnen Own the Floor 
ondergebracht in vier categorieën: voorkomen, reinigen, bescher-
men en onderhouden. Alles is op elkaar afgestemd voor een opti-
maal eindresultaat. “Om te voorkomen dat er veel vuil naar binnen-
komt, hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment Nomad 
inkommatten. De matten houden vuil en vocht vast en onttrekken 
het aan het zicht. Ze zijn bovendien gemakkelijk te reinigen. Via een 
handige online tool op www.cleaningmarathon.eu kunnen facility 
managers gemakkelijk hun ideale vloermat selecteren en bereke-
nen wat ze met een goede mat kunnen besparen,” aldus Van Vliet. 
Ook op het gebied van reiniging heeft 3M een compleet assortiment 
oplossingen: “We hebben een volledig pakket vloerpads, zodat er 
voor iedere ondergrond een geschikte pad beschikbaar is. Daar-

naast hebben we diverse innovatieve materialen en syste-
men ontwikkeld onder de naam Easy Clean systeem. Op de 
website hebben we alle productinformatie overzichtelijk bij 
elkaar gebracht.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de nieuwe Scotchgard 
Floor Protectors en het Own the Floor-concept op 
www.cleaningmarathon.eu 

Daar vindt u ook links naar de diverse sociale media 
met meer informatie van gebruikers en demonstra-
tievideo’s en kunt u een afspraak inplannen met het 
demo-team. 

Own the Floor biedt een compleet systeem oplos-
singen, waarmee sneller en gemakkelijker kan 
worden gewerkt, met een beter eindresultaat.

Test zelf de Scotchgard Floor Protectors!
En maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak 
met het demonstratieteam via de website 
www.cleaningmarathon.eu 
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Schoonmaakresultaat ob jectief meten

pro-services  i  cleaning  i

VSR (Vereniging Schoonmaak Research) ging 
in 1979 van start met een eerste project, 
naar aanleiding van aanhoudende discussies 

over ‘wat is schoon?’. Schoonmaakbedrijven kregen 
klachten, maar die bleken erg ongenuanceerd. De 
vermeende - subjectieve - ontevredenheid kon 
slechts aangepakt worden door objectivering.  

Freek Veneman, lid van het dagelijks bestuur 
bij VSR, Lid van het dagelijks bestuur van SSK 
(Stichting Schoonmaak Kwaliteit), Voorzitter van 
de Nederlandse normcommissie schoonmaak-
dienstverlening en Waarnemend voorzitter 
van de Europese normcommissie ‘on cleaning 
performance’: “Er moest één gemeenschappelijke 
taal gevonden worden voor de communicatie rond 
schoonmaak tussen klant en dienstverlener.  
Daarom werd een systeem voor eindkeuring van de 
schoonmaakhandelingen opgesteld, gevolgd door 
procescontrole”. De definitie van ‘schoon’ zoals ze 
door VSR wordt gehanteerd verschilt van wat we in 
het woordenboek aantreffen: ‘schoon is wanneer iets 
op de juiste manier is schoongemaakt’. Er moesten 
keuringscriteria komen die eenvoudig te begrijpen 
zijn en geen ruimte voor interpretatie laten.

objectieve meting bepalen
Het VSR ‘Kwaliteit Meet Systeem’ (KMS) begon als 
een systeem voor eindkeuringen en werd nadien 
aangevuld met procescontrole onder de vorm van 
het ‘Dagelijks Kontrole Systeem’ (DKS).
VSR schreef de gedetailleerde bepaling-en uit voor 
de verschillende onderwerpen van de schoonmaak, 
zoals sanitair, bureau, telefoon, enz. 
Voor het keuren van het resultaat van een 
schoonmaakhandeling was een goedkeurgrens nodig 
en dat bleek een niet zo eenvoudig beslissingsproces. 
“Een nultolerantie was onmogelijk werkzaam; er 
moest een foutmarge worden bepaald” verklaart 
Freek Veneman. “Het systeem kan ook slechts 100% 
betrouwbaar zijn wanneer er een 100% keuring 
plaatsvindt” gaat hij verder. “Steekproeven sluiten 
een te groot risico in voor het trekken van foute 
conclusies”. De voorkeur ging uiteindelijk naar een 
statistische benadering en niet naar het instellen van 
een procentuele foutmarge bij het uitvoeren van 

steekproeven. Dit sluit ook aan op de ‘Acceptance 
Sampling Systems’ opgenomen in de internationale 
norm ISO 2859. 
Een waardering van het schoonmaakresultaat in 
procenten van een maximum puntentotaal bleek 
ook al niet precies genoeg. “Een goed resultaat wordt 
veelal met 80% beoordeeld, maar waarom geen 90 
of 100?” merkt Freek Veneman op. “Een niet zo best 
resultaat krijgt al gauw 50%, maar half schoon is 
uiteindelijk toch niet schoon en dus vuil en niet te 
accepteren”. Bij het hanteren van gewogen systemen 
is er het risico dat sommige onderdelen van de 
schoonmaak teveel aandacht krijgen, terwijl andere 
het gevaar lopen onvoldoende aandacht te krijgen. 
“Alle schoonmaak is even belangrijk” stelt Freek 
Veneman. 
In de periode 1979 – 1982 werd het VSR-systeem voor 
kwaliteitsmeting in de schoonmaak uitgeprobeerd. 
In 1994 werd het in Nederland geïntegreerd in de 
norm NEN2075. Midden de jaren negentig toonde 
ook Europa interesse, maar het kwam niet tot een 
akkoord. De Europese standaard EN 13549 die in 
2001 verscheen, neemt de basisverwachtingen en 
aanbevelingen voor schoonmaakdiensten op. Het 
kwaliteitsmeetsysteem van VSR (KMS) voldoet 
volledig aan deze EN 13549. Freek Veneman besluit: 
“De dienstverlener neemt de verantwoording van 
het schoonmaakproces op zich en bewaakt dit met 
het DKS - dagelijks controlesysteem. De klant krijgt 
hiervan het resultaat en controleert met het VSR 
KMS”. 

vsr in België
Eind de jaren negentig kwam VSR ook naar België, 
waar het vooreerst ingang vond in de banksector, 
als gevolg van een beslissing tot outsourcen van de 
schoonmaak i.p.v. eigen schoonmaakpersoneel. 
De banken kregen navolging van andere kantoren, 
industrie en de zorgsector. “Vandaag worden een 
1000-tal audits per jaar uitgevoerd” meldt Els Nys, 
Zaakvoerder ATIR België Cleaning Consultancy en 
VSR-inspecteur. 
VSR staat voor een technische benadering 
van het schoonmaakgebeuren. Het gaat om 
schoonmaaksystemen en niet langer om 
emmer en dweil. Het schoonmaakproces wordt 

Schoonmaak is ontegensprekelijk het thema waarmee facility management zich al het 

langst bezig houdt. Iedereen wil een ‘schoon’ resultaat, maar de beoordeling daarvan 

verloopt erg subjectief. Het is dan ook logisch dat zowel klant als dienstverlener al lang op 

zoek zijn naar een objectief meetsysteem voor de schoonmaak. In Nederland heeft VSR 

zich als representatieve organisatie laten respecteren. België volgt. IFMA organiseerde 

een seminar om de Facility Managers dit kwaliteitscontrolesysteem te verduidelijken
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Schoonmaakresultaat ob jectief meten

gestructureerd aangepakt, met ingekleurde 
plattegronden en een planning voor de 
verschillende schoonmaakopdrachten, per dag, 
wekelijks en periodiek. VSR staat voor aansturing 
van de schoonmaakmedewerkers op de vloer 
en weerspiegelt zich in het lastenboek en SLA’s. 
VSR bestaat uit twee complementaire systemen: 
enerzijds het dagelijkse controlesysteem (DKS) 
wat moet dienen voor de opvolging en aansturing 
van het schoonmaakpersoneel – dit is een interne 
kwaliteitscontrole – en anderzijds de externe audits 
door gediplomeerde VSR-controleurs. Er wordt 
altijd gestart met een eenmalige inventarisering van 
het gebouw, wat toelaat de controles nauwkeurig af 
te bakenen. De audit voor kantoorgebouwen gebeurt 
in principe met een frequentie van 4 per jaar. Voor 
de zorgsector wordt gewerkt met een maandelijkse 
frequentie of een aangepast schema volgens de 
wensen van de klant. De controlerondes worden altijd 
met drie personen afgewerkt: een VSR-inspecteur, de 
opdrachtgever en een vertegenwoordiging van het 
schoonmaakbedrijf. Het controlesysteem maakt een 
nuancering in functie tot de ruimte. Zo wordt voor 
kantoren een foutmarge van 7% toegestaan, terwijl 
dit voor het sanitair slechts 4% bedraagt en in de 
zorgsector 3% foutmarge als standaard geldt. 

vsr maakt gent schoner
Dirk Goossens, facility manager bij de Stad Gent, 
getuigt over zijn ervaringen met VSR. In Gent worden 
600.000m² oppervlakte schoongemaakt, verspreid 
over de 340 gebouwen en het ganse stadsgebied. Dat 
gaat gepaard met diverse schoonmaakprogramma’s 
en SLA’s voor bv. musea, administratieve gebouwen, 
crèches en scholen. De schoonmaak werd in 
de loop der jaren stapsgewijs uitbesteed met 

een uitdoofscenario, rekening houdend met de 
wetgeving op overheidsopdrachten. Zo werd sinds 
1998 ook overgestapt van een decentrale naar een 
centrale aansturing. 
Dirk Goossens: “Terwijl schoonmaak van in- naar 
outsourcen evolueerde, bleef catering behouden. Het 
stadspersoneel werd van schoonmaak overgeplaatst 
naar andere services. Er was nood aan een objectieve 
rapportering, een betrouwbaar instrument voor 
bijsturing van zowel schoonmaakpartner als 
schoonmaakpersoneel op de vloer”. 
Er werden offertes aangevraagd voor schoonmaak en 
kwaliteitscontrole. Daaruit bleek dat de verschillende 
controlesystemen onderling niet vergelijkbaar zijn. 
“Enkel VSR voldoet aan de wens naar objectiviteit om 
verschillende schoonmaakbedrijven toch uniform 
met één enkel systeem te controleren” concludeert 
Dirk Goossens. “De Stad Gent opteerde voor een 
frequentie van twee controles per jaar, wat neerkomt 
op 750 inspectierondes”. Het controlebudget voor de 
VSR-tussenkomst ligt iets hoger dan 100.000 euro 
en verwacht wordt dat dit zal stijgen, gezien men het 
aantal inspecties tot 1.000 wenst op te voeren. “Een 
belangrijk voordeel is dat het controlebeheer met een 
beperkt aantal eigen mensen mogelijk is” merkt Dirk 
Goossens op. “Daarnaast is er het binnenhalen en 
benutten van de externe expertise. Binnen dit systeem 
controleren zowel opdrachtgever als dienstverlener 
op kwaliteit en dat werkt versterkend”.
VSR wordt geaccepteerd als een neutrale 
kwaliteitscontrole en dat verschilt grondig van een 
eigen controle door de opdrachtgever. Het sluit 
een hoge rapporteringswaarde in voor alle partijen, 
inclusief vakbonden. Bovendien is er een aanvaard 
boetesysteem. 

Eduard CODDé n

meer dan een meetsysteem

VSR (Vereniging Schoonmaak 

Research) ligt niet alleen aan de 

basis van een werkzaam contro-

lesysteem voor de schoonmaak, 

het doet ook onafgebroken 

onderzoek naar onderwerpen in 

het kader van de schoonmaak-

activiteiten. Zo is er onderzoek 

naar fijn stof, hoe het zich 

gedraagt, maar meer nog naar 

hoe het kan vermeden worden. 

Al 15 jaar geleden startte VSR 

het onderzoek naar de efficiëntie 

van de schoonmaak bij het 

gebruik van microvezels. Om de 

2 à 3 jaar wordt een ‘Microvezel-

handboek’ uitgegeven met de 

nieuwste stand van zaken.  VSR 

verricht ook onderzoek naar 

managementsystemen en kwa-

liteitsontwikkeling en verleent 

advies bij het opstellen van 

schoonmaakplannen.
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Pro-services  i  NeWs  i

In Brussel en in de rand staan meer dan 1,4 miljoen m² kantoren leeg. Het besef dat deze leegstand langdurig zou 
kunnen zijn, dringt bij de eigenaars van deze gebouwen steeds meer door. Gezien deze situatie, die structureel 
dreigt te worden, beslissen sommige eigenaars van in onbruik geraakte kantoorgebouwen om deze gebouwen 
een nieuwe bestemming te geven en te verbouwen tot woningen, rusthuizen, scholen,… Voor de anderen 
biedt het bedrijf Camelot, dat gespecialiseerd is in vastgoedbeheer voor derden, innoverende diensten aan om 
deze tijdelijk ongebruikte gebouwen te beveiligen en te rentabiliseren. Beveiligen door de leegstandsrisico’s 
(vandalisme, diefstal, kraak en verkrotting) te minimaliseren, en rentabiliseren door de eigenaars alternatieve 
inkomsten te bieden voor deze lege kantoren door ze bijvoorbeeld te veranderen in flexibele werkruimtes voor 
startende bedrijven, ambachtslieden en kunstenaars op basis van tijdelijke contracten. Met deze nieuwe tijdelijke 
bestemming verdient de eigenaar niet alleen alternatieve inkomsten maar vermijdt hij ook de meerkosten van 
de leegstandtaks. Nieuw bij Camelot is de innovatief dienst ‘Make Space Pay’ waarbij inkomsten gerealiseerd 
worden door het leegstaande goed te verhuren als film-, opslag- of evenementenlocatie.

  www.cameloteurope.com

Regus heeft begin dit jaar de overname van het Antwerp Business Center (ABC) gelegen in het Antwerpse 
stadscentrum afgerond. Voortaan zal het Belgische netwerk van Regus dus uit tien business centers bestaan, 
waarvan twee in Antwerpen (het tweede business center is gelegen op de Singel, vlakbij het station van 
Berchem). Volgens Olivier de Lavalette, algemeen directeur voor Regus Noord- en West-Europa, komt Regus 
met deze overname tegemoet aan een groeiende vraag naar flexibele en mobiele werkplekken. 
Bedrijven zien in het gebruik van deze ruimten een middel om hun vastgoedkosten te drukken en het evenwicht 
tussen het privé- en werkleven van hun medewerkers te verbeteren die steeds vaker geconfronteerd worden 
met mobiliteitsproblemen in de stad. Deze business centers bieden ook soepele oplossingen om een nieuwe 
venture op te starten of een tijdelijk projectteam samen te stellen. Of om vlot in te spelen op de veranderende 
economische omstandigheden. Regus zal alle business center-gerelateerde diensten en verplichtingen van 
het Antwerp Business Center overnemen. De huidige klanten van ABC zullen voortaan kunnen genieten van 
de voordelen als gevolg van de opname van het business center in een uitgebreid internationaal netwerk.                
Zo krijgen ze toegang tot alle business centers van Regus in België en in de rest van de wereld (1.200 business 
centers in 550 steden en 94 landen).

  www.nl.regus.be 

De Golden Service Awards hijsen de schoonmaak op een hoger niveau en zoeken naar 
Operational Excellence in de sector. De ‘Beste Schoonmaakster van het Jaar” werd 
op 1 februari 2012 Gissel Moreira Mendoza van EW Facility Services. Gissel Moreira 
Mendoza, werkzaam voor EW Facility Services in het Brusselse Dominican Hotel, werd 
gekozen uit vijf finalisten omwille van haar ‘bereidheid om te leren waardoor ze meer 
verantwoordelijke taken opgelegd krijgt, om haar aanstekelijke glimlach die van haar een 
echte schoonmaakambassadrice maakt’. Voor Henk den Hollander, Algemeen Directeur EW 
Facility Services is dit een erkenning van het EW Facilitair Belevingsconcept©.                    
Dit concept vertrekt vanuit de specifieke noden van de facilitaire dienstverlening: schoonmaak 
in de kamer van een klant of patiënt heeft andere implicaties dan schoonmaak van een 
kantoorgebouw. Daarnaast wordt gebouwd aan een partnership tussen de leverancier van 
diensten en de opdrachtgever zodat beide partijen samen evolueren in het contractproces 
om tot de best mogelijke oplossingen te komen, zowel op het vlak van service, medewerker 
inzet als kostenbeheersing. ‘Operational Excellence’, de gastentevredenheid is de ultieme 
doelstelling. De Golden Service Awards zijn een initiatief van Kimberley-Clark Professional 
en werden in 1991 voor het eerst in Engeland uitgereikt. Sinds 2002 gebeurt dit ook in 
Nederland en België. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury die ingezonden 
projecten beoordeelt per categorie en op basis van de prestatiekwaliteit. 

  www.ew.nl - www.goldenserviceawards.be

Leegstaande kantoorgebouwen beveiligen en rentabiliseren

Het Antwerp Business Center maakt voortaan 
deel uit van het Regus-netwerk

Facility Services in hospitality gaan voor professionele waardering

Het Antwerp Business Center (ABC) is 
gelegen in de Antwerp Tower, op enkele 

minuten wandelen van het centraal station.

De Award ‘Beste Schoonmaakster van het Jaar» winnares met haar 
‘aanstekelijke’ glimlach: Gissel Moreira Mendoza (links op de foto)
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DUURZAME PROJECTEN

Duurzaamheid is een 

basisvoorwaarde gewor-

den voor een geslaagd 

project. De duurzame 

Sikkens producten 

hebben een minimale 

ecologische footprint en 

zijn gecertifïeerd met het 

Europese Eco-label.  Ze 

zijn herkenbaar aan het 

EcoSure logo en bieden 

een oplossing voor tal van 

projecten. Sikkens gelooft 

in een brede defi nitie van 

duurzaamheid en enga-

geert zich daarom zowel 

voor de opleiding van 

vakmensen als voor het 

vitaliseren van commu-

nities met kleur. Wilt u er 

meer over weten? 

Contacteer dan het 

Sikkens Account Team of 

surf naar www.sikkens.be 

onder de rubriek 

“Sustainability”.

WWW.SIKKENS.BE
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