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Steven Beckers roept op tot een 
nauwere samenwerking tussen 
architecten en facility managers
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gratis en hernieuwbare oplossing

PRO-BUILDINGS

Intelligente en eco-
effi ciënte gebouwen

Prioriteiten voor het beheer van 
publieke gebouwen. Een interview 
met Laurent Vrijdaghs.
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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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Voorwoord

De algemene media hebben ons de laatste tijd met een opmerkelijk 
conformisme verdronken (dit keer figuurlijk) in een vloedgolf van 
memorabilia, nabeschouwingen en documentaire fictiereeksen 

over de catastrofe met de Titanic. De tijd heeft de schokgolf die de 
getroffen families destijds te verwerken kregen afgezwakt. Toch willen 
ook wij even stilstaan bij deze ‘titanomanie’, maar dan wel om dieper in 
te gaan op de symbolische waarde van dit drama. 

Want net zoals de befaamde pakketboot destijds, zijn de nieuwe 
kantoorgebouwen nu een toonbeeld van innovatie. Het zijn trendsetters 
in deze tijd: intelligent, geautomatiseerd, gericht op een nieuw soort 
mobiel werken (New World of Work). Ze vreten niet alleen minder energie 
maar evolueren ook naar een passieve standaard, die weldra (2019?) de 
norm zal worden in Europa - en - die al vanaf 2015 in Brussel verplicht 
zal worden toegepast voor alle nieuw te bouwen openbare gebouwen. 

Statische pakketboten aangemeerd in de stad – kantoorgebouwen 
laten op de plaats waar ze ingeplant worden steeds minder kielzog na 
in vergelijking tot een schip. Ze verbruiken steeds minder en – dit wordt 
de volgende stap – streven naar nul-energieverbruik, dat wil zeggen 
dat ze ‘energie neutraal’ zijn, zowel in hun noden (water, energie,…) 
als in hun directe impact. Dit kan door de keuze van een locatie waar 
openbaar vervoer gemakkelijk toegankelijk is. En de ultieme evolutie 
naar een ‘gebouw met positieve energie’ is al bezig: de productie van 
hernieuwbare energie zal “building integrated” zijn en niet, zoals nu, in 
mindere of meerdere mate toegevoegd. Fotovoltaïsche en geothermische 
technologie en windenergie (zelfs in de stad) maken van torengebouwen 
‘reuzenmachines”, die zoals schepen zelfstandig functioneren en voor 
hun eigen behoeften instaan.

En als deze vast verankerde betonnen schepen een SOS uitsturen, dan 
is dit niet direct een noodsein, maar wel een oproep om alle gebouwen 
in de stad progressief te laten evolueren naar voorbeelden van ‘Save Our 
Sustainability’. 

Dit is het thema van dit nummer, dat voor u recente realisaties of 
projecten die aan deze criteria beantwoorden belicht en onderzoekt. 
We blijven ook even stil staan bij technologieën die deze realisaties 
mogelijk maken. Mogen zij u helpen te laveren tussen de ijsbergen van 
economische verliezen, energie- en grondstofverspilling.

Patrick BARTHOLOME
Hoofdredacteur

redactie@profacility.be

SaveOurSustainability
--	 --	 --	 -- --	 --	 ----	 ----	 --•	•	• •	•	•	••
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de energie die het verbruikt.
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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 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  4/05/12  16:53  Page 1
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Agenda
Fairs & Networking events

Trainings & Seminars

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

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

→ 13>14/06   
CONTRACT 
Vakbeurs voor interieurinrichting 
projecten 
Brussel, Tour & Taxis

→ 25/06   
Young IFMA Professionals 
Speedating 
Sint-Niklaas, Kaho Sint Lieven

→ 05/09   
ABB Facility Cycling Tour
Georganiseerd door KI’Communica-
tions, met de steun van IRIS Group
Mullem (Oudenaerde)

→ 21/09   
LOG Facility Sailing Cup
Georganiseerd door KI’Communica-
tions, met de steun van KIA
Goessche Sas, Nederland

→ 04>07/10   
Facility Trip to Oman
Georganiseerd door 
KI’Communications

→ 17> 18/10   
BUILDTEC
Vakbeurs voor ontwerp, realisatie en 
onderhoud van gebouwen 
Georganiseerd door EasyFairs
Antwerp Expo

→ 22/05  
IFMA Conferentie 
gastspreker: Architect Thomas RAU
TURNTOO, vergeet eigendom, 
wat telt is prestatie 
Brussel, Tour & Taxis
 
→ 22>23/05 
VIB Seminarie ‘Strategic Update 
on Procurement & Sourcing 
Management’
Gent (Sint-Martens-Latem), 
Auberge du pêcheur

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

→ 31/05 
Congres Facility Management 
in de zorg 
Georganiseerd door 
KI’Communications
Antwerpen, Hotel Radisson Blu Astrid

De derde editie van dit interactieve 
congres snijdt drie thema’s aan:

• Human resources: het dreigende  
  tekort aan gekwalificeerd personeel
• Financiën: hoe de zorgkwaliteit  
  handhaven/verbeteren met minder  
  middelen?
• Nieuwe technologieën: hoe dragen  
  ze bij tot het zorgproces en het  
  patiëntendossier?
Deze thema’s worden in drie parallel-
sessies behandeld zodat iedereen aan 
elke discussiegroep kan deelnemen 
en dit gespreid over de dag. Ervaren 
vakgenoten uit de zorgsector en 
moderators leiden de discussies in 
goede banen.

  www.facilitynights.com/zorgcongres

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

10e postgraduaatopleiding in 
Facility Management
KAHO St-Lieven – Sint-Niklaas

24/05 Afvalbeheer

Real estate, Facility en Mobility 
management op REALTY

Op vier jaar tijd is ARTEXIS er met REALTY in geslaagd om Brussel op 
de Europese kaart van de voornaamste vastgoedbeurzen te zetten. 
Belangrijke politieke decisionmakers, verantwoordelijken voor ruimtelijke 
ordening, stedenbouwkundigen, toonaangevende vastgoedontwikkelaars, 
gerenommeerde architecten, vastgoedadviseurs,… elk jaar reizen zij met 
meer dan 700 af naar het MIPIM te Cannes, om er hun regio of stad te 
promoten, hun projecten en expertise voor te stellen aan investeerders en 
potentiële klanten, maar vooral ook om er elkaar te ontmoeten. Dankzij 
REALTY voelt dit zo waardevolle networkingplatform zich ook thuis op de 
Brusselse Tour & Taxis site, waar meer dan 120 exposanten gedurende drie 
dagen - van 22 tot 24 mei – hun ontwikkelingsprojecten en hun expertise 
in de optimalisatie van investeringen en vastgoedbeheer voorstellen en 
toelichten. 

Talrijke conferenties en evenementen zullen er de debatten over de grote 
uitdagingen in de vastgoedsector verrijken. Het seminarie ‘CityBoom: 
Booming cities – Blooming cities?’ dat op 22 en 23 mei wordt 
georganiseerd, gunt het publiek de gelegenheid om een duidelijker 
zicht te krijgen op de uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tussen nu en 2020 te maken krijgt. De vooruitzichten van het 
Planbureau houden rekening met een bevolkingstoename van haast 
180.000 personen. Nieuwe huisvesting en infrastructuur, verdichting van 
gebouwen, gemengde wijken, zachte en multimodale stedelijke mobiliteit, 
energetische efficiëntie: dat zijn onder meer de onderwerpen die op de 
debatagenda staan. Het begrijpen van dit alles in zijn geheel, laat bedrijven 
toe de juiste keuze te maken voor wat hun inplanting en locatie betreft. 
Brussel is niet de enige stad waarover levendig gedebatteerd zal worden 
in Tour & Taxis. Ook Antwerpen zal vertegenwoordigd zijn en haar visie 
op een duurzame stad toelichten. Als houder van de eerste plaats in de 
internationale ‘Creative City Index’ verklaart Gent op haar beurt hoe het erin 
geslaagd is de intimiteit van een middelgrote stad te combineren met de 
openheid van een wereldstad. Ook de provincie Namen gunt de bezoeker 
een blik op wat het qua projecten en ontwikkelingen in petto heeft.

Facility Management en vastgoedbeheer zijn steeds nauwer met elkaar 
verbonden door de energetische en ecologische uitdagingen die zich 
opdringen en het nodig maken om de totale kost van een gebouw over 
zijn hele levensduur te bekijken. FM en vastgoed hebben nog een ander 
raakvlak, namelijk dat van mobility management, een factor die steeds 
meer gewicht in de schaal legt bij de locatiekeuze van een bedrijf. Wat 
hen nog met elkaar verbindt, zijn de discussies over de nood aan een 
flexibele inrichting van een kantoorgebouw – of het nu gekocht of gehuurd 
wordt – om het hoofd te kunnen bieden aan de wisselende economische 
omstandigheden of de nieuwe organisatie- en managementprincipes van 
de werkvloer (vaak aangeduid met ‘The New World of Work’). 
Om de banden tussen FM en vastgoedbeheer te versterken, organiseert 
IFMA – de vereniging van Facility Managers – in het kader van REALTY 
op de avond van 22 mei de Facility Awards 2012. Voor het eerst wordt de 
‘Facility Manager of the Year’ verkozen.
 
 Informatie en inschrijving: www.REALTY-brussels.com
     Online voorverkoop: € 90. Ter plaatse: € 115 
 
 Voor de volgende evenementen dient u zich afzonderlijk in te schrijven.
 •  22/05> Seminarie ‘CityBoom: Booming cities – Blooming cities?’    
     www.boomingcities.be
 • 22/05 > Facility Awards 2012 avond 
    www.ifma.be – www.facility-awards.be
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C2C, kiezen voor eco-weldaad
En als we nu eens voor een positieve optie kozen, in de plaats van de impact van een 

gebouw op het milieu te verminderen? Dat ‘verminderen’ zetten we om in: eco-winst 

verhogen! Dat is wat architect/consultant Steven Beckers, Lateral Thinking Factory, 

voorstelt als hij het Cradle-to-Cradle concept (C2C: van wieg tot wieg) voorstelt: een 

milieubenadering waarin architecten en Facility Managers zich samen terug vinden. Een 

ontmoeting.

PRo-Fm  i  Fm & ARCHiTECTUUR  i

Kunt u even het Cradle-to-Cradle 
principe uitleggen voor de lezers 
die het interview met michael 

Braungart in onze editie van september 
gemist hebben?
Cradle to Cradle (C2C) – letterlijk van wieg 
tot wieg – is een nieuw economisch model dat 
door Michael Braungart en William McDonough 
ontwikkeld werd. Het gaat om een duurzame 
kringloop die ingaat tegen de werking van onze 
industrie: Cradle to Grave – van wieg tot graf 
– of van grondstof tot afval, die fi naal gedumpt 
of verbrand wordt. Achter Cradle-to-Cradle 
steekt de gedachte dat alles wat een mens 
produceert, letterlijk gegeten kan worden of toch 
ten minste kan ‘verteren’ op een biologische of 

technologische wijze, zodat de notie van afval 
volledig verdwijnt. We blijven ver weg van 
doemdenken of schuldgevoelens die gedurende 
een tijd behoorlijk trendy waren. Hoewel ik wel 
erken dat dit doemdenken ons de ogen heeft 
geopend voor de toekomst en de beperkingen 
van onze planeet. Het C2C-paradigma heeft 
onmiddellijk een positief effect op onze geest en 
kan heel snel toegepast worden. Braungart en 
McDonough stellen een nieuw economisch model 
voor waaruit afval gebannen wordt ten voordele 
van gesloten cycli. We moeten niet wachten tot 
iemand het in onze plaats doet, of tot een perfecte 
oplossing voorhanden is waardoor ondertussen 
alle initiatieven in de kiem gesmoord worden. 
C2C (nvdr: spreek uit op zijn engels sitoesi) helpt 
ons niet alleen om onze impact op het milieu te 
verminderen (d.i. het minder slecht te doen) maar 
zet ons ook aan om onze positieve ecologische 

voetafdruk te vergroten: het goed te doen. een 
wat vervelende verplichting wordt nu een 
inspirerende oplossing.

Welke rol kan de Facility manager 
spelen in deze lovenswaardige 

fi losofi e van de actie? 
De Facility Manager speelt een primordiale 

rol want hij moet ervoor zorgen dat de 
architecturale ruimte waarover zijn 

bedrijf beschikt, zo goed mogelijk 
benut wordt. Als architect 

draag ik ook voor een stuk 
de verantwoordelijkheid 

van onze sector en ben 
ik er mij van bewust dat 
de bouw en stedelijke 
ontwikkeling 40% van 

het energieverbruik 
vertegenwoordigt en 40% 

van de afval produceert. Als 
de architect betere ontwerpen 

moet maken, is de Facility 

Het C2C-paradigma impliceert een 
open dialoog tussen architect en 
Facility Manager - vanaf het ontwerp 
van het gebouw, over het gebruik tot 
aan de recyclage.

120 Architecture & FM NL.indd   8 04/05/12   16:46



C2C, kiezen voor eco-weldaad
Manager zijn vanzelfsprekende partner om het 
gebouw dat hem toevertrouwd wordt te ‘laten 
leven’. Daarom ook bestaat er een charter tussen 
de Beroepsvereniging van Belgische Architecten 
en IFMA; eenvoudig gesteld “er moet overleg 
zijn” zodat architecten en Facility Managers elkaar 
begrijpen. We moeten vermijden dat ontwerpers 
- architecten en ingenieurs - beslissen zonder 
dat ze rekening houden met de levensduur van 
materialen, het onderhoud en de fl exibiliteit van 
een gebouw (in het dagelijkse gebruik maar ook 
op langere termijn), de doeltreffendheid en de 
ontmanteling ervan. We moeten de dingen meer 
vanop een afstand bekijken zodat we de initiële 
visie van de bouwheren overstijgen.
 
een concreet voorbeeld: een ultra-effi ciënt 
ventilatiesysteem. De architect en de ingenieur 
beslissen, met de goedkeuring van de bouwheer, het 
nieuwe gebouw met de nieuwste technologie uit te 
rusten. Binnen 10 jaar riskeert dit systeem volledig 
voorbijgestreefd te zijn. Maar in de meeste gevallen 
zit de techniek wel in de constructie verankerd, wat 
een ernstig obstakel is voor de Facility Manager die 
de uitrusting waarvoor hij verantwoordelijk is wel 
zou willen laten evolueren. Als de Facility Manager, 
samen met andere belanghebbenden, van bij het 
begin bij het ontwerp van het gebouw betrokken 
is, als het gebouw uitgedacht wordt rekening 
houdende met toegankelijkheid om het onderhoud, 
herstellingen en vervangingen te vergemakkelijken 
en – beter nog – als men kiest voor materialen 
die het C2C-label dragen – d.w.z. goed voor de 
mens en het milieu en volledig recycleerbaar – 
dan maken we een fl inke sprong voorwaarts. en 
die materialen bestaan! Denk maar aan de nieuwe 
clipsvloersystemen. 

Ik zeg niet dat het eenvoudig is: het C2C-paradigma 
toegepast op vastgoed vereist constante opvolging, 
controle op de productie en op het gebruik van de 
gekozen materialen, controle op het gebruik van 
het gebouw (hier ligt een belangrijke taak voor de 
Facility Managers) en van de omgekeerde logistiek 
– einde van de levensduur, ontmanteling en het 
terugsturen naar wat we de “grondstoffenbank” 
zullen noemen. Het is een volledig economisch 
model dat gedragen wordt door thomas Rau, één 
van de zes architecten met een C2C-certifi cering in 
de wereld. 

ontmoeting

Steven Beckers brak een lans voor 
de C2C-visie bij Facility Managers 
tijdens de IFMA-meeting van 22 
maart ll. in de KAHO Sint-Lieven in 
Sint-Niklaas. Hij is co-auteur van 
‘Charter between Architect and 
Facility Managers’ en, als architect 
met C2C-certifi cering, leidde hij de 
Franse uitgave van de C2C-bijbel van 
McDonough en Braungart en schreef 
er het voorwoord voor.
Contact : 
www.lateralthinkingfactory.com 
steven@lateralthinkingfactory.com

Steven Beckers heeft het aanstekelijke 
enthousiasme van een visionair en het 
pragmatisme van een professional. 

120 Architecture & FM NL.indd   9 04/05/12   16:46



10  PROFACILITY MAGAZINE NR. 34  mEi 2012

Het C2C-concept belandt finaal bij de wet van 
Lavoisier: niets gaat verloren, niets wordt gecreëerd, 
alles ondergaat veranderingen. De aanhangers 
pleiten voor een economisch model waarin groei 
en ecologie niet tegenover elkaar staan maar 
elkaar wederzijds bevruchten. Het concept vond 
al ingang bij de Scandinavische en Nederlandse 
industriëlen. In België lijkt Vlaanderen het meest 

open te staan voor deze ideeën. Franstalig België 
moet enkel volgen. De Franse vertaling van het 
boek van McDonough en Braungart ‘Cradle-to-
Cradle – Créer et recycler à l’infini’ zal daar zeker 
toe bijdragen.

Verslag van Bruno HoDItte n

  Het Turntoo-concept van Thomas Rau 

Architect Thomas Rau stelde op de laatste economische wereldtop in Davos zijn economisch model voor dat hij Turntoo 
doopte. Hij zal er een voordracht over geven op 22 mei tijdens de vastgoedbeurs Realty in Tour & Taxis. Zijn concept steunt 
op de dienstverlening. Thomas Rau vindt het belangrijk dat men van de prestaties van een product geniet, niet dat men het 
bezit. Aangepast aan Facility Management betekent dit dat alles steunt op prestatie en doeltreffendheid en de waarborg ervoor 
in de tijd. De leverancier die een partner wordt, zorgt voor de beste kwaliteit. Wat is het nut van een wagen te bezitten als hij 
toch meestal in de garage blijft? Veel beter zou zijn over het meest geschikte transportmiddel te beschikken in functie tot zijn 
werkelijke noden. Een motor om tussen het verkeer door te zigzaggen, een comfortabele berline voor lange afstanden, een 
monovolume wagen om zijn hele gezin op vakantie mee te nemen of nog een vrachtwagen om te verhuizen…
In de praktijk 
Philips Lighting is een goed voorbeeld van deze filosofie: Philips Lighting wil meer verkopen dan alleen maar armaturen, ze 
willen lichtluxe verkopen. Een service waarin zowel apparaten, als verplaatsing, onderhoud, energieverbruik als recyclage 
verwerkt zit. En het werkt! De tapijtfabrikant Desso doet hetzelfde met services voor vloerengebruik tot en met luchtverver-
sing (waar is het tapijt nog…). De overname van de bestaande vloer wordt onmiddellijk mee verrekend. Het basisidee ligt 
bij de grondstoffenbank bij wie men gaat lenen bij het begin van een productleven en waarnaar het materiaal terug gaat op 
het einde van de levensduur van het product. In fine is dit wat het conceptueel zal mogelijk maken om een economische en 
financiële teruggave te genereren. 

Conferentie ‘Turntoo, motor voor een circulaire economie – vergeet eigendom, focus op prestatie en doeltreffendheid’ door 
Thomas Rau, georganiseerd door IFMA in het kader van de Realty vastgoedbeurs in Brussel (22 en 24 mei, Tour &Taxis). 
Conferentie op 22 mei van 15u00 tot 16u30 - Seminar Room 3.
Info en inschrijvingen via www.ifma.be

Thomas Rau is één van de zes 
architecten met een C2C-certificering 
in de wereld.

PRo-Fm  i  Fm & ARCHiTECTUUR  i
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De Stad Gent heeft opmerkelijk het voortouw genomen op het vlak van duurzaamheid en 

geniet inmiddels een voorbeeldstatus. De facilitaire diensten spelen daarin uiteraard een 

sleutelrol. Zij krijgen dan ook regelmatig bezoek van andere overheden en bedrijven die 

geïnteresseerd zijn in hun ervaringen.

Pro-Fm  i  overheid en duurzaamheid  i

Aan het begin van de jaren 2000 werd het 
departement Facility Management vanuit 
de milieudienst van de Stad Gent gewezen 

op het belang van duurzaamheid voor het beheer 
van de gebouwen en voor de stedelijke aankopen. 
Vanaf dat moment werkt elke dienst binnen het 
Departement Facility Management op zijn terrein aan 
verduurzaming, terwijl deze beweging ook tussen de 
diensten versterkend tot uiting komt.

Guy Vanhoorde, Departementshoofd Departement 
Facility Management - Stad Gent: “Een overheid 
wordt geconfronteerd met maatschappelijke evoluties 
die ze niet naast zich neer kan leggen. Denken 
we bijvoorbeeld aan de digitalisering van onze 
omgeving en de (mogelijke) impact hiervan op de 
administratieve dienstverlening. De burger/klant geeft 
er de voorkeur aan een digitaal aanvraagformulier in 
te sturen i.p.v. zich te moeten verplaatsen en wachten 
aan een loket. De verplaatsing alleen al kan in een 
stedelijke omgeving best een uitdaging vormen. 
Dit maakt dat de loketten starten vanuit andere 
concepten. 
Het beleid zal dus in staat moeten zijn haar strategie 
aan te passen aan deze wijzigende context. Een 
moderne overheidsorganisatie moet bijgevolg ook 
voor haar facilitair beleid kiezen voor duidelijke 
strategische accenten. Vandaag zien we dat 
duurzaamheid prioritair op de agenda staat. Het is 
net hier dat ook de facility manager meerwaarde kan 
bieden door te opereren binnen een beter verankerd, 
geïntegreerd facilitair beleid en dito organisatie”.
In dit kader onderscheidt het Departement Facility 
Management van de Stad Gent twee strategische 
speerpunten die vertrekken vanuit de integratie van 
de duurzaamheidspijlers:
• Het realiseren van een geoptimaliseerde, 
verduurzaamde portefeuille voor zowel de beleids- 
als beheergebouwen vanuit een duidelijke kijk op 
de onderhoudsstatus en exploitatiekosten van de 
volledige vastgoedportefeuille.
• Het aankoopbeleid, dat deel uitmaakt van het 
facilitair beleid, zal de strategische doelstellingen 
van de Stad Gent vertalen naar een duurzame 
aankoopstrategie. De beheertaken bestaan 

‘Tegen 2017 - zullen de administratieve 
diensten samengebracht worden” geeft 
Pieter Weckhuysen aan, verantwoorde-
lijk voor de strategisch vastgoedbeleid 
en  ruimtebeleid “Het gaat om een 
duizendtal medewerkers, die nu over 
een tiental locaties verspreid zijn. 
Van die gelegenheid willen we gebruik 
maken om Het Nieuwe Werken in te 
voeren : resultaatgericht werken, 
niet langer tijds- en plaatsgebonden 
werken… “

hoofdzakelijk uit het bepalen van duurzame 
aankoopdoelstellingen en monitoren van hun 
realisatie.
Binnen het Departement Facility Management van de 
Stad Gent werken verschillende experten, elk vanuit 
hun terreinkennis, samen aan deze speerpunten.

Strategisch vastgoedbeleid
Er is een masterplan uitgewerkt voor de huisvesting 
van de verschillende stadsdiensten, waarbij een 
fysieke centralisatie is vooropgesteld. Van de ruim 
540 gebouwen die de Stad Gent beheert, zijn er een 
70-tal in gebruik voor de huisvesting van de stedelijke 
diensten.
“In een eerste fase - tegen 2017 - zullen de 
administratieve diensten samengebracht worden” 
geeft Pieter Weckhuysen aan. “Het gaat om een 
duizendtal medewerkers, die nu over een tiental 
locaties verspreid zijn. Van die gelegenheid willen we 
gebruik maken om Het Nieuwe Werken in te voeren, 
dynamische werkplekken te implementeren”.
Gent zal geen pionier zijn met het nieuwe 
werken. In mei dit jaar start in dit verband een 
eerste pilootproject. “Het is een best ingrijpende 
vernieuwing, waarin HR ook een belangrijk aandeel 
neemt” verduidelijkt Pieter Weckhuysen. “Het gaat 
om resultaatgericht werken, niet langer tijds- en 
plaatsgebonden werken… Toch hebben er zich al 
vanuit andere departementen spontaan kandidaten 
aangeboden om in het proefproject in te stappen”.
Het proefproject zal toelaten om het nieuwe werken 
te monitoren en ervaringen uit te wisselen. Een 
belangrijk motief om het nieuwe werken in te voeren 
is naast het optimaliseren van het ruimtegebruik het 
verhogen van de jobsatisfactie. Hier wordt vooral naar 
de toekomstige generaties medewerkers gekeken. 
Verwacht wordt een daling van de ingenomen 
oppervlakte met 15%.
Een dergelijk project biedt ook de kans andere 
opportuniteiten te onderzoeken. Zo heeft de 
centralisatie van de diensten een impact op de 
kosten voor schoonmaak, onderhoud en energie. 
“Op basis van een eerste berekening stellen we vast 
dat een centralisatie ons een jaarlijkse besparing van 
ongeveer 4,4 miljoen euro aan exploitatiekosten kan 

Stad Gent kiest strate-
gisch voor duurzaam
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Pro-Fm  i  overheid en duurzaamheid  i

opleveren. In deze berekening zit de realisatiekost 
voor een centralisatie reeds verrekend” vertrouwt 
Pieter Weckhuysen ons toe. 
Strategisch vastgoedbeleid maakt momenteel werk 
van een macro-scan op het gebouwenbestand, om 
het gebruik en de kosten precies in kaart te brengen. 
Pieter Weckhuysen: “We doen het onderzoek waar 
mogelijk met eigen mensen en werken tevens een 
uniform meetsysteem uit. Het is een zeer complexe 
opdracht, omdat sommige van de gebouwen 
bijvoorbeeld onderverhuurd zijn aan derden”. 

Bouwprojecten en onderhoud
“Wij starten waar collega Pieter Weckhuysen en 
zijn mensen ophouden” introduceert Stephan 
Vanantwerpen zijn dienst. Hier wordt de 
energieboekhouding voor meer dan 540 gebouwen 
gevoerd. De doelstelling die momenteel als leidraad 
dient is om het energieverbruik jaarlijks met 1 à 1,5% 
te doen dalen. Tegen 2020 moet het energieverbruik 
met 20% zijn teruggedrongen, moet 40% van de 
benodigde energie hernieuwbaar zijn en moet de 
CO

2
-uitstoot van de gebouwen gehalveerd zijn. 

“De Stadsorganisatie wil tegen 2050 energieneuraal 
zijn” verklaart Stephan Vanantwerpen, RWEG-
coördinator, Dienst Bouwprojecten. “Dat wil 
zeggen dat we tijdig moeten ingrijpen. Sinds 2007 
kopen we al 100% groene stroom. We voeren ook 
onderhandelingen met netwerkbeheerders om te 
kunnen omschakelen naar biogas en onderzoeken 
wat zonnepanelen en windenergie kunnen bijdragen”.
Eind 2011 werd voor nieuwbouw ‘passief gebouw’ 
als norm aangenomen. Voor renovatieprojecten 
moet voldaan worden aan de criteria voor 
‘lage energie gebouwen’.Er worden regelmatig 
optimalisatieprojecten uitgevoerd met positieve 
duurzame bijwerkingen. Duurzaamheid zit hier 
ook in elk facet verweven: zo wordt uitsluitend 
FSC-gelabeled hout verwerkt en gaat veel aandacht 
naar de materiaalkeuze. Minstens 25% van de 
gebruikte bouwmaterialen moeten daarom een NiBe-
classificatie van maximaal 3C of beter scoren.
Het inschakelen van de sociale economie is een ander 
aspect dat voor bouwprojecten en onderhoud aan 
de orde is. Het betreft mensen met een handicap op 
de arbeidsmarkt, afkomstig uit beschutte of sociale 
werkplaatsen. Door deze mensen te integreren 
krijgen ze een opleiding en begeleiding met het oog 
op nieuwe kansen in de reguliere economie.

Strategisch aankoopbeheer
“Facility Management is verantwoordelijk voor alle 
facilitaire aankopen binnen de Stad Gent” licht Mieke 
Pieters toe. Mieke Pieters is verantwoordelijk voor 
de strategisch aankoopbeheer en project duurzaam 
aankopen binnen de Dienst Aankoopbeheer.
Tegenover deze aankopen staat een belangrijk budget 
en een grote diversiteit aan aankoopsegmenten. “Acht 
jaar geleden al werd een werkgroep opgericht voor 
duurzaam aankopen. De werkgroep concentreerde 

zich in eerste instantie rond het verduurzamen van 
concrete aankoopdossiers en bekeek die vanuit de 
verschillende pijlers van duurzaamheid. Gezien er in 
België weinig goede voorbeelden voorhanden waren, 
zijn we op zoek gegaan naar best practices in het 
buitenland. Uiteindelijk hebben we bestek na bestek 
kunnen verduurzamen”. 
Dit was een ad hoc aanpak, maar nu is er meer en 
meer een evolutie naar een strategische aanpak. ‘Gent 
2020’ is een strategisch plan dat zowel ecologische, 
economische als sociale duurzaamheid insluit. Via haar 
koopkracht kan de Stad Gent een grote impact hebben 
op de vraag naar duurzame producten en diensten. 
Aankoop kan bijdragen tot duurzame doelstellingen 
op het vlak van jobs voor mensen uit kansengroepen 
en het stimuleren van de sociale economie, duurzaam 
ondernemerschap en eerlijke handel. Op deze wijze 
draagt Facility Management bij tot het behalen van 
de doelstellingen van de organisatie, in dit geval de 
Stad Gent. Gent wil dan ook bewust inzetten op die 
aankoopsegmenten die de grootste impact hebben op 
haar duurzaamheidsdoelstellingen. 
Duurzaam aankopen is ook voordeliger aankopen 
klinkt het hier overtuigd. Energie-efficiënt aankopen 
leidt bv. tot lagere energiekosten. Maar echt 
revolutionair is een fundamentele andere kijk op het 
aankoopproces, waarbij de analyse van de behoefte 
essentieel is voor een duurzame aankoop. “Bij wijze 
van voorbeeld: voor de aankoop van voertuigen 
is het opportuun om eerst de reële behoeften te 
onderzoeken op het vlak van verplaatsingsnoden. 
Het in kaart brengen van de werk gerelateerde 
verplaatsingen, kan de initiële aankoopbehoefte 
(aankoop van voertuigen) grondig wijzigen en kan 
leiden tot herschikkingen op het vlak van vastgoed, 
waardoor minder voertuigen dienen aangekocht of 
alternatieve oplossingen kunnen worden bedacht” 
illustreert Mieke Pieters. “Een strategisch gestuurd 
aankoopmanagement resulteert in winst en 
duurzaamheid”.
Het duurzaam beleid is dienstoverschrijdend en 
heeft betrekking op zowat 5.000 mensen. Mieke 
Pieters: “Heel veel mensen zijn met aankopen bezig 
zonder dat zelf te beseffen. Dat is het gevolg van 
een decentrale aankooporganisatie. Dit illustreert 
opnieuw het belang van een strategisch aangestuurde 
aankoopfunctie waarbij elk van hen zijn/haar steentje 
kan bijdragen tot meer duurzaamheid”.

Schoonmaak en services 
Stad Gent heeft gekozen voor het outsourcen van 
de schoonmaak, terwijl services door eigen mensen 
(250 medewerkers) worden verzekerd. Het gaat in 
hoofdzaak om cateringactiviteiten in de stedelijke 
scholen, kinderdagverblijven en administratieve 
gebouwen, waar men veel belang hecht aan het 
dagelijks terugzien van dezelfde vertrouwde 
gezichten. 
“Zowat alle mensen die we nodig hebben zitten 
in de categorie knelpuntberoepen” merkt Tamara 
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Bruning , Coördinator-expert bij de Dienst Service 
& Logistiek,  Afdeling Schoonmaak en Services, 
op. “Dat maakt de aanwerving zeer moeilijk, maar 
we hebben het voordeel dat Stad Gent een goede 
werkgever is waardoor wij voor het aanwerven van 
schoonmaakpersoneel niet dezelfde knelpunten 
ervaren als de private markt”. 
Voor Stad Gent is het belangrijk om een duurzaam 
beleid hoog in het vaandel te dragen en dit vertalen 
we op zowel ecologisch als op economisch en sociaal 
vlak. Er is aandacht voor de ecologie van de gebruikte 
schoonmaakproducten, het gebruik van machines 
die hoog scoren op het vlak van energiezuinigheid en 
efficiëntie, waardoor minder product en water nodig 
zijn, afvalbeheersing en we zijn tevens begonnen 
met het invoeren van het compostvat. Stad Gent 
eist van de schoonmaakbedrijven waarmee het 
samenwerkt dat ze het IiP-label (Investors in People) 
behalen, wat insluit dat ze investeren in mensen.
Loïc Rydant, hoofdtechnisch medewerker bij de 
dienst Service & Logistiek,  afdeling Schoonmaak 
en Services: “Inzetten op sociale economie is voor 
ons een waarde die ook deel uitmaakt van het 
duurzaam beheer. Als doelstelling geldt 10% van het 
jaarlijks uitbestedingsbudget reserveren voor sociale 
economie en is hierdoor verweven met de externe 
contracten voor schoonmaakdiensten. Momenteel 
bedraagt het jaarbudget 14,1 miljoen euro en wordt 
al iets meer dan 5% besteedt aan sociale economie”.
Het gaat o.a. om het onderhoud van verharde 
pleinen in scholen, onkruid verwijderen, enz. Er 
is eveneens oog voor sociale economie in house en 
dit in samenwerking met de Dienst Werk. Hiermee 
wordt de schoonmaak van publiek sanitair in de stad 
opgevangen.

Fleet management
De Gentse vloot bestaat uit een 800-tal voertuigen 
en een 400-tal machines. Het gaat eigenlijk om drie 
parken: Politie, Brandweer en Stad. Uiteraard is ook 
hier verduurzamen het sleutelwoord.
Johan Hoste, Coördinator-expert in de Dienst Service 
& Logistiek, afdeling Logistiek en Vlootbeheer.: “Voor 
onze aankopen hanteren we een eco-score. Naast dit 
objectieve, wetenschappelijk onderbouwde criterium 
streven we ook de doelstelling van de Europese Unie 
na door ook de informatie verkregen uit het ‘Clean 
Vehicle Portal’ te integreren. We zoeken bij voorkeur 

naar oplossingen die gebruik maken van aardgas 
(CNG) of kiezen voor elektrische mobiliteit. Een deel 
van ons wagenpark is ook klaar voor biodiesel (B30) 
indien een aantal knelpunten rond duurzaam-     heid 
en wetgeving uitgeklaard zijn”.
Voor het vlootbeheer worden altijd de kosten over de 
volledige levensduur van het voertuig onderzocht. Het 
gaat dus om de aankoop, het onderhoudscontract en 
een eventueel vooraf bepaalde terugnameprijs. “Dat 
lijkt heel sterk op leasing, maar heeft alles te maken 
met het feit dat we de kosten voor het onderhoud 
in onze eigen werkplaats wensen te vergelijken met 
de normale marktprijs” licht Johan Hoste toe. ‘Bij 
innovatieve aandrijftechnieken of voertuigen is het 
raadzaam contracten af te sluiten met terugkoop na 
een vastgelegde gebruiksduur”.
Binnen logistiek en vlootbeheer van de Stad Gent is 
nieuwe beheersoftware ontwikkeld om de kosten 
over de totale levenscyclus te bewaken. Johan Hoste: 
“Meestal is enkel gescheiden software beschikbaar 
voor beheer, onderhoud,… We hadden nood aan 
een alles overkoepelende beheersoftware”. Logistiek 
en vlootbeheer staat weliswaar in voor de vloot, 
maar elke stadsdienst afzonderlijk regelt ook nog 
zijn eigen vlootbeheer vanuit de individuele noden. 
“Dat moet duurzamer” klink het vastberaden. “We 
werken aan een poolsysteem, waardoor we met 
minder voertuigen dezelfde functionaliteit kunnen 
verzekeren. Ook een proefproject met cambio-
deelauto’s op de administratieve site AC Portus loopt 
sinds oktober 2011. Bij deze formule kunnen de 
medewerkers in het gebouw en ook de omwonende 
burgers gebruik maken van 3 deelwagens, waaronder 
1 elektrische. Zo worden de wagens en de beschikbare 
parkeerplaatsen in de buurt optimaal benut, ook na 
de werkuren”.

Nog een lovenswaardig project in het kader van 
verduurzamen is de inrichting van een mobiel 
Dienstencentrum dat vanaf mei 2012 naar de burger 
trekt. Dit mobiel kantoor vervangt een tiental kleinere 
lokale dienstencentra in de uithoeken van het Gentse 
grondgebied. Deze keuze laat toe besparingen te 
realiseren op het vlak van huisvesting, schoonmaak- 
en energiekosten, terwijl de dienstverlening aan de 
burger onverminderd behouden blijft.

Eduard CODDé n

Groep Gent shared services  

Groep Gent is samengesteld uit de 
Stad Gent, het OCMW en tal van 
satellieten. Er wordt gezocht naar een 
shared services werking in het kader 
van een duurzaam beleid. Zo is Groep 
Gent vandaag de grootste klant bij 
Eandis, waar men meer aankoop-
volume kan laten gelden dan andere 
steden en gemeenten. Ook op gebied 
van vlootbeheer is nog heel wat moge-
lijk voor Groep Gent, door dezelfde 
uniforme criteria te hanteren voor elk 
onderdeel en/of door integratie van het 
vlootbeheer in het departement Facility 
Management van de Stad Gent.

Fo
to

 -
 G

lo
ba

lV
ie

w
 /

 S
im

on
 S

ch
m

itt

100 Gand NL.indd   13 04/05/12   15:59



14  PROFACILITY MAGAZINE NR. 34  mei 2012

Siemens publiview NL.indd   14 04/05/12   16:01



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 34  mei 2012  15

Bij intelligente gebouwen draait alles rond interactie tussen 
de verschillende technieken zoals beveiligingsapparatuur, 
verlichting, HVAC-systemen, zonwering, enz. 25% van 

het energieverbruik is op rekening te schrijven van de gewoontes 
van de gebruiker. Total Room Automation brengt de intelligentie 
tot op het niveau van de individuele ruimte. Hierdoor wordt de 
energievraag efficiënt aangestuurd, rekening houdend met alle 
omgevingsfactoren zoals bezetting, lichtinval, temperatuurevolutie, 
enz. Inefficiënte manuele ingrepen worden onmiddellijk gemeld. 
‘Total Room Automation’ is een decentrale oplossing die 
complementair is aan het overkoepelende gebouwbeheersysteem. 

Open en universele standaard 
De keuze voor een gedecentraliseerd systeem is het gevolg van de 
manier waarop vandaag bouwopdrachten worden aanbesteed. Heel 
vaak is de eindbestemming van een gebouw niet precies gekend 
op het ogenblik dat de bouwaanvraag wordt ingediend. Total Room 
Automation komt hieraan tegemoet door een optimale flexibiliteit te 
integreren naar alle denkbare sturingen en alle technieken binnen 
een gebouw of een deel daarvan en ze intelligent en geïntegreerd te 
laten samenwerken.
Total Room Automation van Siemens is gebaseerd op de universele 
BACnet standaard, wat het waardevolle voordeel insluit dat het 
samenwerkt met de meest uiteenlopende systemen en merken 
voor randapparatuur. Het is dan ook een toekomstgerichte keuze 
voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Niet minder 
belangrijk is dat als gevolg van de open standaard het systeem zich 
op elk ogenblik laat uitbreiden volgens de actuele noden van de 
onderneming en/of technische stand van zaken in de markt.

Comfortabel energie besparen
Intelligente gebouwen staan voor de integratie van systemen en 
een overkoepelend beheer ervan. Energie-efficiëntie is daarvan 
een belangrijk voordeel, maar mag nooit ten koste gaan van het 
door de gebruikers ervaren comfortgevoel. Dat comfortgevoel is 
een samengaan van verschillende waarnemingen als klimaat, 
verlichting en akoestiek.
Het intelligent coördineren van de in een gebouw aanwezige 
HVAC-technieken is de beste uitgangsbasis voor een optimaal 
energiezuinige werking. Zo kan Total Room Automation er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat een betere afstemming tussen 
zonwering en verlichting, waardoor energie wordt bespaard. 

‘Green Leaf’-welzijnsindicator
Eén van de vele troeven van Total Room Automation is het ‘Green-
Leaf’-bedieningspaneel dat in elke ruimte kan worden geïnstalleerd 
en er de actuele efficiëntiestatus aangeeft. De gebruikers van de 
ruimte zien een groen blad verschijnen zolang er efficiënt wordt 

De operationele noden van ondernemingen en de recente technische evoluties laten vandaag de 
vraag naar intelligente gebouwen steeds luider klinken. Die vraag kan nu concreet beantwoord 
worden dankzij ‘Total Room Automation’ van Siemens. Dit biedt verregaande intelligentie en 
interactie in elke individuele ruimte. 

PUBLi-rePortage

Siemens - Building Technologies Division
Guido Gezellestraat 121 - 1654 Huizingen

Tel: +32(0)2 536 65 62
Fax: +32(0)2 536.94.26

rudi.heymans@siemens.com
www.siemens.be/buildingtechnologies

Intelligente gebouwen 
vereisen intelligent beheer

omgesprongen met energie, m.a.w. dat geen tegenstrijdige 
sturingen gebeuren als bv. het aanzetten van de verwarming 
bij open vensters. Wanneer comfort en energie-efficiëntie uit 
balans raken, verschijnt een rode waarschuwing. Het volstaat het 
bedienpaneel aan te tippen om automatisch terug de optimale 
werking te activeren. ‘Green Leaf’ is dan ook een perfecte motivator 
om de gebruikers van een gebouw te stimuleren tot een energie-
efficiënt gedrag.  

SD Worx: Rationeel energieverbruik als doel
Voor de renovatie van het pakhuis ‘Kendall’ te Antwerpen en 
het nieuwbouwproject van de Hasseltse vestiging van SD Worx 
stond een rationeel energieverbruik voorop. Via studiebureau 
Cenergie werd bepaald dat het doel kon behaald worden door 
o.a. het toepassen van free cooling overdag, nachtspoeling en 
het beperken van de opwarming door zonwering. De dagkoeling 
zit gekoppeld aan het automatisch openen van de ramen. Een 
weerstation zorgt voor de aansturing van de zonwering. Er is 
gekozen voor hoog rendement verlichting, aangestuurd door 
aanwezigheids- en daglichtsensoren. Een gebouwbeheersysteem 
uitgerust met Total Room Automation was  nodig voor de optimale 
samenwerking tussen alle systemen en daarvoor droeg Siemens 
in samenwerking met Alelek de oplossing aan. Het grootste 
voordeel: de kantoorgebruiker merkt er helemaal niets van!
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“De schotten naar beneden halen” - letterlijk en figuurlijk
Op 22 mei zal Laurent Vrijdaghs, Algemeen Bestuurder van de Regie der Gebouwen, de 

trofee van Facility Manager van het jaar 2012 overhandigen. Profacility nam de gelegenheid 

te baat om in dat kader nader kennis te maken en navraag te doen naar de prioriteiten van 

het Facility & Real Estate Management van de Regie der Gebouwen, meer bepaald rond 

energie en Workplace Management. 

filiaal van de FPIM, onder voogdij van de Minister 
van Financiën. Het is de exclusieve FOD-partner voor 
derdepartijfinanciering. Heel wat energieprojecten, 
bijvoorbeeld de warmtekrachtkoppeling in het 
Justitiepaleis, werden dankzij de financiering door 
Fedesco en de technische expertise van de Regie 
gerealiseerd. Warmtekrachtkoppeling wordt steeds 
meer toegepast, zowel in bestaande panden als in 
nieuwbouw. Er worden ook fotovoltaïsche panelen 
geplaatst: wij hebben een aanbesteding gelanceerd 
voor een oppervlakte van meer dan 30.000 m². 
Enkele gebruikers van onze gebouwen hebben 
ons benaderd om windmolenturbines op het dak 
te installeren. Onze eerste analyses tonen aan dat 
dit op dit ogenblik, op een bestaand gebouw, niet 
rendabel is. Voor een nieuwbouw hebben wij dit 
nog niet echt overwogen maar studies wijzen uit dat 
dit wel interessanter zou kunnen zijn. Aardwarmte 
of geothermie via putten op grote diepte hebben we 
dan weer wel opgenomen in enkele grote projecten 
in Namen (Justitiepaleis) en Dinant. We zitten in de 
studiefase. Er zouden enkele toepassingsproblemen 
zijn in het Naamse project, maar of dit daar nu 
gerealiseerd wordt of niet, het blijft een technologie 
die we zeker niet uit het oog verliezen voor andere 
projecten.

Bij energiebeheer leggen wij eerst het accent 
op een goede controle van het energieverbruik, 
daarna kijken we naar mogelijke technieken voor 
energieproductie. Op onze eigen hoofdzetel, een 
pand dat we sinds 2000 aan de Guldenvlieslaan 
huren, hebben we, door een eenvoudige controle en 
beter beheer, het verbruik met 50% laten dalen, en 
dit zowel voor verwarming, elektriciteit als water. Dat 
betekent een besparing van 1 miljoen euro per jaar! 
Een groot gevolg van eenvoudige maatregelen: de 
airconditioning zo laat mogelijk in het jaar opstarten, 
de temperatuur ’s winters iets lager zetten, plaatsing 
van sensoren, het personeel vragen om bij vertrek de 
lichten uit te schakelen en deuren te sluiten, enz. Er 
gingen geen grote investeringen mee gepaard: wat 
bijkomende uitrusting en gedragswijzigingen. Het is 
indrukwekkend en het brengt onmiddellijk op!

W at zijn de prioriteiten van de 
regie voor het aanpassen 
van de gebouwen aan de ePC 

wetgeving?
Pe Voor de gebouwen in Vlaanderen hebben we 
al in 2009 aan deze verplichting voldaan. Zowat 
150 panden werden door de Regie der Gebouwen 
gecertificeerd. Maar er moet een nieuwe, tweede 
ronde uitgevoerd worden want nu vallen ook de 
gebouwen met een oppervlakte van 500 m² onder de 
wetgeving. Voor deze categorie is onze streefdatum 
begin januari 2013. Voor de Waalse regio hebben 
we wat meer tijd gezien de ruimere deadlines. 
Onze prioriteit gaat nu naar de certificering van 
de Brusselse gebouwen. We hebben beslist deze 
opdracht voor onze rekening te nemen, ook al 
bepaalt de wet dat dit ten laste van de gebruiker 
ligt. Door deze service aan de gebruikers aan te 
bieden, laten we hen van onze expertise in vastgoed 
meegenieten. We moeten in Brussel niet minder 
dan 2 miljoen vierkante meter certificeren en we 
zitten scherp in tijd. Daarom proberen we, in nauwe 
samenwerking met het BIM, de deadlines te herzien. 
Voor de grootste panden willen we de certificering 
deels laten uitvoeren door Regie-ambtenaren die 
een opleiding en certificering krijgen door het BIM. 
In tweede instantie zullen wij voor de rest van de 
Brusselse vastgoedportefeuille, indien nodig, een 
beroep doen op privé-certificeringsagenten. Alle 
gegevens die nodig zijn om een pand te certificeren 
(kenmerken, oppervlakte, energieverbruik,… ) 
worden nu samengebracht, maar de opleiding tot 
certificeringsagent van een openbaar gebouw is heel 
specifiek. Voor onze ambtenaren start deze pas in 
mei. Vandaar onze tijdsnood. Maar deze dubbele 
certificering, zowel intern als extern, zal ons in staat 
stellen zo snel mogelijk aan onze verplichtingen te 
voldoen.

welke strategie volgt de regie bij het 
kiezen van installaties voor de produc-
tie van hernieuwbare energie met het 
doel een gebouw passief te maken of 
toch deels zelf voor zijn energie in te 
laten staan?
De Regie heeft een partnership met Fedesco, een NV 
van openbaar nut, die in 2005 opgericht werd als 
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“De schotten naar beneden halen” - letterlijk en figuurlijk
welke invloed heeft het ‘new world of 
work’ in de praktijk bij de regie?
Als de Staat zijn ecologische voetafdruk voor zijn 
gebouwen wil verkleinen, houdt dat in dat er ernstig 
gesneden moet worden in de oppervlakte die de 
federale ambtenaren innemen. Deze nieuwe manier 
van werken is een middel om daartoe te komen, 
bovenop de vele voordelen voor de productiviteit, 
communicatie tussen personeel, levenskwaliteit,…
Eén van de grote strategische visies van de Regie is het 
plan ‘New R’. Het houdt een modernisering van de 
Regie in, maar moet ook de oppervlaktes reduceren. 
Daar hoort een monitoring bij die ons zal toelaten op 
termijn de gemiddelde oppervlakte per ambtenaar 
te verkleinen. Enkele jaren geleden beschikte een 
ambtenaar over 20 m² netto. In 2007-2008 daalde 
dit tot 18 m², ondermeer op initiatief van enkele 
FOD’s die, naar aanleiding van een verhuis, beslisten 
om de gebruikte oppervlaktes te beperken. De FOD 
Sociale Zekerheid is uit eigen beweging overgegaan 
tot 12 m².
De norm die wij progressief zullen toepassen voor 
de 80.000 ambtenaren zal 13,5 m² zijn. Wij voerden 
hiervoor een studie uit die anderhalf jaar in beslag 
nam. Wij hebben kunnen aantonen dat deze norm 
in Vlaanderen al werkelijkheid is. Daarmee zitten 
we nog niet op het niveau van de privébedrijven (8, 
tot 10 of 11 m²). Let wel, de norm van 13,5 m² is 
berekend op basis van FTE (full time equivalent) en 
niet per individuele persoon. We hebben geprobeerd 
deze nieuwe standaard zo objectief mogelijk te 
maken, want niet alles is verplaatsbaar en sommige 
beroepen binnen de Staat zullen altijd meer 
specifieke ruimte nodig hebben dan anderen, zoals 
het Rijksarchief, of de rechter die een grotere groep 
mensen moet kunnen ontvangen, met garanties voor 
vertrouwelijkheid en veiligheid. Sommige functies, 
zoals controlebezoeken - of juist omgekeerd - de 
bemanning van een loket, laten geen thuiswerk toe 
of vragen niet dezelfde soort aanwezigheid op het 
bureau.
Net zoals een goed beheer van het energieverbruik, 
vraagt de inkrimping van kantooroppervlaktes 
geen specifieke grote investeringen, maar rendeert 
wel onmiddellijk. Er kan binnen een gebouw 
dat al gebruikt wordt, verhuisd worden mits 
een herinrichting van de oppervlaktes, enkele 
investeringen in meubilair, inrichting, ICT, enz.
Sinds 2008 wordt voor iedere nieuwe huurruimte 
deze nieuwe norm gehanteerd. Vanaf 2012 zal ze 
ook op alle nieuwe gebouwen toegepast worden en 
de kantoren die momenteel gehuurd worden zullen 
volgen.

We beginnen bij onszelf: we zijn gehuisvest in een 
pand dat veel te groot is volgens het aantal Regie-
ambtenaren dat er werkt. We zullen bewijzen 
dat het mogelijk is een gebouw aan te passen 
terwijl men erin blijft werken. Dat zal een goede 
organisatie en inspanningen vergen, soms ook 
storingen veroorzaken, maar het zorgt evenzeer 
voor een nieuwe cultuur en aanpak van het werk. 
We moeten inwerken op het mentale, de manier 
waarop men een job in een nieuwe werkstructuur 
ziet. We verwachten de nodige, normale weerstand 
tegen verandering. Maar de resultaten in andere 
FOD’s, kunnen ons alleen maar overtuigen van de 
voordelen van een dynamic office, alleen al op het 
vlak van communicatie. De schotten worden 
neergehaald, zowel letterlijk als figuurlijk.
Maar de impuls komt niet 
alleen van bij ons.

Laurent Vrijdaghs, Algemeen Bestuurder 
van de Regie der Gebouwen: “We passen 
een transversale functionering toe ge-
baseerd op de drie grote functies van de 
Regie: bouw-renovatie, FM en immo”. 
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Hoe ver staat het met het modernise-
ringsplan voor de regie dat opgestart 
werd toen u het roer overnam?
Onze strategie bestaat uit acht grote prioriteiten. 
We hebben fusies van directies gehad (Gent en 
Brugge, bijvoorbeeld) waardoor we van 12 naar 7 
directies geëvolueerd zijn, 3 in het Noorden, 3 in 
het Zuiden en 1 in Brussel. Daar tegenover staat dat 
mensen elkaar meer zien, met elkaar spreken. We 
volgen de principes van een organisatiemodel in 
plaats van een hiërarchische piramide. We passen 
een transversale functionering toe, gebaseerd op de 
drie grote functies van de Regie: bouw-renovatie, de 
historische ingenieursfunctie van de Regie, en twee 
andere gebieden die heel lang miskend werden - 
FM, met managers die alle provincies doorkruisen 
en diensten voor een FM-netwerk binnen de Regie, 
en Immo, die instaat voor het beheer van huurpan-
den, de bezetting van ruimtes, eerste infrastructuur-
werken, enz.
Wij stellen bovendien alles in het werk om de 
achterstand in de boekhouding uit het verleden weg 
te werken. Dan pas kunnen we gaan denken aan een 
overschakeling naar een analytische boekhouding.
Dit is in het kort hoe wij proberen beter te functio-
neren, met een andere mentaliteit en met 100 
mensen die jaarlijks van bij ons vertrekken en slechts 
door 60 vervangen worden. Aanwervingen gebeuren 
eerst en vooral in het licht van de drie functies die 
hoger beschreven werden om de juiste persoon op 
de juiste plaats te krijgen.

Patrick BARTHOLOMÉ n

‘smeermiddel’

Laurent Vrijdaghs leidt sinds februari 
2008 de Regie der Gebouwen, 
een instelling die zoals hijzelf in 
1971 geboren werd. Hij is burgerlijk 
ingenieur en vervolledigde zijn 
opleiding met een master in public 
management aan Solvay. In 2002 
start hij in de Regie op de dienst voor 
Stabiliteitsstudies. Vervolgens stapt 
hij over naar een ministerieel kabinet 
waar hij instaat voor het contact met 
de Regie en meewerkt aan audits 
die de basis zullen vormen voor de 
hervormingen die de instelling onder 
zijn bewind zal ondergaan. Laurent 
Vrijdaghs vindt dat zijn functie 
minder dirigerend is. Zijn taak is te 
coördineren en een goed team te 
bouwen waarvoor hij, in zijn eigen 
woorden, vooral ‘het smeermiddel’ is. 
Hij is ook bestuurder bij Infrabel en bij 
het Paleis der Congressen.
De portefeuille van het 
immobiliënbureau van de Staat 
omvat 7,8 miljoen m² in 1.463 
gebouwen waarvan 965 eigendom 
van de Staat zijn (4.9 miljoen m²) en 
498 gehuurd worden (2,9 miljoen m²).

De transformatie en reconstructie van de Residence Palace-gebouwen is één van de 
meest gedurfde projecten van de Regie der Gebouwen. Het moet de nieuwe zetel van 
de Europese Raad huisvesten. Het complex dateert van de jaren ’20 en werd na WOII tot 
kantoren omgevormd. In 1988 werd het Residence Palace deels afgebroken om plaats 
te maken voor het Justus Lipsius-gebouw waar de vergaderingen van de Europese 
Raad doorgaan. Maar dat gebouw is met de komst van de nieuwe lidstaten te klein 
geworden. Het is ook niet uitgesloten dat mettertijd de Europese afgevaardigden meer 
in Brussel zullen vertoeven: 29 maart laatstleden hielden ze immers een niet-bindende 
stemming over een tekst ten voordele van één enkele zetel in Brussel (429 stemmen 
voor, 184 stemmen tegen en 37 onthoudingen). De uiteindelijke beslissing ligt echter bij 
de staatshoofden en het bestuur van de Unie.
De Belgische regering heeft blok A van het Residence Palace aan de Europese Raad 
afgestaan om er zijn nieuwe zetel in onder te brengen. Een tijdelijke vereniging bestaande 
uit Philippe Samyn & Partners Architects (BE), Valle Progettazioni (IT), Buro Happold 
Limited (UK) haalde in augustus 2004 na een Europese wedstrijd het project binnen. 
Ze voorzien een constructie in de vorm van een lantaarn, een glasblok waarvan de 
gevels zullen bestaan uit een patchwork van oude houten raamkozijnen afkomstig uit 
alle Europese landen. Aan de binnenkant komt een dubbele gevel met beveiligd glas. 
Binnenin de glaskubus komt een volume dat symbool staat voor de vlam in de lantaarn 
die zijn licht laat stralen over de stad.
In het Brusselse GEN-RER wordt er een nieuwe spoorlijn voorzien tussen Schuman en 
de luchthaven in Zaventem. Daarvoor moet er onder blok A en deels onder blok C een 
spoorwegtunnel gegraven worden. Het treinstation en het bestaande metrostation zullen 
omgevormd worden tot een groot multifunctioneel station waarin zowel het netwerk van 
de NMBS als van de MIVB geïntegreerd worden.

residence Palace, toekomstige zetel van de europese raad
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Op 19 maart jongstleden verzamelden ruim 700 gegadigden, waaronder de premier en 

minister-president Charles Picqué, op uitnodiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in de BOZAR voor een colloquium over de territoriale ontwikkeling van Brussel als metropool. 

De invloed van onze hoofdstad reikt veel verder dan louter de 19 randgemeenten en strekt 

zich over de grenzen van de huidige gewesten uit tot wat de GEN-zone wordt genoemd. 

Dit colloquium vormde het startpunt van een debat, een strategische denkoefening in de 

aanloop van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voor Brussel.

Pro-real estate  i  steDeNBoUW – DUUrZame staD  i

Om de juiste richting aan te geven, werd 
aan drie teams van internationale 
experts, waaronder architecten en 

stedenbouwkundigen, gevraagd om hun ideeën voor 
te leggen: 51N4E AUC Bureau Bas Smets, Studio 012 
(Bernardo Secchi Paola Viganò) en KCAP Architects 
and Planners (het brein achter het plan van het Neo-
project voor de heraanleg van de Heizelvlakte). Deze 
denkgroepen hebben de territoriale situatie van 
Brussel gedurende meerdere maanden bestudeerd 
en hun gefundeerde visie en ontwikkelingsstrategie 
tijdens het colloquium toegelicht.

Hoe zal Brussel eruit zien in 2040 als de bevolking 
blijft groeien? Hoe zullen we ons verplaatsen in de 
stad als de auto geen bruikbaar vervoersmiddel 
meer is? Hoe kun je de sociale kloof dichten en een 
stad met twee gezichten vermijden? Hoe pak je de 
ontwikkeling van Brussel met zijn hinterland aan? 
Deze architecten en stedenbouwkundigen hebben 
de toekomstige noden van de hoofdstad en de 
huidige zwaktes grondig geanalyseerd en bekeken 
hoe het stadsweefsel gereorganiseerd kan worden 
om de mobiliteit te verbeteren. 

socio-economische belangen 
Charles Picqué sprak tijdens het colloquium over 
de ontwikkeling van een betere verbinding tussen 
wat hij het Brusselse ‘hinterland’ noemde en de rest 
van België.  “We mogen Brussel niet beschouwen als 
een soort van keizerlijke stad”, benadrukte hij. Deze 
zone gaat veel verder dan de huidige gewestgrenzen 
en strekt zich uit tot wat de Minister-President de 
‘GEN-zone’ noemde, dat wil zeggen het gebied dat 
de 135 gemeentes omvat die deel uitmaken van 
het toekomstige GEN (Gewestelijk ExpresNet). 
Deze zone overschrijdt dus de grenzen van de 
andere Belgische gewesten, heeft betrekking op 
ongeveer een derde van de Belgische bevolking 
en haast 1.400.000 jobs. De Brusselse metropool 

Wordt het in 2040 goed 
leven en werken in Brussel?  

vormt een socio-economische realiteit: 25 procent 
van de loontrekkenden die in Vlaams-Brabant 
wonen, werkt in Brussel (120.000 personen), 
en voor Waals-Brabant bedraagt dit percentage 
zelfs 32 procent (50.000 personen). In het totaal 
is meer dan één op twee werknemers in Brussel 
een pendelaar. Brussel biedt werkgelegenheid aan 
696.000 mensen, waarvan er 234.000 dagelijks 
pendelen vanuit Vlaanderen en 123.000 vanuit 
Wallonië. In die optiek werd een belangrijk deel van 
het colloquium dan ook gewijd aan het debat over 
de socio-economische belangen van deze stedelijke 
gemeenschap en het belang van de ontwikkeling 
van Brussel, die vandaag fiscaal gedragen wordt door 
slechts de helft van de mensen die er quasi dagelijks 
vertoeven.

Deze studies tonen aan dat gezien de verwachte 
bevolkingstoename in Brussel (meer dan 180.000 
extra inwoners tegen 2020) de uitbouw van 
bijkomende infrastructuren – huisvesting, scholen, 
enzovoort – onontbeerlijk is. Het openbare 
vervoersnet moet verbeterd en maximaal benut 
worden. Daarvoor zal het traditionele systeem, 
waarbij provinciale spoorwegen het stadscentrum 
binnenkomen om de voorsteden heen, misschien 
herzien moeten worden. Een ringbus rond de 
rand die de aldaar gelegen treinstations zou 
verbinden, werd voorgesteld. De hele idee van een 
concentrische stad met een stadskern, een tweede 
rand, enz. zou ook plaats moeten ruimen voor 
een netwerk van onderling verbonden wijken. Dit 
netwerk zou niet alleen een logischere manier zijn 
om een harmonieuzer stadsgebied te creëren, maar 
ook om een buurtgerichte stad te bewerkstelligen. 

Het officiële startschot voor het denkproces is dus 
gegeven.
 

Tim HARRUP n

Bruxelles 2040 : Drie visies 
voor een metropool 

De bespiegelingen van de 
drie teams van architecten en 
stedenbouwkundigen en de 
voorstelling van hun visie en strategie 
voor de ontwikkeling van Brussel-
Hoofdstad worden in detail uit de 
doeken gedaan en opgeluisterd 
met interviews in het boek ‘Brussel 
2040 – Drie visies voor een 
metropool’, uitgegeven door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
oeuvre is te koop bij de boekhandel 
van BOZAR waar tijdens de twee 
maanden volgend op het colloquium 
een tentoonstelling liep onder 
dezelfde naam. 

22, 23 & 24 May 2012 
Tour & Taxis Brussels

Let’s talk real estate

Book your ticket online and save €25!
www.realty-brussels.com – your promocode: PRFA1

Where facility management 
 meets real estate

Facility Awards: 22 May
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PRO-REALESTATE  I  STEDENBOUW EN MOBILITEIT  I

Het CHR van Luik heeft dagelijks meer 
dan 7.000 bezoekers te verwerken. 
Samen genereren zij een verplaatsing 
van meer dan 12.000 voertuigen die 
mede aan de basis liggen van de 
chronische verkeersopstoppingen in 
de wijk.

Krijgt het Centre Hospital ier Régional
van Luik zijn kabelbaan?
De kabelbaan die Luik zou willen aanleggen om het Centre Hospitalier Régional de 

la Citadelle te verbinden met het stadscentrum, is een stedelijk vervoersmiddel met 

dezelfde capaciteit als een buslijn, en moet de chronische verkeersopstoppingen 

door bussen en auto’s in de wijk verlichten. Sommige steden maken al gebruik van dit 

openbaar vervoersmiddel om de multimodale mobiliteit te verbeteren en tegelijk de stad 

aantrekkelijker te maken voor toeristen. Luik kende zelfs al een precedent. Zo was de 

kabelbaan tussen de twee oevers van de Maas een van de spectaculairste attracties 

tijdens de Internationale Expo van 1939.

E en kabelbaan in het centrum van de stad? 
Het lijkt een vreemd idee – het is een kwestie 
van cultuur want dit project zou inwoners 

van een bergland uiteraard nooit verbazen. 
Maar hoewel Luik steil is en het ziekenhuis op 
een voorgebergte gelegen is, toch ligt niet het 
hoogteverschil aan de basis van deze innoverende 
oplossing. De kabelbaan waarover Luik droomt, is 
immers een stedelijk vervoersmiddel met dezelfde 
capaciteit als een buslijn (3.000 passagiers per 
uur) en moet de chronische verkeersopstoppingen 
door bussen en auto’s (7.000 bezoekers en 12.000 
voertuigen per dag in wat het grootste ziekenhuis 
van de Federatie Wallonië-Brussel is) in de wijk 
verlichten. De kabelbaan kost heel wat minder 
dan elke andere vergelijkbare voorziening, zoals 
een kabeltram. Bovendien kunnen de parkings 
van het ziekenhuis gedeeld worden met het 

stadscentrum op de dagen en uren dat het 
ziekenhuis ze niet nodig heeft. Tot slot zou de 
kabelbaan de toeristische belangstelling voor de 
stad vergroten, vooral als hij op tijd klaar is voor 
de Internationale Expo van 2017.

Mobiliteitsoplossing
Het idee vond trouwens al ingang, zoals in Brest 
waar een stedelijke kabelbaan vanaf 2015 zo’n 
1.200 passagiers per uur zal vervoeren om hen 
in één minuut van de ene naar de andere oever 
van de stad te brengen. Net als in Luik zal hij in 
verbinding staan met de buslijnen waarvan de 
vervoersbewijzen ook gebruikt kunnen worden 
voor de kabelbaan. 
Het idee kreeg ook een vaste vorm in Portland 
(Oregon) waar de ‘Aerial Tram’ 78 mensen 
vervoert in elk van zijn twee cabines die enerzijds 

Urbagora

Meer informatie over het project 
rond de stedelijke kabelbaan tussen 
het CHR en het stadscentrum van 
Luik vindt u op de website van 
Urbagora, een refl ectiegroep over de 
stadskwesties in Luik. Het pleidooi 
voor het project wordt samengevat in 
een document dat gedownload kan 
worden op: http://urbagora.be/IMG/
pdf/telepherique_citadelle.pdf 
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Krijgt het Centre Hospital ier Régional
van Luik zijn kabelbaan?

verbonden zijn met het stadsnetwerk en anderzijds met het 
ziekenhuiscomplex ‘Oregon Health & Science University’ 
dat net als Luik op een heuvel gelegen is. Capaciteit: 1.014 
mensen per uur en per richting met een snelheid van            
7 m/sec voor een hoogteverschil van 151 m en een traject 
van 1.027 m. Het traject wordt in ongeveer drie minuten 
afgewerkt en om de vijf minuten vertrekt er een cabine.

Controverse
Het Luikse idee is dus helemaal niet bij het haar getrokken 
en is zelfs erg interessant. Veel vragen wachten dan ook 
op een antwoord: mogen we verwachten dat de kabelbaan 
er hangt tegen 2017, rekening houdend met de traagheid 
van de administratieve procedures in ons land (vergunning, 
onderzoeken, studies, beroep,…)? Zelfs wanneer de bouw 
minder dan een jaar duurt? Ook de ligging doet vragen 
rijzen: volgens het huidige project landt de cabine op 
een TEC- en NMBS-lijn die echter niet bepaald centraal 
gelegen zijn aan het Place Vivegnis. Is de verbinding 
met de stad effi ciënt? Tot slot nog een belangrijke vraag: 
wetende dat het tramproject op politiek gebied verworpen 
werd, is dit kabelbaanidee een echt project of gewoon een 
manier om zich van een last te bevrijden in een langdurige 
onderhandeling, een proces van geven en nemen waarbij 
men wel iets moet toegeven aan de Luikenaars aangezien 
men hen redelijkerwijs niet alles kan weigeren. Het 
kabelbaanproject, dat gekoesterd wordt en daarna bewust 
opgegeven wordt, zou dan als ruilmiddel kunnen dienen…

Patrick BARTHOLOMÉ ■

Het project rond de stedelijke 
kabelbaan bevindt zich nog altijd

in de maquettefase maar zou volgens de 
projectontwikkelaars op tijd geïmplemen-

teerd kunnen worden voor de Internationale 
Expo van 2017 in Luik.
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BUILDTEC2012
MEETING POINT VOOR ORGANISATIES OP ZOEK 
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17 & 18/10/2012 - ANTWERP EXPO, HALL 3

Organised by

Industriebouw,
logistieke, 

commerciële & 
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Bezoekers
Bedrijven
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Panelgesprekken
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Networking 
Build Plaza
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Meer info? 
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03/280.53.26 of kobe.engels@easyFairs.com
www.easyFairs.com/BUILDTEC-BE
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Stap binnen in het archief 
van de toekomst
Negen miljoen euro: zo veel kost de 
nieuwe vestiging van archiefbeheerder 
Merak. Henrik Rooms, gedelegeerd 
bestuurder: “Het resultaat? Een streng 
beveiligd gebouw dat perfect geschikt is 
om papieren archieven automatisch te 
behandelen. Met robots die zelfstandig 
de archiefdozen nabij hun plaats zetten. 
Aangevuld met ingenieuze systemen die 
duurzaam met energie omspringen. Met 
deze infrastructuur zijn we klaar voor het 
archief van de toekomst.”

Henrik Rooms verklapt ook de fi losofi e 
achter de verandering: “Het lijkt eenvou-
dig, een aantal papieren in kartonnen do-
zen bewaren. Maar achter die eenvoud 
schuilt een vooruitstrevende aanpak. Al-
les draait rond kwaliteit. We bewaren de 
documenten van onze opdrachtgevers 
in de allerbeste omstandigheden mét de 
strengste veiligheidsvoorzieningen. Zo 
komt hun bedrijfsinformatie nooit onge-
merkt in handen van onbevoegden.”

Meer capaciteit
“Die hang naar kwaliteit is trouwens van 
bij het allereerste begin in 1977 hét ken-
merk van Merak. Daarom investeren we 
voortdurend in medewerkers, systemen 

Nieuwe Merak-vestiging in Schelle heeft plaats voor 300 km archief

en infrastructuur. Resultaat? Zes extra 
beveiligde vestigingen, verspreid over 
heel België, aangevuld met fi lialen in 
Zwitserland en Nederland.”

“En dat de aanpak werkt, blijkt uit de 
cijfers. In 2011 registreerden we 1800 
ton inkomende archieven. Ondanks 
de digitalisering blijft de vraag naar be-
trouwbare archiefoplossingen stijgen. 
Tenminste … bij Merak. Waardoor de 
bestaande capaciteit bijna volledig in-

genomen is. Daarom investeren we nu 
9 miljoen euro in de hypermoderne ves-
tiging in Schelle.”

Groeimogelijkheden
“Een paar cijfers? Het nieuwe Merak-
archiefcenter meet 11.000 m². Daarin is 
plaats voor … 300 lopende kilometer ar-
chiefrekken. Stel dat je alle dozen achter 
elkaar zet, dan reikt de rij van aan het 
Brusselse Atomium tot onder de Parijse 
Eiffeltoren. Die rekken lopen nu al in ge-
staag tempo vol.”

“Kijk eens van dichterbij naar die rekken. 
Valt je de open ruimte op? Daarin zit het 
slimme blussysteem geïntegreerd. Al-
leen daar waar brand ontstaat, springen 

I  publIreportage  I PAPIEREN ARCHIEVEN | ARCHIEVEN DIGITALISEREN | MEDIA STORAGE | FILM BEWARING | SOFTWARE ESCROW | DEMAGNETISEREN | VITALE DOCUMENTEN | DIGITALE ARCHIEVEN | CONSULTANCY

“Het lijkt eenvoudig, 
maar achter die 
eenvoud schuilt een 
vooruitstrevende 
aanpak.”

de sprinklers aan om de vlammen met-
een te doven. Dat bespaart een hoop 
waterschade, omdat de brand meteen 
geblust is.”

Kostenvriendelijk
“Net omdat deze site zo groot is, kan 
Merak het zich veroorloven om ‘open 
ruimte’ te investeren in extra veiligheid. 
Bij interne bedrijfsarchieven ligt dat he-
lemaal anders. Want archiefruimte is 
peperduur: je moet er kostbare kantoor-
ruimte voor opgeven. Logisch dat veel 
bedrijven hun archief daarom zo klein 
en compact mogelijk houden. Met alle 
gevolgen van dien als het een keer mis-
gaat. Vaak verliezen ze dan alles.”

“Omdat Merak tegelijk voor honderden 
klanten investeert, 
draagt het die las-
ten veel beter dan 
individuele bedrijven. 
Daarom is een ex-
tern archief bij Merak 
dé kostenvriendelijke 
oplossing voor dure 
individuele, interne 
archieven. Zeker met 
de bijkomende ca-
paciteit hier in Schelle: die verzekert vol-
doende bewegingsruimte om elk archief 
effi ciënt en duurzaam te bewaren.”

Zo feilloos mogelijk
“Missen is menselijk. Daarom automati-
seren we de procedures zo veel moge-
lijk. Computergestuurde robots brengen 
de doos naar de juiste plaats. Daar con-
troleren medewerkers de barcode een 
laatste keer. Dan pas krijgt ze haar plek 
in het rek. Alleen via de computer kun 
je die doos terugvinden. Zo komt geen 
enkel document in de handen van on-
bevoegden.”

“Digitalisering helpt ook om ‘behande-
lingsfouten’ uit te sluiten. Hier in Schelle 
kan de scanafdeling per shift tot 1.25 
miljoen pagina’s verwerken. Die plaat-
sen we op dragers van de klant of op 
beveiligde servers, terwijl de papieren 
versies hun computerbepaal-
de plek in het magazijn 
innemen. Onze klant 
raadpleegt zijn 
archief waar 
en wanneer 
hij wil: zo 
wordt het een 
écht werkinstru-
ment.”

Bezoek het archief van de 
toekomst
De Merak-infrastructuur op papier 
beschrijven? Dat doet eigenlijk 
afbreuk aan de échte ervaring. 
Kom zelf ontdekken hoe groot 
11.000 m² werkelijk is. Tuur langs 
de 300 km archiefrekken. Luister 
naar de ervaren ‘archiefmeesters’, 
terwijl ze u uitleggen hoe Merak 
gegevens beheert en bewaart. 
Kortom … beleef het archief van 
de toekomst.

De nieuwe site 
te Schelle

Contacteer ons voor een bedrijfs-
bezoek aan de Merak-vestiging in 
Schelle. Mail naar info@merak.be. 
Zo blikt u meteen vooruit op een 
begeleid bezoek en een eventueel 
gesprek over de voordelen die 
Merak ook uw bedrijf biedt.

Duurzaam bewaren
“Merak verbetert voortdurend zijn ser-
vice en infrastructuur. Om iedere klant 

de beste en meest 
relevante oplossing 
aan te bieden. Daarbij 
plannen we op korte 
én lange termijn: hoe 
kunnen we hem nú 
voorthelpen? En hoe 
garanderen we dat 
zijn gegevens de vol-
ledige bewaartijd in 
optimale omstandig-

heden doorbrengen? De antwoorden 
op die vragen voeden permanent onze 
honger naar kwaliteit.”

“Vanuit die langetermijnvisie investeer-
den we in Schelle óók in groene voorzie-
ningen. Het hemelwater van het 11.000 
m² grote dakoppervlak vangen we op 
in cisternes. Gecontroleerd voeden we 
het daarna aan de omgeving – onder 
andere als irrigatie voor de beplanting. 
Dat voorkomt een overbelasting op de 
omgeving tijdens onweer. De extra isola-
tie in de daken en de muren beperkt de 
stookkosten. En de intelligente schakel-
systemen doen alleen het licht aan waar 
medewerkers aanwezig zijn. De rest van 
de gangen hult zich in duisternis.”

Klaar voor de toekomst
“Het geheel van al die systemen, de 
ISO-aanpak, de gezonde ambitie én 
de hang naar kwaliteit maken Merak tot 
de marktleider voor archiefoplossingen. 
Een reden om onze lauweren te rusten? 
Integendeel, het is een uitdaging om die 
positie permanent te versterken. Zodat 
we ook in de toekomst marktleider blij-
ven. Met dit nieuwe Merak-vestiging in 
Schelle geven we die missie alvast een 
tastbare vorm. Hier vind je nu al het ar-
chief van de toekomst.”
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Duurzaam bouwen: de dingen GROOT zien
In Profacility Magazine nr. 30 van vorig jaar publiceerden we al een portret over de nieuwe 

vestiging van GDF SUEZ in de Brusselse Noordwijk. Zoals aangekondigd, komen we in 

dit artikel terug op de duurzaamheidsaspecten van dit project, waarvan de bouw in twee 

fasen opgedeeld is.

Pro-buildings  i  duurZAAMHEid  i  CAsE sTudY gdF suEZ ToWEr  i

GDF SUEZ windt er geen doekjes om: 
vanaf het ontwerp werd dit project 
ook uitgedacht als toonbeeld van de 

technologische knowhow en de milieukennis van de 
bedrijven van de Groep. Van die bedrijven werden 
Technum-Tractebel Engineering, Laborelec, Sita, 
Cofely Services, Fabricom en Isiom betrokken bij het 
ontwerp of het beheer van de twee torens. 
We herinneren eraan dat dit project ontstaan is 
tijdens de financiële crisis van 2009, toen AG Real 
Estate zijn project voor de bouw van een nieuw 
hoofdkantoor voor Fortis moest opgeven. Het 
vastgoedbedrijf stelde GDF SUEZ destijds voor om 
het gebouw over te nemen. De energiegroep was toen 
net op zoek naar een oplossing voor de stroomlijning 

van zijn dertien vestigingen die over heel Brussel 
verspreid lagen. “De groep was juist gefusioneerd” 
zegt Jean-Louis Samson, Head of Patrimony & 
Logistics. “De ruwbouw van een van de twee torens 
van dit project in de Noordwijk stond er al bijna. 
De grote uitdaging was natuurlijk om het gebouw 
af te stemmen op onze behoeften binnen een zeer 
korte termijn, want dit voorstel betekende dat we 
de diensten veel vroeger moesten reorganiseren dan 
gepland”. Het architectenbureau Altiplan nam de 
fakkel over van de oorspronkelijke projectontwerper 
Jaspers-Eyers & Architects.
Het project bestaat uit twee torens: de ene toren is 
in 2011 in gebruik genomen, de andere zal in 2013 
af zijn. Er is dus nog wat tijd om op de helft van 
het terrein het pronkstuk van dit dubbele gebouw 
neer te zetten, namelijk de grootste geothermische 
installatie voor energieopslag van het land.

Energie, eerste van vijf prioritaire 
doelstellingen
De inspanningen zijn gericht op vijf prioritaire 
doelstellingen: energiebeheer, de relatie van het 
gebouw met zijn omgeving, waterbeheer, afvalbeheer 

en duurzame milieuprestaties door onder-
houd. De hoofddoelstelling is energie-

beheer en is gebaseerd op een 
waaier van technieken:

• Er wordt een nieuwe methode 
toegepast op het gebied van 
energie: in plaats van de 
klassieke methode in termen 
van benodigd vermogen 
van de uitrustingen, 
baseren de ontwerpers 
het HVAC-systeem op 
‘dynamische thermische 

simulatie’. De profielen 
voor de behoeften aan 

verwarming en koeling in de 
twee torens zullen berekend 

worden rekening houdend 
met hun uitstekende warmte-

isolerende eigenschappen: hoge 
luchtdichtheid, sterke isolatie van 
de muren en het dak en driedubbele 
beglazing (U = 0,6 W/m2.K) met hoge 
zonne-efficiëntie (25%). Uit deze 

Jean-Louis Samson (links), directeur 
Vermogensbeheer en Logistiek bij 
Electrabel – GDF SUEZ, was de leider 
van dit project. Hij stond in voor de 
strategische analyse voor de keuze 
van een nieuwe vestiging en voor 
de implementatie op de uiteindelijk 
gekozen site in de Noordwijk. Philippe 
de Roos (rechts), Architect Partner bij 
Altiplan Architects
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Duurzaam bouwen: de dingen GROOT zien

analyse volgt dat de behoeften aan verwarming en 
koeling dicht bij elkaar liggen, respectievelijk 3 GWh 
en 2,4 GWh op jaarbasis. Dit jaarlijkse evenwicht is 
voldoende om gebruik te maken van geothermische 
warmte, waarbij de ondergrond benut zal worden 
als thermische traagheidsmassa: door middel van 
een warmtepomp wordt de warmte in de zomer 
opgeslagen en in de winter gerecupereerd via 180 
putten van 85 m diep, de grootste Belgische realisatie 
op het gebied van geothermie. Onder invloed van 
deze installatie heeft de ondergrond van het gebouw 
een temperatuur tussen 25°C en 2°C in plaats van 
de constante 12°C in onze streken. Deze installatie 
levert de helft van de behoeften aan verwarming 
en koeling van het gebouw. De meerkosten van 1,2 
miljoen euro, die door de installatie veroorzaakt 
worden, laten zich in twaalf jaar afschrijven.
Luchtkoelers maken het systeem compleet en 
leveren koud water (free-chilling) zodra de 
buitenluchttemperatuur onder 10°C zakt. Op die 
manier kan de accumulatie van warmte en koude 
in de grond jaar na jaar onder controle gehouden 
worden, waarbij de warmtevoorraad zoals elke 
andere voorraad beheerd wordt.
In geval van pieken in de behoeften treden 
condensatieketels met laag NOx-niveau, koel-
machines met hoog rendement en koeltorens 
met gesloten kringloop in werking. Ventilatoren 
met variabele snelheid en een laag verbruik en 
wisselaargroepen met zeer hoog rendement zorgen 
voor de ventilatie.

• De hernieuwbare energie wordt geproduceerd 
door 800 m² zonnepanelen op het dak, een van 
de grootste installaties van Brussel. De jaarlijkse 
productie van 100 MWh is goed voor een besparing 
van 3% van de totale primaire energie die 95 kWh/
m2/jaar bedraagt, ofwel het gemiddelde verbruik van 
de Belgische kantoorgebouwen met airco.

     Zoom 

Ontdek de GDF SUEZ Tower in deze 
HD-video van zeven minuten waarin 
de energieprestaties en de gebruikte 
technieken en oplossingen uitgebreid 
aan bod komen: www.doubledouble.
be/portfolio/show/48. 

     

• Tenslotte werden diverse maatregelen getroffen 
om het verbruik zelf te doen dalen: TL-lampen in 
hoogrendementsoptieken, CFL- en LED-lampen 
in combinatie met aanwezigheidsdetectoren 
en maximaal gebruik maken van natuurlijke 
verlichting; intelligente liften; vervanging van 
450 individuele printers door een honderdtal 
multifunctionele printers. Samen zijn ze goed voor 
een energiebesparing van 30 tot 40%.
• Het technische beheer van het gebouw bestaat 
uit tientallen energiemeters en duizenden 
controlepunten om het gedrag van het gebouw in 
real time te monitoren en afwijkingen te corrigeren.

Zelfvoorziening in middelen voor duurzaam beheer
GDF SUEZ is de fase van initiatieven op basis van 
goodwill al voorbij en installeerde in zijn gebouw 
vrijwel industriële middelen voor duurzaam 
afvalbeheer. Zo wordt op elke verdieping van het 
gebouw een selectieve sortering door vrijwillige 
aanvoer en een aangepaste verwerking georganiseerd. 
Drie tot vijf inzamelpunten (één per 30 medewerkers) 
vormen kleine sorteereilanden die elk uit drie 
containers voor papier, PMD en restafval bestaan. 
Momenteel wordt het afval daarna naar selectieve 
containers op de kelderverdieping vervoerd. 
Wanneer de tweede toren volledig afgewerkt zal zijn, 

Geothermie bestaat er in dit geval 
in om onder de funderingen van 
de tweede toren de ondergrond 
te benutten als thermische 
traagheidsmassa: door middel van 
een warmtepomp wordt de warmte in 
de zomer opgeslagen en in de winter 
gerecupereerd via 180 putten van 85 m 
diep, de grootste Belgische realisatie 
op het gebied van geothermie.

Vanaf het ontwerp werd het ambitieuze 
project van de GDF SUEZ Tower 
uitgedacht als toonbeeld van de 
technologische knowhow en de 
milieukennis van de bedrijven van 
de Groep. 
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zullen zestien halfondergrondse containers van 5 m³ 
geplaatst worden op externe ophaalkaden. Door het 
volume zal het aantal ophalingen beperkt kunnen 
worden en kan het afval in goede omstandigheden 
opgeslagen worden.
Het waterbeheer berust op twee regenwatertanks van 
100 en 290 m³ die gebruikt zullen worden om de 
toiletten door te spoelen en de planten te besproeien. 
Op het gebied van verbruik zorgen urinoirs 
zonder water, zuinige spoelbakken, kranen met 
straalbreker en IR-bediening, zuinige douches en een 
afwastunnel met laag verbruik in het restaurant voor 
een besparing van 50% (75% rekening houdend met 
het gebruikte regenwater).

   gdF suEZ Tower, toonbeeld van technologische knowhow

   Meer weten

Gebouw GDF SUEZ Tower
Adres Simón Bolívarlaan 34
 1000 Brussel
Bruto-/netto-oppervlak 75.000 m² (over 2 fasen)
Aantal werkposten  3.100
Milieu certifi caten HQE en BREEAM op wereldniveau  
 (ontwerp, bouw, gebruik)
Energieprestaties ruim onder de geldende EPB-norm  
 E75. 
 De 2e toren voldoet aan E61.
 Verbruik van de 2e toren: 
 95 kWhep/m2/jaar 
 (Belgisch gemiddelde voor kantoor- 
 gebouwen met airco = 300)
 Daling van de CO2-uitstoot met 7%.

Betrokken partijen
Eigenaar  AG Insurance
Gedelegeerde bouwheer AG Real Estate
Huurder-Gebruiker GDF SUEZ
Architectenbureau Jaspers-Eyers Architects
Architect van de gebruiker 
voor de inrichting  Altiplan° Architects
Algemene aannemer CFE – Interbuild 
Ingenieur Technum Tractebel Engineering   
 GDF SUEZ
Space management L.O.G.
  www.profacility.be/log

“GDF SUEZ Tower – Toonbeeld van de technische knowhow en de milieukennis van de Groep” Voorstellingsbrochure. 
Beschikbaar op www.profacility.be/references 

Raadpleeg en download op www.profacility.be/biblio > de artikels die eerder al in Profacility Magazine gepubliceerd werden over 
de verhuizing van GDF SUEZ naar deze nieuwe torens in de Brusselse Noordwijk. Deze artikelen zijn gerangschikt in dalende 
volgorde van hun online publicatiedatum. 

 23/05/2011 ‘Case Study Workplace | GDF SUEZ, Brussel: verhuizing en reorganisatie’
 Raadpleeg online ook de fotogalerij over de inrichting van de werkruimten, die bij de online publicatie van dit artikel hoort.

 12/01/2011 ‘Bedrijfsvervoerplan (BVP): Auto of mobiliteit, op een dag moeten we kiezen’

 23/05/2011 

 12/01/2011 

Meer dan uitrustingen: 
duurzaam gedrag
Het project omvat ook de invoering van een 
mobiliteitsplan. Hiervoor verwijzen we naar het 
interview met Vincent Fantoli, hoofd BEEI Human 
Resources HQ & Real Estate/Logistics bij GDF 
SUEZ in nr. 28 van Profacility (alle artikels kunnen 
gedownload worden op www.profacility.be/biblio).
En daar stopt het niet bij. Voor de catering wordt 
gebruik gemaakt van seizoensgebonden en 
biologische producten en voor het personeel worden 
opleidings- en sensibiliseringsacties georganiseerd. 
Dit bewijst dat er zich eerst een mentale verandering 
moet voltrekken vooraleer geavanceerde uitrustingen 
resultaat zullen opleveren.

Patrick BARTHOLOMÉ ■
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Windmolens: de gevolgen van maturiteit
Heeft de windmolen ondanks zijn exotische start (wie herinnert zich nog de eerste 

windmolen in Sankt Vith?) en mooie ontwikkeling een problematische grens bereikt? De 

spectaculaire groei, de overwoekering van het landschap en de betwisting van bepaalde 

‘vaststaande’ feiten veroorzaken onenigheid. Want toegegeven, windmolens bieden 

inderdaad aannemelijke oplossingen voor de energieproblemen maar de massaproductie 

van windenergie doet ook nieuwe problemen rijzen.

Pro-buildings  i  HernieuWbAre energie  i  Windenergie  i

De Belgische windenergie doet het goed. 
Volgens APERe en ODE Vlaanderen bedroeg 
het Belgische windvermogen op 31 december 

2011 1.078 MW, verdeeld over Wallonië (541 MW), 
Vlaanderen (342 MW) en het federale maritieme 
grondgebied (195 MW). Het Belgische windpark 
bestaat uit 437 onshore en 61 offshore windmolens. 
Op het gebied van offshore windmolens behoort 
België tot de vijf belangrijkste Europese landen. 
Op de Thorntonbank in de Belgische open zee 
beheert het maritieme windmolenpark C-POWER 
sinds 2009 zes windmolens. In 2012 komen daar 
24 turbines bij en in 2013 nog eens 24. In totaal 
zullen zij een vermogen van 325 MW genereren. 
En daar houdt het niet bij op. De concessies Rentel 
en Seastar zullen in samenwerking met Belgische 
partners geïnstalleerd worden op respectievelijk 31 
en 38 kilometer van de Belgische kust en met een 
productiecapaciteit van 288 MW en 246 MW. Samen 
zullen deze drie windparken bijna evenveel energie 
produceren als één kernreactor.
In december 2010 hebben tien landen een 
samenwerkingsakkoord ondertekend voor de bouw 
van windparken in de Noordzee, het Kanaal, de 
Keltische Zee en de Ierse Zee op een oppervlakte van 
zo’n 760.000 km². Volgens sommige ramingen zal 
tegen 2050 bijna 47% van de verbruikte elektriciteit 
in Europa op zee geproduceerd worden.

moet het beste nog komen in Wallonië?
Na een wetenschappelijke analyse van haar 
windenergiepotentieel heeft de Waalse regering de 
hoeveelheid energie die tegen 2020 door windmolens 
geproduceerd zal kunnen worden, op 4.500 GWh 
geraamd. Dit komt overeen met meer dan de helft van 
de doelstelling die het Waalse Gewest via Europese 
besluiten bepaalde op het gebied van hernieuwbare 
energie. Om dit te bereiken, moeten jaarlijks en dat 
gedurende acht jaar, tachtig nieuwe windmolens van 
2,1 MW gebouwd worden, ofwel 640 windmolens 
in totaal. Als we alleen naar de bekende projecten 
(in effectenstudie, in afwachting van vergunning of 
in beroep) kijken, zou het Waalse windmolenpark 

een geïnstalleerd vermogen van 2.500 MW kunnen 
genereren, wat staat voor een productie van 5.600 
GWh/jaar. 

referentiekader en windenergiedecreet
Een ambitieus ontwikkelingsplan als dit dient 
gepaard te gaan met een planning en een 
regelgeving die rekening houdt met de belangen 
van de buurtbewoners, de landschapskwaliteit en 
de gevolgen voor de natuuromgeving. Sinds 2002 
bepaalde een ‘referentiekader’ de voorwaarden voor 
de installatie van windmolens. De herziene versie 
van december 2011 bepaalt voortaan de nieuwe 
regels en aanbevelingen, onder andere voor het 
visuele en geluidscomfort van de buurtbewoners, 
de hergroepering in windparken, de biodiversiteit 
en het landschap, de openstelling van het kapitaal 
voor burgerlijke participatie en compenserende 
vergoedingen.
Daarnaast zal de Waalse regering in 2012 een ‘positieve 
referentiekaart’ samenstellen met de beste gebieden 
voor de installatie van windmolens. Tot slot zou er in 
2013 een ‘windenergiedecreet’ tot stand komen. 

Controverse
Het is duidelijk dat windenergie een zekere maturiteit 
verworven heeft: van een leuk, utopistisch lokaal 
initiatief is het uitgegroeid tot een volledige industrietak. 
Wie ‘industrietak’ zegt, zegt ‘zware economische 
uitdagingen’, wat de controverse maakt. Sommigen, 
onder wie Jean-François Mitsch, die zich voorstelt 
als een onafhankelijke expert ‘in alle betekenissen 
van het woord’, zoals hij benadrukt, deinzen er niet 
voor terug om te beweren dat “Wallonië ieder jaar 
ongeveer vijf miljard aan inkomsten verliest” omdat 
er steeds meer financiële middelen naar buitenlandse 
groepen gaan. Jean-François Mitsch geeft meer uitleg 
bij deze argumentatie in een dossier dat geraadpleegd 
kan worden op www.mitsch.be. Een van de 
punten die hij aankaart: “Er liggen momenteel 900 
windmolendossiers bij de minister. De doelstellingen 
van 2020 zijn al bijna bereikt door de sector die tracht 
aan te tonen dat het nieuwe decreet niet toegepast 
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De Strata Tower in Londen, die door 
de inwoners van de stad schertsend 
‘The Razor’ genoemd wordt, is een 
residentieel gebouw met 42 verdiepin-
gen en 408 appartementen, dat eind 
2010 opgeleverd werd. Dankzij de drie 
windmolens op het dak produceert 
het gebouw 8% van de energie die het 
verbruikt.

   Het windenergiepotentieel van steden  

In onze jaarlijkse editie van ‘Belgium Real Estate Showcase’ berichtten 
we al over een document dat Leefmilieu Brussel in juli 2009 publiceerde: 
“Studie over de aanwending van het windenergie-potentieel in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest”. Naar aanleiding van de publicatie van het 
verslag werd in 2010 een eerste windstudie uitgevoerd, beperkt tot het 
Manhattan Center in de Noordwijk, en werden brainstormingsessies met 
wetenschappers, lokale overheden, architecten en sociologen georgani-
seerd. In 2011 werd gestart met de samenstelling van een windkaart voor 
Brussel en werden twee platformen opgericht: de website Wincitybrussels 
en Urban Wind HUB, een netwerk van partners die jaarlijks bijeenko-
men om een stand van zaken over het Wincity-project op te maken. Tot 
slot werd er een windenergiefacilitator aangeduid, namelijk het bureau 
Amay!, dat potentiële stedelijke sites identifi ceert aan de hand van een 
projectoproep en deze projecten begeleidt. Zes sites die overeenstemmen 
met verschillende typologieën, zullen geselecteerd worden. Er zijn al een 
aantal prospects: de Zuidertoren, de North Galaxy-toren, het gebouw van 
Coca-Cola en de Haven van Brussel. Na de resultaten van de proefprojec-
ten zal het Gewest een strategie kunnen uitwerken voor de installatie van 
stedelijke windturbines.

      U kunt in de bibliotheek het artikel lezen en downloaden dat over 
dit onderwerp verscheen in de editie 2012 van ‘Belgium Real Estate 
Showcase’ www.pro-realestate.be/library: ‘Wind turbines in Brussel’ 
19/03/2012. De artikelen in de bibliotheek zijn gerangschikt in dalende 
volgorde van hun online publicatiedatum. 

Volgens sommige ramingen 
zal tegen 2050 bijna 47% 
van de verbruikte elek-
triciteit in europa op zee 
geproduceerd worden.
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hoeft te worden. De argumentatie van Edora 
(federatie van de producenten van hernieuwbare 
energie) moet bewijzen dat de nieuwe bepalingen 
van het nieuwe referentiekader voldoende zijn, want 
de sector is zich bewust van de problemen en heeft 
er ook een oplossing voor. Eigenlijk tracht de sector 
vooral de enorme stroom aan fi nanciën die ze op zich 
ziet afkomen veilig te stellen.

oproep tot een vernieuwde controle 
van het publiek
“Er zijn weinig intercommunales die georganiseerd te 
werk gaan en de leiding nemen in de dossiers” gaat 
Jean-François Mitsch verder. “Toch zouden openbare 
aanbestedingen het mogelijk maken om projecten te 
vergelijken en misschien interessantere compensaties 
en technische alternatieven te bestuderen. Er zou een 
intercommunale moeten komen die de sector kan 
organiseren. Maar het lijkt wel alsof de wil er niet 
is. Nochtans wordt dat voor drinkwater wel gedaan. 
Waarom kan het dan niet hetzelfde doen met wind? 
Volgens een opiniepeiling van Ipsos in opdracht van 
de Openbare Dienst van Wallonië (SPW) en Edora 
zouden de Belgen wel projecten willen fi nancieren 
maar er is geen beleid om fi nanciële middelen te 
verzamelen en overheidsprojecten te ontwikkelen. De 
zes miljard die binnengehaald werd door de Leterme-

obligatie, bewijst de kracht van de Belgen. Er zouden 
er echter maar drie nodig zijn om het Waalse project 
100% door de Walen te laten fi nancieren...”

groenestroomcertifi caten: 
speculatiemechanisme?
De quota voor groenestroomcertifi caten, die door de 
regering vastgelegd werden, helpen om de actoren 
gerust te stellen zonder hen ertoe te verplichten 
alles billijk te verdelen. Het groenestroomcertifi caat 
werd uitgedacht om de duurzame energie op een 
verkoopprijs van 100 euro/MWh te brengen en een 
ROI van 8% te bereiken… Windenergie is bij gelijke 
windomstandigheden fi nancieel veel winstgevender 
in Wallonië dan in Frankrijk: in Frankrijk bedraagt de 
verkoopprijs 82 euro/MWh, in België 110 en 180 euro 
(de prijs op de ‘vrije’ markt plus het steunmechanisme 
van de groenestroomcertifi caten). Dat is het dubbele! 
Moet dit mechanisme behouden blijven? Zo ja, moet 
men durven regulariseren en de voorziene criteria 
toepassen om speculatie te beperken?” 

De windmolen doet duidelijk niet langer dromen, 
want voortaan draait hij niet alleen door de wind, 
maar ook door heel veel geld…

Patrick BARTHOLOMÉ ■

      U kunt in de bibliotheek het artikel lezen en downloaden dat over 
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• Tochtvrij, hygiënisch en geruisloos
 stralingssysteem
• Perfect akoestisch comfort
• Energiebesparend systeem
• Ideaal met duurzame energiebronnen
 (vb: warmtepomp)

• Geen koppelingen in actieve ruimten
• Minimale inbouwhoogte (6cm)
• Aanpasbaar aan elke ruimte 
 (modulair en “op maat”)
• Esthetisch, vlak en uniform plafond
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Het gloednieuwe technische gebouw van AkzoNobel mag als een schoolvoorbeeld gelden 

van een real estate project dat werd aangestuurd vanuit facility management. Het nieuwe 

technische gebouw kan onderkomen bieden aan labo’s voor research & development 

m.b.t. watergedragen verven en de nodige kantoorruimte. Hoewel labogebouwen bekend 

staan als grote energieverbruikers, werd van meetaf geopteerd voor een lage energie 

aanpak als doelstelling. Een BREEAM®-certificatie gold als uitdaging.

Pro-buildings  i  smart & green buildings  i  Case study akzonobel  i

In april 2009 werd intern gestart met het opstellen 
van het bouwprogramma en het optimaliseren 
van de reëel benodigde oppervlakte. De indeling 

van de ruimte werd bestudeerd met aandacht voor 
wie waar en met wie moet samenwerken.
Het beschikbare terrein lag ingesloten tussen een 
industrieel gebied - met o.a. de administratieve 
hoofdzetel voor België van AkzoNobel - en een 
woongebied, zodat met heel wat bouwvoorschriften 
moest worden rekening gehouden. Zo werd de 
bebouwde oppervlakte beperkt tot maximaal 60%, 
moest er minimaal 20% groenaanleg komen en werd 
de bouwhoogte beperkt tot maximaal 4 bouwlagen. 
Voor de verschillende bouwlagen werd ook nog een 
verschillende bouwdiepte opgelegd, variërend van 
onbeperkt voor het gelijkvloers, 16 m voor de eerste 
verdieping, 14 m voor de tweede tot 12 m voor de 
derde. 

Patrick Deschouwer, Facility Manager & Building 
Projects: “Als bouwheer stonden we erop zoveel 
mogelijk mee te beslissen in de ontwerpfase. Dat 
leidde o.a. tot het inbrengen van verhuisdeuren op 
elke verdieping, zonwering aan de voorgevel, een 
gevelafwerking met beschilderbare vlakken om 
letterlijk onze activiteit in de verf te zetten, maar 
ook met de mogelijkheid het gebouw regelmatig 
een ander uitzicht te geven. We hadden inspraak in 
de keuze van de gebruikte materialen en volgden 
nauwgezet de totaalkost op, met aandacht voor 
zowel de zuivere bouwkost als de operationele kost”.
In september 2009 kon de bouwaanvraag worden 
ingediend, om van start te gaan met de werken in 
december 2010. 

milieudoelstelling als onderdeel van 
architectuuropdracht
Zowel Patrick Deschouwer (AkzoNobel) als ir 
architect Jan De Greef van SVR-Architects zijn het 
erover eens dat de milieudoelstelling vooraf dient 
bepaald, nog voor de uitwerking van het concept. De 
keuze viel op een BREEAM®-certificatie, waarmee 
bijna 80 criteria worden afgewogen, opgedeeld 
in de hoofdstukken project- & werfbeheer, 
comfort & gezondheid, energie, transport, 
water, materiaalgebruik, vervuiling, afvalbeheer, 
grondgebruik en ecologie. Energie-efficiëntie telt 

voor ca. 1/5 van de totale score (19%). AkzoNobel 
ging voor BREEAM®, maar de procedure die 
uitsluitsel geeft over het uiteindelijk behaalde 
niveau is nog niet volledig afgerond.

Ingenieur architect Jan De Greef: “Het is belangrijk 
om zo vroeg mogelijk in het project een doelstelling 
af te spreken dat zowel ambitieus is als realistisch. 
Ervaring van het ontwerpteam is van grote 
waarde om de criteria te bepalen die zinvol 
zijn voor dit specifiek project. Zo is in een 
labogebouw het ventilatiesysteem in hoge 
mate bepalend voor de energieprestatie. 
Wij hebben al in conceptfase rekening 
gehouden met de milieudoestelling. 
Daardoor konden we creatieve oplossingen 
ontwerpen om de score te optimaliseren”.
Patrick Deschouwer: “Een engagement 
voor een lage energie labogebouw brengt 
ook extra investeringen met zich mee, o.a. 
op het vlak van isolatie en technieken. 
Het is van groot belang om de noden 
aan extra budget onmiddellijk aan 
de directie te kunnen rapporteren, 
lang voor de werken starten. De 
BREEAM®-doelstelling moet goed in 
het lastenboek omschreven zijn en 
gepaard aan een resultaatsverbintenis 
door de uitvoerende partijen”.

Voor wat de technische 
installaties betreft, zijn de 
aannemingsovereenkomsten 
gekoppeld aan onderhoudscontracten 
met keuringen. Patrick Deschouwer, 
Facility Manager & Building Projects 
AkzoNobel argumenteert: “Door 
deze koppeling is de aannemer voor 
meerdere jaren verantwoordelijk voor 
installaties en onderhoud.” 

BREEAM als uitdaging®
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Compact bouwvolume doordacht 
ingeplant 
SVR-Architects tekende een geïntegreerd ontwerp 
voor gebouwstructuur, leidingen en circulatie. De 
nagestreefde energiedoelstelling geldt als opmerkelijk 
voor dit type gebouw en vereist heel wat techniek en 
vooral de wil te investeren in een toekomstgericht 
lage energie gebouw. Een goede basis voor optimale 
energieprestatie vormt een compact bouwvolume, 
doordacht ingeplant en georiënteerd op het terrein.
De bebouwing is maximaal naar de straatzijde 
geschoven, zodat achteraan maximaal open ruimte 
en groen is voorzien als overgang tot het aanpalende 
woongebied. 
De laboruimtes bevinden zich aan de achterzijde, 
op de eerste en tweede verdieping. De labo’s hebben 
opmerkelijk grote glasvlakken van vloer tot plafond. 
Zij zijn noord-west georiënteerd en ontvangen 
maximaal daglicht zonder veel warmtelast. Dit is 
belangrijk in een labo waar dagelijks kleur, witheid 
en textuur worden onderzocht. Elke verdieping is 
uitgerust met grote verhuisdeuren om moeiteloos 
uitrusting te kunnen leveren of afvoeren.
Aan de straatzijde (ZO) is een smalle kantoorstrook 
(0 & +1). De kantoren hebben kleinere, opengaande 
ramen, regelbare zonwering, klimaatplafonds. Alle 
logistieke ruimtes zijn op het gelijkvloers achteraan. 
Op de derde verdieping bevinden zich de technische 
installaties.
Heel de structuur van prefab betonskelet, 
verlichtingsstramien, inplanting van deuren, e.d.is 
opgebouwd rond de functionele maat van een 
labomodule, 3,30m breed.

speciale technieken
De BREEAM-uitdaging betekende veel aandacht 
voor isolatie en speciale technieken. De keuze viel 
op een doorgedreven thermische isolatie (K28) en 
luchtdichte detaillering. De spouwen zijn met 14 
cm glaswol geïsoleerd. Alle ramen zijn voorzien 
van luchtdichtingsfolies rondom voor een optimale 
luchtdichtheid. 
Het gebouw is uitgerust met betonkernactivering 
voor verwarmen en koelen, twee warmtepompen 
van 41,6 kW met 24 geothermische diepteboringen 
tot op 90 m, koudeopslag in de grond, 
warmterecuperatie, automatisch geregelde zon-
wering met stormbeveiliging aan de voorgevel en 
fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van de 
technische verdieping. In de kantoren is er een licht- 
en bezettingsdetectie, maar een ‘bypass’-schakelaar 
laat ook toe de automatische regeling te omzeilen.
Indien de warmtepompen zouden tekortschieten, 
is ondersteuning voorzien door een paar compacte 
hoog rendement condensatieketels (166 kW) met 
een rendement > 108%. De gemiddelde temperatuur 
in de lokalen bedraagt 20°C. De temperatuur van de 
betonkernactivering laat toe in de zomer tot 16°C te 
dalen en in de winter tot 24°C op te warmen. De 
grondwarmte bedraagt 10°C als basiswarmte naar 
de warmtepompen. De insteektemperatuur voor de 
betonkernactivering bedraagt nominaal 30°C voor 
verwarmen en 12°C voor koelen. 
Een overkoepelend gebouwbeheersysteem (GBS) 
regelt minutieus alle HVAC-technieken.
Een 24.000 l buffertank voor regenwateropvang 
wordt ingezet voor toiletspoeling, schoonmaak en 

SVR-Architects tekende een geïnte-
greerd ontwerp voor gebouwstructuur, 
leidingen en circulatie. Ingenieur ar-
chitect Jan De Greef: “Het is belangrijk 
om zo vroeg mogelijk in het project een 
doelstelling af te spreken dat zowel 
ambitieus is als realistisch. Ervaring 
van het ontwerpteam is van grote 
waarde om de criteria te bepalen die 
zinvol zijn voor dit specifi ek project.’
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een gesloten circuit van koelwater voor bepaalde 
toestellen die pigmenten vermalen. 
Een groendak langs de gang op niveau +2 houdt de 
kantoorstrook daaronder langer koel.

duidelijke afspraken
Van bij de conceptuele fase had facility management 
grote inspraak in de ontwikkeling door de 
architect en ingenieur CES. Er werden ook tal van 
werfbezoeken afgelegd aan projecten in uitvoering. 
Facility management legde duidelijke afspraken vast. 
Zo werd geopteerd om niet te gaan voor algemene 
aanneming, maar om de diverse technische loten 
afzonderlijk aan te besteden. Per lot werden 4 à 5 
offertes aangevraagd.
Patrick Deschouwer: “We hebben de ons door de 
architect en ingenieurs voorgelegde offertes intern 
vergeleken met ramingsprijzen. De financiële 
toestand van de voorgestelde aannemers is 
onderzocht en de aannemers kregen de gelegenheid 
toelichting te geven. Voor bouwkunde betrof dat hun 
werkwijze, in het bijzonder m.b.t. de maatregelen zij 
bereid waren te nemen in het kader van BREEAM®. 
Alle aankopen moesten in lijn zijn met de strategie 
van Facility Management”.
Patrick Deschouwer: “In alle contracten was 
een begin- en einddatum vastgelegd, evenals 
de verbintenis tot het afleveren van AS Built en 
keuringsattesten. De contractueel vastgelegde 
aanneemsom was bindend en onveranderlijk. Er 
moest altijd een projectleider aanwezig zijn op 
de werf en wekelijkse werfvergaderingen werden 
opgelegd. Er werd een nultolerantie gehanteerd t.o.v. 
voorlopige opleveringen”.

Voor wat de technische installaties betreft, zijn 
de aannemingsovereenkomsten gekoppeld aan 
onderhoudscontracten met keuringen. Patrick 
Deschouwer argumenteert: “Door deze koppeling is 
de aannemer voor meerdere jaren verantwoordelijk 
voor installaties en onderhoud. Budgettair zijn de 
operationele kosten verdedigbaar en houden ze 
geen risico’s in met uitzondering van eventuele 
mechanische beschadigingen. Beschouw het als een 
soort omniumverzekering”.
Bij de toegepaste HVAC-technieken is het ook 
belangrijk om een gedetailleerde monitoring te 
voorzien over lange termijn. Het fijnregelen van de 
systemen met optimalisatie van het energieverbruik 
tot gevolg vergt een veel langere tijdspanne dan 
bij klassieke technieken het geval is. AkzoNobel 
opteerde voor een periode van definitieve oplevering 
van twee jaar of minstens vier volledige seizoenen. 

Het succes van dit project is in belangrijke mate toe 
te schrijven aan de samenwerking als team, met in 
de hoofdrol de facility manager als bouwheer, de 
architect en de ingenieur technieken. Vervolgens 
voegden zich ook de ingenieur stabiliteit en alle 
aannemers in dit constructieteam, die een continue 
evaluatie van de projectevolutie vanzelfsprekend 
maakt en toelaat tijdens de uitvoering te zoeken naar 
nog betere alternatieven. 

uitvoering bepaalt ook de breeam 
eindresultaat
De BREEAM®-uitdaging is doorheen het ganse 
proces een stimulans gebleken voor alle van ontwerp 
tot uitvoering betrokken partijen. 

Het beschikbare terrein voor het 
nieuwe technische gebouw van 
AkzoNobel lag ingesloten tussen een 
industrieel gebied en een woongebied, 
zodat met heel wat bouwvoorschriften 
moest worden rekening gehouden. 
Zo werd de bebouwde oppervlakte 
beperkt tot maximaal 60%, moest er 
minimaal 20% groenaanleg komen 
en werd de bouwhoogte beperkt tot 
maximaal 4 bouwlagen. Gevelafwerking 
met beschilderbare vlakken is gepland 
om letterlijk AkzoNobel activiteiten in 
de verf te zetten.

Financieel overzicht 

Oppervlakte: 3.300 m²
Verdeling van de totale bouw- en 
operationele kosten over de tijd
30% voor design & build over de 
eerste 2 jaar
Min. 60% operationele kosten over 
30 jaar voor onderhoud, herstellingen 
en periodieke vervangingen.
10% ontmantelingskosten over 1 jaar. 
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Gert Verheyen, technisch directeur Aannemingen 
Janssen nv: “80% van de credits voor het behalen 
van de weerhouden BREEAM®-certificatie worden 
bepaald door het ontwerp en de materiaalkeuze. 
De overige 20% liggen bij de kwaliteit van de 
uitvoering”. 
De inrichting van de werf door de aannemer is 
mede bepalend voor de BREEAM®-labeling. Zo 
werd bijzondere aandacht besteed aan het beperken 
van de hinder naar de buurt, maar eveneens naar 
de werknemers van de bouwheer. Er gold een 
werfcode voor zorgzame aannemers en er was 
een klachtenbus aangebracht aan de werfkeet. 

Gert Verheyen, Technisch
directeur, Aannemingen Janssen nv
“80% van de credits voor het behalen 
van de weerhouden BREEAM®-
certificatie worden bepaald door het 
ontwerp en de materiaalkeuze. De 
overige 20% liggen bij de kwaliteit 
van de uitvoering”

Andere aandachtspunten waren een parkeer- en 
verkeersplan, het beperken van de transporten voor 
bouwmaterialen en de omgang met bouwafval. Het 
stroomlijnen en registreren van de afvoerstromen 
met maximale recyclage was een ander facet. De 
aannemer registreerde het energie- en waterverbruik 
op de werf, alsook de CO

2
-uitstoot als gevolg van 

goederen- en personentransport.  
Goed nabuurschap is een ander criterium uit de 
BREEAM®-lijst, wat o.a. leidde tot een kijkvenster op 
de werf, het verbod op luidruchtige werfradio’s, het 
installeren van een damestoilet, enz.  

Eduard CODDé n

   bouwpartners, aanemers en toeleveranciers voor het nieuwe akzonobel gebouw

Architect   SVR-Architects, Antwerpen 
Ingenieur stabiliteit Ingenieursbureau Jan Van Aelst, Antwerpen
Ingenieur Technieken Ingenieursbureau Technieken CES nv, Brussel
Veiligheidscoördinator DMD, Kalmthout
Aannemer bouwkunde Aannemingen Janssen nv, Geel

Aannemers technieken
HVAC Imtech, Temse 
Betonkernactivering ECHO ClimaDeck, Houthalen
Klimaatplafond Interalu, Wilrijk (zie advertentie op pagina 32)
Elektriciteit Elektro Wouters nv, Beerzel 
Sanitair Vliegen nv, Bree 
ICT & Data Getronics, Diegem
Lift KONE Belgium nv, Brussel
Inbraakalarm BSC, Aarschot
Gebouwbeheersysteem Priva Building Intelligence nv, Antwerpen (zie advertentie op pagina 37)
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De noodzaak om de door slijtage zwaar gehavende vloerbekleding te vervangen in het 

Nationaal Secretariaat van CM Landsbond had verreikende gevolgen. Een grondig 

onderzoek van de werkzaamheden en onkosten voor deze operatie triggerde het besluit 

om over te gaan tot de volledige herinrichting van de kantoren, inclusief het invoeren van 

‘het nieuwe werken’. 

Pro-buildings  i  WorkPlace  i  cm landsbond – nationaal secretariaat   i

CM Landsbond overkoepelt negentien 
regionale ziekenfondsen en haar Nationaal 
secretariaat verhuisde in 1999 uit de 

Wetstraat naar de Haachtsesteenweg om er een 
gebouw te betrekken dat uit de jaren tachtig dateert 
en eigenlijk was voorbestemd als uitbreiding van het 
Universitair Brugmann-ziekenhuis. Na een tijd van 
leegstand werd zowat twee derde van het gebouw 
ingenomen door de CM, terwijl het overige derde 

Van nieuwe vloerbekleding tot nieuwe werkomgeving 

benut wordt door o.a. het ACW, ACV, CSC en andere 
verwante organisaties. 
Peter Habils is sinds 2004 Diensthoofd Logistiek, 
wat hier ook alle opgaven voor facility management 
omvat. Er werd een onderzoekscommissie 
samengesteld met o.a. mensen uit het comité voor 
veiligheid en gezondheid, om uit te zoeken welke 
vloerbekleding best zou voldoen. Het selectieproces 
heeft even geduurd, maar de keuze viel uiteindelijk 
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Van nieuwe vloerbekleding tot nieuwe werkomgeving 
op Flotex, een product dat oogt als tapijt, maar 
zich laat onderhouden als een harde vloer. “Het 
vervangen van de versleten vloerbekleding betekende 
onvermijdelijk dat de ganse inboedel eruit moest 
en nadien weer terug geplaatst” kijkt Peter Habils 
terug naar het begin van zijn opdracht. “Vooral de 
talrijke archiefrekken dreven de kosten hoog op! Het 
uitladen en demonteren van een standaardrek met 7 
m lengte vergde al gauw één mandag”.

nieuwe wending
De optelsom van alle nevenkosten voor het 
vervangen van de vloerbekleding gaf aanleiding tot 
het bewandelen van een totaal andere denkpiste: het 
project werd omgegooid tot totale herinrichting.
In 2008 werden talrijke brainstormsessies gehouden 
m.b.t. deze nieuwe wending Vanuit het voorafgaande 

interne studiewerk werd AOS Studley ingeroepen 
als consultant om het uiteindelijke concept uit 
te werken. In maart 2009 volgde het akkoord 
van de directie om inderdaad over te gaan tot een 
herinrichting. 
In samenwerking met AOS Studley werd de markt 
verkend en al tegen 1 september diende een eerste 
pilootopstelling opgeleverd te worden. Er werden 
een dozijn firma’s aangeschreven met als doel het 
beste totaalaanbod te selecteren. Peter Habils: 
“De uiteindelijke selectie van zowel leverancier 
als project manager zou door CM gebeuren. Wij 
zochten ook meer dan slechts een leverancier van 
producten voor onze nieuwe kantoorinrichting. De 
kandidaat waarmee we zouden in zee gaan moest 
meedenken over bv. de inrichting van de coffee 
corners”. Er werd zelfs overwogen om het oude 

Het hele herinrichtingsproject heeft 
als doel een betere werkomgeving 
te creëren voor de werknemers en 
daardoor ook nieuwe collega’s aan te 
trekken. Daardoor groeide het project 
ook uit van een aanvankelijk logistieke 
opgave tot een HR-project.
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Pro-buildings  i  WorkPlace  i  cm landsbond – nationaal secretariaat   i

meubilair te recupereren, maar dit zou te beperkend 
geweest zijn voor de creatie van de gewenste mix aan 
flexwerkplekken.

De pilootopstelling kwam er in het najaar van 2009. 
Na een half jaar evaluatie werd in 2010 beslist door 
te gaan. De ondersteuning bij de uitrol van het 
project wordt verzekerd door D&C-services. De 12 
aangeschreven leveranciers voor kantoormeubelen 
werden teruggebracht tot 3. Gispen ontwikkelde 
een viertal composities en werd weerhouden voor 
de bemeubeling omwille van de ‘design to order’-
benadering. 

ergonomie als pasmunt
In de bestaande situatie waren er 1.034 werkplekken 
voor 1.000 mensen in dienst… Peter Habils 
verduidelijkt: “Sommige mensen waren aan twee 
diensten toegewezen en beschikten zo over evenveel 
werkplekken!”.
Het besluit tot een totale herinrichting van de 
kantoorvloeren leidde tot de invoering van 
flexibele werkplekken en het optimaliseren van het 
ruimtegebruik. Besparen was niet echt het motief 
voor dit project, maar zonder al te grote inspanningen 
werd toch 15% oppervlakte bespaard. Per plateau 
zijn gemiddeld 48 reguliere werkplekken uitgezet, 
maar staan er wel maximaal 80 ter beschikking. Er is 
uitgegaan van 80% bezetting, maar de praktijk toont 
aan dat 66 à 70% realistischer is, zodat nog heel wat 
reserve rest. Het ruimtegevoel vertaalt zich dan ook 
in een welzijngevoel.
“De invoering van flexibele werkplekken wordt 
aanvankelijk door de mensen ervaren als iets 
inleveren en roept de vraag naar compensatie op” 
verhaalt Peter Habils. “Ergonomie was daarop 
ondermeer ons antwoord, met o.a. stoelen met 
armleuningen – wat voordien niet het geval was – en 
in hoogte verstelbare werkbladen”. 
Tim Pauwels, Project Advisor Gispen: “Wij stelden 
een netstof kantoorstoel van Herman Miller voor 
omwille van de hygiëne. Bij een flexibele werkplek 
zitten werknemers elke dag in een andere stoel, een 
stoel die de dag voordien door een collega werd 
gebruikt. Netstof is veel hygiënischer en draagt zo bij 
tot de ergonomie”.
In het verleden gingen heel wat sleutels van de 
ladenblokken verloren, wat altijd erg hoge kosten 
met zich meebracht voor vervanging. De nieuwe 
lockers waarover elke medewerker nu beschikt 
werden bijgevolg met cijferslot besteld en een loper 
laat toe wanneer nodig de code terug te zetten. 

De keuze voor flexibele werkplekken had ook een 
andere indeling van de plateaus tot gevolg, met 
het onvermijdelijke uitbreken van tussenwanden. 
Het concept combineert open met gesloten 
werkruimten. “De open ruimte is zeer open opgevat, 
zodat collega’s meteen opvalt wanneer ze elkaar 
storen” licht Peter Habils toe. “Mensen voelen dan 

ook aan dat ze beter uitwijken naar de bubbles of 
coffee corners. Er is een verhoogde sociale controle 
als gevolg van de openheid”. Naast de glazen bubbles 
met maximaal 4 werkplekken, zijn er ankerplekken 
voor zware administratieve taken, waar een groep 
van 4 tot 6 mensen hecht kan samenwerken, touch 
down-werkplekken voor kortstondig werken en 
geïsoleerde U-vormige cellen voor telefoneren en/of 
mails checken.

aanzwellend lastenboek
 na grondig nadenken
De plateaus meten ongeveer 720 m² en de maximale 
vloerbelasting diende gerespecteerd. Deze bedroeg 
500kg/m² in de kern van het gebouw en 300kg/m² 
daarrond. “De situatie was zeer kritisch geworden, 
meer bepaald daar waar de archiefruimten 
geconcentreerd lagen” merkt Peter Habils op.  
Peter Habils was voor hij Diensthoofd Logistiek 
werd betrokken bij de IT-aankopen. Het was dan 
ook logisch dat ook dit aspect aan bod kwam 
binnen het project. “Er waren ongeveer 20 printers 
in gebruik per 52 werkplaatsen” schetst hij de 
oude situatie. “Vandaag is dit teruggebracht tot 
2 multifunctionele printers voor een 70-tal 
medewerkers. De personeelsbadge verzekert 
follow-me-printen en de verrekening van 
de gebruikskosten”. 
Aandacht voor bekabeling 
was evenzeer aan de orde. 
In het verleden waren er al 
meerdere ‘werkongevallen’ 
geweest door struikelen over 
kabels… De keuze viel op een 
verhoogde (technische) vloer 
voor het wegwerken van alle 
bekabeling, wat ook de beste 
garantie biedt voor flexibiliteit 
naar toekomstige behoeften. 
De databekabeling die in 1998 
was getrokken, werd vervangen 
door CAT-6A. De elektrische 
installatie bleef onaangeroerd, met 
een beperkte relighting, zonder echter 
over te gaan tot automatisering met 
aanwezigheidsdetectie.

anders werken
Er werd heel wat bijgestuurd nadat 
de beslissing was gevallen over 
de leverancier voor de nieuwe 
kantoorinrichting. “Belangrijker 
dan de volledige herinrichting 
van de kantoorruimte is 
het change management” 
benadrukt Peter Habils. 
“Vanuit onze dienst 
ondersteunen we dat 
gegeven facilitair, 
maar het is 

“Belangrijker dan de volledige 
herinrichting van de kantoorruimte is 
het change management” benadrukt 
Peter Habils, Diensthoofd Logistiek 
bij CM Landsbond. “Vanuit onze 
dienst ondersteunen we dat gegeven 
facilitair, maar het is uiteindelijk op 
de vloer dat het moet gebeuren. Voor 
de CM-medewerkers betekende de 
verandering heel wat: resultaatgericht 
werken, de invoering van het clean 
desk principe, minder papiergebruik 
met digitaal archiveren, telewerken, 
het omschakelen naar een laptop, 
het implementeren van draadloze 
netwerken.
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uiteindelijk op de vloer dat het moet gebeuren. Voor 
de CM-medewerkers betekende de verandering 
heel wat: resultaatgericht werken, de invoering van 
het clean desk principe, minder papiergebruik met 
digitaal archiveren, telewerken, het omschakelen 
naar een laptop i.p.v. desktop computer, het 
implementeren van draadloze netwerken,… IT 
loopt als een rode draad doorheen het ganse verhaal 
van anders werken. Niet alle stappen zijn al volledig 
genomen, maar er wordt hard aan gewerkt”. 
Het hele project heeft als doel een betere 
werkomgeving te creëren voor de werknemers en 
daardoor ook nieuwe collega’s aan te trekken. De 

werkomgeving is niet langer een noodzakelijk kwaad 
maar een tool om de taken te vervullen. Daardoor 
groeide het project ook uit van een aanvankelijk 
logistieke opgave tot een HR-project. De verhoogde 
efficiëntie als gevolg van het nieuwe werken maakt 
de terugverdientijd van de investering korter. 
Momenteel is de helft van het herinrichtingsproject 
gerealiseerd. Bij een enquête drie maand na het in 
gebruik nemen van de pilootopstelling verlangde 
slechts 1 op 62 medewerkers naar zijn oude 
werkplek. Zowat de helft voelde zich minstens even 
tot zelfs meer productief dan voorheen. 

Eduard CODDé n

  inrichting Workplace ‘nationaal secretariaat van cm landsbond’

Budget 6 miljoen euro incl. BTW 
 (niet terugvorderbaar)
Aantal werkplekken  in het begin van het project: 1.034  
 objectief, na herinrichting : 680  
 ‘reguliere’ werkplekken
Totale opp. kantoor-   11.540 m2

en vergaderruimte:

Toeleveranciers
Studiebureau AOS Studley
      www.profacility.be/aos-studley 
Project Management D&C-services
     www.profacility.be/dcservices 

Bijkomend studiebureau   Procos Group
     www.profacility.be/procos 
Kantoormeubelen Gispen
Technische vloer Jansen Finishings
Maatmeubilair Projekt & Design
Systeemwanden Pan All
     www.profacility.be/panall
Databekabeling Getronics
Archiefrekken Axos
Veiligheidscoördinatie ProAxis
Vloerbekleding Flotex
 Forbo Flooring

Een comfortabele vergaderplek voor 
overleg tussen collega’s van een 
afdeling of inzetbaar als bijkomende 
werkplekken.

De reguliere werkplekken genieten 
maximaal van het invallende daglicht.

De variatie aan geboden werkplekken 
omvat ook geïsoleerde U-vormige 
cellen voor kortstondig werken, 
telefoneren en/of mails checken.

Ontdek wie 

verkozen zal worden 

tot ‘Facility Manager of the Year 2012’

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.

Ontdek de interviews met de genomineerden in

het e-magazine van de Facility Awards 2012

Facility Manager
of the year 2012

Op 22 mei vindt de prijsuitreiking plaats 
op de site van Tours & Taxis in Brussel 

in het kader van de vastgoedbeurs REALTY.

Meer informatie over deze verkiezingen op  www.facility-awards.be

De kandidatenoproep voor de verkiezingvan het ‘FM Project of the Year 2013’ zal officieel gelanceerd worden

Het Facility Management Project of the Yearbekroont personen of volledige teams die bijgedragenhebben tot het succes van de onderneming ofinstelling waar zij werken, aan de hand van eenproject voor de optimalisering van het beheer vangebouwen, werkomgevingen en facilitaire diensten.
Schrijf uw facilitair project voor deze verkiezing in voor 15 oktober 2012 

Facility ManagementProject of the year 2013

De Facility Awards worden ieder jaar georganiseerd door IFMA.
De verkiezing van ‘Facility Manager of the Year’ vindt om de twee jaar plaats, 
afwisselend met die van 'Facility Management Project of the Year’. 

FM awa_pub FMA_FMP_nl:Mise en page 1  30/04/12  14:54  Page 1
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Facility ManagementProject of the year 2013
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DOE LIEVER 
IETS ZINVOLS, 

NEEM EEN 
KOFFIEPAUZE.

U weet het vast: een koffi  epauze op het werk is onmis-
baar voor het welzijn van uw collega’s. Vandaag, met 
Puro Fairtrade Coffee, worden koffiepauzes nóg zin-
voller. Als u kiest voor een Puro koffi  eautomaat op het 
werk, biedt u uw collega’s de kans om, kopje per kopje, 
bij te dragen tot het verbeteren van de werkom-
standigheden van de kleine koffi  eproducenten en meteen 
ook het tropisch regenwoud te beschermen tegen 
ontbossing. Of uw bedrijf nu klein of groot is, bij Puro 
Fairtrade Coff ee vindt u koffi  esystemen op uw maat. 
Maak uw koffi  epauzes dus nóg zinvoller en contacteer 
ons vandaag nog.

INFO: 0800/44 0 88
WWW.ZINVOLLEPAUZE.BE
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Investeren in koffiepauzes voor het personeel is één van de meest zinvolle zaken die je  als  
werkgever kan doen! Koffiepauzes op het werk zijn namelijk van groot belang voor het wel-
zijn en de productiviteit van uw werknemers. Het is een moment van (relatieve) rust, tijd om 
even alles op een rijtje te zetten en een overzicht te krijgen over de werkdag. Het informele 
karakter van de gesprekken aan de koffieautomaat versterkt bovendien de onderlinge sa-
menwerking tussen collega’s. 

Zinvolle koffiepauzes 
Koffiebreaks op het werk zijn uiterst zinvol; een pauze met 
Puro Fairtrade Coffee is dus goed voor het welzijn van uw 

medewerkers. Puro is bovendien ook goed voor de koffietelers 
en de natuur.

Het Max Havelaar-keurmerk op elk pakje Purokoffie garandeert 
eerlijke prijzen voor de kleine boeren in het Zuiden. Dat zijn 
geen loze beloftes: de familie Cordoba-Chinchay uit het kleine 
dorpje Taylin in Peru, één van onze producenten van koffie, legt 
op www.purocoffee.com uit hoe hun dagelijks leven verbeterd is 
dankzij de Max Havelaar-premie. 

Puro is ook een “groene” koffie: een deel van de omzet investeren 
we via de natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust in 
de duurzame bescherming van bedreigde stukken regenwoud 
in Ecuador. Dat kan je live volgen op de webcam op onze site.

Ecologische koffiesystemen
Puro biedt u verschillende koffiesystemen aan die perfect 
afgestemd zijn op de behoeftes van uw onderneming. 
Zijn de breaks echte piekmomenten waarop heel snel koffie 
klaar moet staan voor een grote groep? Wil u kwalitatieve 
espresso voor op de directiekantoren? Is er decentraal koffie 
nodig, of wil u te allen tijde lekker warme Purokoffie klaar 
hebben staan in bijvoorbeeld ontvangst- of vergaderzalen? 

Van kleine koffiesystemen tot grote warme drankautomaten met 
een ruim keuzemenu, bij Puro vindt u zeker een koffiesysteem op 
maat. De koffieautomaten beantwoorden ook aan verschillende 
duurzaamheidscriteria.
Voor elk van onze koffiesystemen bieden we u de gepaste Puro 
koffie: espressobonen, versgemalen koffie en kwalitatieve 
instantkoffie. 

PUBLI-VIEW

MIKo CoffEE SErvICE Nv/SA       
Wayenborgstraat 14 - BE-2800 Mechelen

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

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

Coffee Break

Bij het kopje koffie…
Om uw koffie mooi te presenteren, bieden we het bijhorende 
Puro-porselein aan, of handige bekertjes. Een lekker fairtrade 
chocolaatje, koekje of speculoosje, fairtrade suikersticks en een 
melkcupje maken het geheel af.

www.purocoffee.com
0800/44088
info@purocoffee.com
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standigheden van de kleine koffi  eproducenten en meteen 
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 “Passieve” koude zonde r beperking
Spontane warmtebronnen van een gebouw recupereren is al in onze gebruiken 

doorgedrongen, maar de techniek van ‘passieve koude’ is minder bekend. En nochtans 

beschikken gebouwen en hun omgeving over gratis bronnen die de moeite waard zijn om 

te benutten. Enkele recente projecten bewijzen dit met succes.

Pro-buildings  i  energY mAnAgemenT  i  Free CHilling  i

Kantoorgebouwen lijden veel meer aan een 
te hoge dan aan een te lage temperatuur 
en airconditioning vormt een belangrijke 

kost. Om die naar beneden te halen, moet er een 
echte ‘koude strategie’ uitgewerkt worden. Daarin 
zitten volgende vier elementen: thermische inertie, 
verlaging van de interne belasting (minder dan 40W/
m²), zonnebescherming en ‘free chilling’. Dit artikel 
gaat over het laatste element maar het is belangrijk 
te weten dat de vier punten onverbreekbaar met 
elkaar verbonden zijn. Als een gebouw een lage 
thermische inertie, veel warmtebronnen en geen 
zonnebescherming heeft, zullen de technieken die in 
dit artikel beschreven worden ontoereikend zijn om 
‘passieve koude’ te genereren en een comfortabele 
temperatuur in de zomer te verzekeren zonder 

airco. Het is heel belangrijk dat de warmte niet in 
het gebouw opgestapeld wordt. Jacques Claessens 
(Architecture & Climat – UCL) herinnerde daaraan 
in zijn IBGE-BIM-seminarie van 17 november ll. 
‘Steek minder in airco: eenvoudige maatregelen voor 
passieve koude’: “Op de breedtegraad van Ukkel 
stijgt de buitentemperatuur maar 150 uur/jaar boven 
de 24°C, dat is slechts 2% van het jaar…” Het is dus 
geen onmogelijke doelstelling, zelfs bij renovatie, 
zoals we zullen zien.

Technieken voor free chilling
Gratis, of beter, natuurlijke koeling, bestaat uit 
diverse technieken die toelaten dat een gebouw 
zichzelf voldoende koel houdt: intensieve ventilatie 
(overdag of ’s nachts) door een automatisch gestuurde 

De intensieve nachtventilatie van 
het IVEG-gebouw verloopt via twee 
gescheiden ventilatietorens omwille 
van de brandveiligheid. 
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 “Passieve” koude zonde r beperking

  de luchtkwaliteit in gebouwen staat nog niet op peil 

Ventilatie is niet alleen nodig om een goed evenwicht in de luchtvochtigheid te houden in gebouwen die volgens de nieuwe EPB-normen gebouwd worden (d.w.z. heel 
goed geïsoleerd), ze moet ook te grote hoeveelheden verontreinigde lucht afvoeren. De recente AIRMEX-studie (‘European Indoor Air Monitoring and Exposure Assess-
ment Project’), gefinancierd door de EU, heeft aangetoond dat er binnen onze gebouwen meer schadelijke luchtverontreinigers, meer bepaald formaldehyde en benzeen, 
aanwezig zijn dan buiten. De vorsers voerden onderzoek uit in Brussel, Athene, Saloniki, Leipzig, Catania, Milaan, Nicosia, Arnhem, Nijmegen, Dublin, Helsinki en Budapest 
naar de individuele blootstelling van personen aan 19 vluchtige organische stoffen (VOS) in een gesloten omgeving. De onderzoekers maten de graad van blootstelling van 
werknemers en onderwijzend personeel in hun werkomgeving. De resultaten tonen aan dat de limietwaarden voor benzeen in kameromgeving, bepaald door de Commissie 
voor 2010 volgens de richtlijn 2000/69/CE, in 30,2% van de gevallen de concentratie voor individuele blootstelling, in 22,9% de concentraties in de binnenlucht en in 18% 
de concentraties in de buitenlucht overstegen werden. Volgens de onderzoekers zijn hiermee de gezondheidslimieten overschreden. Het AIRMEX-project stelde ook vast om 
welke luchtverontreinigers het ging, in welke hoeveelheid ze aanwezig waren en wat hun oorsprong was.

De Franse autoriteiten hebben gereageerd: 4 december ll. werd er een decreet uitgevaardigd betreffende ‘de verplichting om de luchtkwaliteit binnen bepaalde gebouwen 
die voor het publiek toegankelijk zijn, te bewaken’. Periodieke controle van de luchtkwaliteit binnen een gebouw wordt verplicht (metingen van verontreinigers en controle van 
het verluchtingssysteem) en indien nodig moeten er corrigerende maatregelen genomen worden.
Europa zou zich echter meer richten op aanbevelingen en de regelgeving overlaten aan de verantwoordelijkheid van elke lidstaat. Eind 2012 zal het Sinphonie-project aanbe-
velingen formuleren in verband met de luchtkwaliteit in gebouwen en de impact ervan op de gezondheid in scholen. Begin 2013 zal het HealthVent-project zijn aanbevelingen 
voor ventilatie binnen Europa, rekening houdend met efficiënt energiegebruik, bekend maken.

doorlaatbaarheid van de buitenwanden van het 
gebouw, een koud water- of gekoeld watercircuit 
in de betonstructuur (‘slab cooling’), integratie van 
frisse buitenlucht in de luchtverversing voor een 
bijkomend koeleffect tijdens een hittegolf.

1. directe koeling door lucht
Het is mogelijk om een deel van de warmte die in 
de materialen opgestapeld is met intensieve ventilatie 
te evacueren. We spreken dan van een ‘intensieve 
ventilatie’ want de luchtverversing is een stuk 
hoger dan wat hygiënisch noodzakelijk is voor het 
afvoeren van CO

2
, vervuilde binnenlucht, vocht en 

microdeeltjes. Terwijl normaal de lucht binnen een 
ruimte in een uur volledig ververst wordt, gebeurt 
dit nu 8 tot 10 keer binnen het uur in lege lokalen en 
4 keer in een ruimte waar gewerkt wordt. Daarom, 
maar ook om van de nachtkoelte te profiteren, wordt 
een intensieve ventilatie meestal buiten de werkuren 
opgezet. Opmerking: de steenmassa moet zoveel 
mogelijk met de lucht in contact blijven. Vast tapijt, 
valse plafonds en valse vloeren werken een goede 
thermische uitwisseling tegen.

Concreet: de lucht komt binnen via punten in het 
raamkozijn (automatisch gestuurde openingen of 
roosters). De lucht wordt afgevoerd ofwel via andere 
kozijnen of via een centraal atrium of een trappenhal. 
In de twee laatste gevallen wordt de lucht via een 
schoorsteen in het dak geëvacueerd (we spreken 
wel degelijk van vrij circulerende lucht in ruimtes, 
want in het geval van een mechanische ventilatie 
met dubbele stroom wordt de lucht in het gebouw 
geblazen en vervolgens via ventilatiekoppen terug 
afgezogen). 

Als de lucht langs dezelfde gevel binnenkomt en 
vertrekt (unilaterale luchtverversing) moeten de 
openingen minimum 4% van de totale oppervlakte 
van het geventileerde lokaal bedragen. Als de 
lucht via een andere weg vertrekt (transversale 
luchtverversing) dan volstaat 2%.
De luchtstroom wordt veroorzaakt hetzij door een 
verschil in windkracht - als beide gevels naar het 
NW of ZO, de meest dominante windrichtingen, 
gericht zijn - hetzij door een thermische tocht bij een 
centrale afzuiging, of door een mechanische pulsie 
als de natuurlijke thermische tocht niet volstaat. 
Alle binnenruimtes en deuren moeten natuurlijk 
zo ontworpen worden dat ze de lucht in de 
verschillende zones van het gebouw laten circuleren. 
De luchtopeningen (roosters) mogen tenslotte ook 
de beveiliging van het gebouw tegen indringers 
niet in het gedrang brengen. Ze moeten ook van 
motorische assistentie voorzien worden zodat het 
systeem volautomatisch kan geregeld worden.

2. slab cooling
Deze techniek bestaat erin dat er koud water door de 
betonnen constructie circuleert. Het water behoudt 
zijn lage temperatuur door een lucht/waterwisselaar 
die ’s nachts op een natuurlijke wijze voor koeling 
zorgt en tijdens zeer warme periodes door een 
complementaire koelgroep kan ondersteund 
worden. Het water kan ook gekoeld worden door 
een warmtepomp met een verticale geothermische 
sonde (die tot 150m diep gaat) die in de winter voor 
verwarming zorgt en in de zomer voor afkoeling. De 
nieuwe hoofdzetel van GDF-Suez in de Brusselse 
Noordwijk (zie artikel in dit nummer) past dit 
principe toe.
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     referentie 

‘Een koude strategie ontwikkelen’ – 
Leefmilieu Brussel (BIM).Beschikbaar 
op www.profacility.be/references.

3. Toevoer van verse lucht door een extra 
luchtverversingsysteem

De passieve school van Louvain-la-Neuve koos voor 
deze oplossing: Het gaat om een gecontroleerde 
mechanische ventilatie (balansventilatie) met 
een warmtewisselaar met overcapaciteit: er 
zijn 3 volledige luchtverversingen per uur. De 

balansventilatie is aan een Canadese put gekoppeld 
die de toegevoerde lucht voorverwarmt in de winter 
en intensief afkoelt tijdens zomernachten. De 
balansventilatie zorgt dus voor de verwarming van 
het passieve gebouw. ’s Zomers stroomt de koude 
lucht van de put rechtstreeks in de lokalen zonder 
door de warmteregelaar van de balansventilatie te 
lopen.

Patrick BARTHOLOMÉ ■

  doorleefde ervaring

De hoofdzetel van IVEG (Netwerkbeheerder voor elektriciteit en gas) in Hoboken 
werd uitgerust met een natuurlijk luchtverversingssysteem met een centrale 
afzuiging. Het gebouw werd uitgekozen als pilootproject voor het HybVent-project 
van het Internationale Agentschap voor Energie (IAE) en Kantoor 2000 van het 
VLIET-bis-programma van de Vlaamse regering. In Namen en Brussel heeft Ethical 
Property Europe (EPE – een vastgoedmakelaar die een maatschappelijke en 
milieuverantwoorde ethiek onderschrijft) twee spectaculaire renovaties uitgevoerd: 
twee gebouwen van de jaren ’60 en ’70 werden volledig volgens ambitieuze 
milieunormen vernieuwd en huisvesten nu de kantoren van verschillend Ngo’s. 
Het gebouw in Brussel ‘Mundo-B’ kreeg van het BIM (Brussels Instituut voor 
Milieubeheer) het label ‘Voorbeeldgebouw’ en in Namen heeft het ‘Mundo-N’ met 
zijn 3.406 m² zelfs de norm van een passief gebouw gehaald met een gemiddelde 
U van 0.46 W/m².K, een verwarmingsenergiecoëffi ciënt van 14 kW/u/m², een 
verbeterde luchtdichtheid (beneden de 0,6 vol/u) en een goede controle tegen 
oververhitting (<5%). Het gebouw is uitgerust met balansventilatie met warmte-
recuperatie waarbij de drie warmtewisselaars een rendement van 86% halen. De 
balansventilatie zorgt voor luchtverversing, verwarming (via een warmteaccumula-
tor die door een pelletkachel van 67 kW gevoed wordt) en koeling van de ruimtes 
dankzij ‘nachtkoeling’. Er wordt overgeschakeld op intensieve ventilatie tijdens 
de koelste uren van de nacht. De free cooling gebeurt automatisch en centraal 
via temperatuursondes binnen en buiten. Om het systeem zo effi ciënt mogelijk te 
laten werken, moest de betonstructuur vrij blijven zodat er een goede thermische 
inertie is in direct contact met de lucht.

“Er wordt een beetje verdraagzaamheid verwacht”
“Normaal lukt dat best” aldus Frédéric Ancion, afgevaardigd bestuurder van het 
EPE. “De lucht wordt constant ververst, er heerst een aangename temperatuur, 
maar soms is het moeilijk om een volledig homogene temperatuur tussen de 
kantoren op de zuidgevel en die op de noordgevel te bekomen; kleine kantoren 
die volledig zongericht zijn lijden daaronder. Externe zonnewering is onontbeerlijk. 
Als de temperatuur te hoog dreigt op te lopen start de nachtkoeling automatisch 
op. Het lawaai van de intensieve ventilatie stoort ’s nachts niet. Enkele dagen 
per jaar schiet de nachtkoeling echter tekort: dan wordt van de gebruikers wat 
verdraagzaamheid verwacht”. Maar dat lijkt een heel gemotiveerd publiek niet af te 
schrikken: de beide Mundo-centers zijn voor 100% ingenomen. Frédéric Ancion 
overweegt een tweede project van hetzelfde genre in Brussel, en ook één in Gent. 
Hij bestudeert de mogelijkheden in Luik.

De ramen in de ventilatietorens 
(gezien vanuit het atrium) hebben geen 
verluchtingsfunctie maar geven een 
overvloed aan licht in de centrale ruimte.

Frédéric Ancion, Afgevaardigd 
Bestuurder van Ethical Property Europe.

Pro-buildings  i  energY mAnAgemenT  i  Free CHilling  i

‘s Nachts wordt de lagere school van 
het Biéraucollege in Louvain-la-Neuve 
afgekoeld: de binnentemperatuur stijgt 
niet boven de 27°C bij 5 dagen hittegolf 
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Online registration via www.realty-brussels.com 
When registering for the fair, you will gain free access to the conferences

Tour & Taxis I Brussels I 22-23-24 May 2012

Real Estate & Facility Management 
meet at ‘Realty’

The IFMA (Belgian Federation of professionals involved in Facility Management) together with the architects federation are promoting
exchanges and knowledge sharing between architects and end-users - occupiers - of a building. For the end-users, real estate
optimisation, building maintenance and energy efficiency are often within the facility manager’s scope of responsibilities.

� On Tuesday 22nd of May, at 15:00 during the Realty B2B real estate trade fair,
IFMA is organizing a conference about "Turntoo, an engine for a circular economy - forget ownership, 
focus on performance!" presented by Architect Thomas Martin Rau, European C2C and Sustainability Authority.  
This seminar will be followed by the "Facility Awards 2012" event celebrating the nomination of 
"The Facility Manager of the Year 2012" and the "Best FM Thesis". More information on www.facility-awards.be

IFMA thanks these partners for their support :

Media PartnersEvent Partner Fair Partner

IFMA pub realtyv2:fr  2/05/12  13:37  Page 1
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GALVAMéTAUX staat voor meer dan 50 jaar ervaring in het thermische verzinken van staal. 
Eind 2011 investeerden ze in een fotovoltaïsche installatie, SunSwitch. De Waalse marktleider 
plaatste niet minder dan 558 fotovoltaïsche dakpanelen (137 kWc) op zijn gebouw ten Zuiden 
van Amay in de provincie Luik. Met een jaarproductie van meer dan 116.000 kWh produceert 
het bedrijf een equivalent van het jaarverbruik van meer dan 30 huishoudens in de regio.

S inds enkele jaren kiezen heel wat bedrijven voor een 
“Groene” aanpak. Het bedrijf van de familie Grégoire 
volgt deze tendens en zette een duurzame stap voor ons 

milieu door de uitdaging met hernieuwbare energie aan te gaan. 
In oktober 2011 werd op slechts 2 weken tijd de fotovoltaïsche 
installatie van het familiebedrijf uitgebreid om de bedrijven van 
groene stroom te voorzien.
Galvamétaux verbruikt nu groene stroom en drukt daarmee 
zijn energiefactuur. De investering is een goede buffer tegen 
de inflatie van de energieprijzen in de volgende 25 jaar. Met de 
energieprijsstijgingen is de fotovoltaïsche optie meer dan ooit 
een goede ecologische en rendabele keuze.

Fotovoltaïsche panelen: een rendabele investering?
Fotovoltaïsche projecten zijn altijd rendabel voor industriële 
toepassingen. De productie van eigen groene stroom blijft 
een investering die een stuk rendabeler is dan eender welke 
andere op de huidige markt. Het stabiele rendement van deze 
investering is ook te verklaren doordat de kost van fotovoltaïsche 
panelen verder blijft dalen.

Hoe werkt het groenestroomcertificaat?
Elke installatie in Wallonië, Brussel of Vlaanderen die groene 
stroom produceert kan een groenestroomcertificaat bekomen. 
Deze productievergoeding garandeert een belangrijke winst 
op 10 jaar in Wallonië en Brussel en op 20 jaar in Vlaanderen. 
Daar bovenop ondersteunt SunSwitch zijn klanten door hun 
groenestroomcertificaten over te nemen tegen een prijs die 
boven de marktprijs ligt en dit tot 2017.

SunSwitch zet in op een fotovoltaïsche toekomst
SunSwitch is een belangrijke speler en marktleider in Franstalig 
België voor de installatie van fotovoltaïsche systemen. Het bedrijf 
werd in 2007 opgericht en telt een negentigtal man personeel. 
Het voorziet fotovoltaïsche oplossingen aangepast aan de 
noden en eisen van bedrijven, landbouwers en particulieren. 
SunSwitch staat in voor de studie van een project en voorziet 
de aangepaste technologie, de administratieve opvolging, de 
installatie ter plaatse, de monitoring van de installatie via GPRS 
en de overname van de groenestroomcertificaten tegen een 
interessante prijs.
Sinds de oprichting van het bedrijf werden er al meer dan 4.300 
installaties geplaatst en steeg de fotovoltaïsche energieproductie 
gevoelig, onder meer door de vele grote industriële installaties 
die tussen 2010 en 2011 gebouwd werden.
Voor 2012 voorziet de industriële tak van SunSwitch nog een 
uitbreiding met 15.000 panelen op bedrijfs- en fabrieksdaken, 
goed voor 3.750.000 kWh/jaar. Dat genereert dan weer een 
daling van de CO2-uitstoot met 1500 ton.

Meer informatie of een nieuw project? 
De cel “Industriële sales” geeft graag antwoord op uw vragen.

PUBLi-rEPortagE

SunSwitch
Cel “Industriële sales”

Avenue Jean Monnet, 1
1348 Louvain-la-Neuve

Tel. 010/471 271
www.sunswitch.be

SunSwitch en Galvamétaux, 
fotovoltaïsche partners
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The IFMA (Belgian Federation of professionals involved in Facility Management) together with the architects federation are promoting
exchanges and knowledge sharing between architects and end-users - occupiers - of a building. For the end-users, real estate
optimisation, building maintenance and energy efficiency are often within the facility manager’s scope of responsibilities.

� On Tuesday 22nd of May, at 15:00 during the Realty B2B real estate trade fair,
IFMA is organizing a conference about "Turntoo, an engine for a circular economy - forget ownership, 
focus on performance!" presented by Architect Thomas Martin Rau, European C2C and Sustainability Authority.  
This seminar will be followed by the "Facility Awards 2012" event celebrating the nomination of 
"The Facility Manager of the Year 2012" and the "Best FM Thesis". More information on www.facility-awards.be
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De meest ethische bedrijv en voor een 
goede leverancierskeuze
Om een MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te voeren, waarbij 

rekening gehouden wordt met de sociale, economische en milieuaspecten van de 

bedrijfsactiviteiten en de interacties met leveranciers, is het belangrijk om ethische 

partners te kunnen vinden. Sinds vijf jaar analyseert het Amerikaanse onderzoeksinstituut 

Ethisphere de wereldmarkt om per sector te bepalen welke bedrijven het verst staan op 

dit gebied.

PRO-SERVICES  I  IMPACT VAN MVO OP DE AANKOPEN  I

Hoe kan je weten of een leverancier het 
arbeidsethos respecteert? Het Amerikaanse 
tijdschrift Ethisphere, dat gepubliceerd 

wordt door de New Yorkse think thank met dezelfde 
naam, heeft een lijst van de meest ethische bedrijven 
ter wereld samengesteld. Ter verduidelijking, het 
gaat hier niet om een rangschikking in de strikte 
betekenis van het woord, aangezien alle geselecteerde 
bedrijven op gelijke voet staan. Voor deze selectie 
legde Ethisphere duizenden bedrijven uit meer dan 
veertig activiteitensectoren op het rooster. Als bewijs 
dat de zaken in de goede richting evolueren, stijgt het 
aantal geselecteerde bedrijven voortdurend sinds het 
begin van deze evaluatie: van iets minder dan 100 
in 2007, toen een eerste balans opgemaakt werd, tot 
145 in de editie 2012.

Methodologie en analysecriteria
Er worden meer dan honderd criteria in aanmerking 
genomen. De belangrijkste zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, goed bestuur, milieu-impact, 
de invoering van gedragsregels, de aandacht van de 

In 2012 staan er 145 bedrijven op de 
lijst van de meest ethische bedrijven 
ter wereld.

directie voor ethische en MVO-zaken, de invoering 
van interne follow-upindicatoren en sociaal bewuste 
investeringen. Maar Ethisphere houdt ook rekening 
met negatieve criteria, zoals eventuele geschillen of 
overtredingen van regelgevingen in de sector.
Hoewel het tijdschrift van Amerikaanse origine 
is, werden bedrijven op internationaal niveau 
geanalyseerd. De lijst van de geselecteerde 
bedrijven is geografi sch dan ook zeer divers, met 
43 ondernemingen die in allerlei landen buiten 
de Verenigde Staten gevestigd zijn, gaande van 
Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 
Australië, Zweden, Duitsland, Israël, Denemarken, 
Noorwegen, Finland, Portugal tot... België.
Positief is dat vele van de ondernemingen die zich 
wisten te onderscheiden, actief zijn op het gebied 
van dienstverlening aan bedrijven. Dat is ondermeer 
het geval voor Johnson Controls (Integrated FM 
– gebouwen: multitechnisch beheer & energy 
management), Ricoh (documentenbeheer), Xerox 
(printoplossingen), SCA (hygiëne), Rezidor Hotel 
Group (Radisson Blu, Park Inn by Radisson,…) en 

     2012 World’s Most 
    Ethical Companies 

Meer informatie over de 
methodologie, de selectiecriteria 
en de samenstelling van het 
onderzoeks- en analysecomité en de 
volledige lijst van de meest ethische 
bedrijven vindt u op 
www.ethisphere.com/wme/.
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De meest ethische bedrijv en voor een 
goede leverancierskeuze

  Erkenning van SCA door het instituut Ethisphere   

De SCA-groep, een internationale speler op het gebied van hygiënische 
producten en fabrikant van de Tork-assortimenten, staat voor het vijfde jaar op 
rij in de lijst van de meest ethische bedrijven ter wereld. Tork levert miljoenen 
professionele schoonmaak- en hygiënesystemen over de hele wereld in de 
commerciële, medische, industriële en hotelsector. Het productaanbod van 
het merk bestaat uit toiletpapier, handdoeken, servetten, schoonmaakdoeken 
voor fabrieken en kantoren en automatische verdelers. SCA zet zich niet alleen 
in voor het milieu (duurzame bevoorrading, bosbeheer en verzameling van 
papierafval voor hergebruik of recycling) maar ook voor de samenleving door 
vele duurzame projecten te steunen, zoals windmolenparken in Zweden en 
herbebossingscampagnes.

 Om beter te begrijpen hoe de SCA-groep zijn MVO-beleid en -strategie  
 ontwikkeld en geïmplementeerd heeft, kunt u via de volgende link het   
 jaarverslag van de groep raadplegen, met meer uitleg over de acties 
 die ondernomen werden voor een duurzame ontwikkeling van de   
 bedrijfsactiviteiten: www.sca.com/en/sustainability/sustainability-report 
 sustainability-report 

Mariott Hotels (travel, meeting & seminars), JonesLangLaSalle 
(vastgoedadvies) en Cisco (netwerkuitrustingen, telefonie en 
telepresentie).
Een vermelding in deze rangschikking geeft de bedrijven zeker 
een concurrentievoordeel, aldus Jan Johansson, Voorzitter en 
CEO van SCA: “Wij onderscheiden ons door onze ervaringen 
op het vlak van ethische praktijken en duurzame ontwikkeling, 
wat ons concurrentievoordeel vergroot. Dankzij onze ambitieuze 
verwezenlijkingen op dit gebied zijn we aantrekkelijker geworden 
voor klanten, consumenten en investeerders en kunnen we veel 
besparen”. En dat is ongetwijfeld de mooiste conclusie die we uit 
deze lijst kunnen trekken: het palmares bewijst dat een ethische 
aanpak bepalend is, zowel voor het merkimago als voor de 
rendabiliteit van het bedrijf.

Axelle DEMOULIN ■

 Om beter te begrijpen hoe de SCA-groep zijn MVO-beleid en -strategie  
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Register online on 
www.pro-realestate.be/newsletter 
to receive our quarterly newsletter

Connect to 
Pro-RealEstate.be

• News:
news and updated information 
on market trends and properties

• Projects:
get to know the evolution 
of town planning master plans; offices, 
retail and logistics projects

• Library:
trends en best practices 
in property, building and workplace
management

• Network: 
Coordinates and company profiles 
of key players in the real estate industry 
and suppliers 
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Pro-services  i  News  i  car Policy  i

Nieuwe rijervaring
Mercedes-Benz liet ons kennismaken met de nieuwste 
E 300 BlueTEC HYBRID. Hybridetechnologie is weliswaar 
niet nieuw, maar krijgt hier een heel nieuwe toepassing. 
Vooreerst zit alle techniek volledig in het motorcompartiment 
ingepast, zodat ze geen offers aan koffer- of interieurruimte 
vergt. Mercedes ontwikkelde een amper 65 mm compacte 
hybridemodule die volledig integreert in de 7-traps automaat. 
Ze drijft geen tweede as aan zoals gebruikelijk, maar 
ondersteunt de verbrandingsmotor (250 CDI) die in dit geval 
de achterwielen aandrijft. Dat resulteert in uitzonderlijke 
verbruiks- en uitstootwaarden voor deze E-Klasse: 4,2 l/100 
km en 109 g/km CO2. Er is een reële verbetering van de eco-
prestaties merkbaar, zelfs ongeacht de rijstijl.

De auto kan in alle stilte zuiver elektrisch wegrijden. Het 
geavanceerde start/stop-systeem legt de motor niet alleen 
stil aan het rode licht, maar schakelt ook uit bij afdalingen 
of telkens wanneer geen energie van de verbrandingsmotor 
vereist is. De hybridemodule wordt hoofdzakelijk gebruikt 
om de auto te laten ‘zeilen’, wat wil zeggen dat de vaart zo 
lang mogelijk wordt ondersteund zonder dat de dieselmotor 
draait. Anderzijds beschikt men indien nodig ook over een 

Duurzame oplossingen vanuit de auto-industrie 

enorme boost-functie: de royale 500 Nm van de dieselmotor 
krijgt de assistentie van 250 Nm uit de elektromotor!

Volgens onderzoekers bij Mercedes-Benz ligt er 20% 
besparingspotentieel bij de bestuurder. Het gaat al vlug 
om 400 l brandstof voor wie jaarlijks 30.000 km aflegt. 
Het merk met de ster werkt dan ook gedreven aan nieuwe 
assistentiesystemen die meer nog dan de vandaag veel 
voorkomende verbruiksmeter en schakelindicator aansporen 
tot een zuiniger rijstijl.  We reden zelf met een labowagen 
waarin het gaspedaal een drukpunt laat voelen zodra 60% 
van motorpotentieel wordt aangesproken. Doordrukken kan 
nog steeds, maar haalt de motor uit zijn ideale werkingszone, 
bepaald door de combinatie van vermogen en koppel. 
Hetzelfde gaspedaal liet een dubbele tik voelen wanneer 
het aangeraden was de voet te lichten, doordat de via radar 
gemeten afstand tot de voorligger verkleinde als gevolg van 
de vaart die de auto had.
Mercedes-Benz heeft ook een ‘Eco-monitor’ bijna 
productierijp. Het betreft drie lichtbalken, die idealiter groen 
kleuren en waken over zacht optrekken, een gelijkmatig 
rijgedrag en het tijdig laten uitlopen van de auto.

extreme downsizing
Ford rijdt een 1,0-liter EcoBoost 3-cilinder benzinemotor 
in de schijnwerpers voor de bij fleets gegeerde Focus. 
Deze nieuwe motor levert de prestaties van een klassieke 
1,6-litermotor! Hij is leverbaar in een 125 pk of 100 pk 
versie. De 1.0 100 pk laat 109 g/km CO2-uitstoot opmeten 
en neemt genoegen met gemiddeld 5,0 l/100km. 
Ford zal deze motor ook aanbieden in de Ford C-MAX en 
nieuwe Ford B-MAX monovolumemodellen.
Bij de productie wordt de hoeveelheid koelvloeistof voor het 
vormen van de aluminium motoronderdelen tot amper vier 
à vijf milliliter per component teruggedrongen t.o.v. bijna  
twee liter voordien. Bovendien laat de nieuwe ‘cold testing’-
procedure toe om motoren te testen zonder ze te starten, 
wat resulteert in een daling van het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot met 66%. 

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

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

maar aan de Belgische leader van de verhuis over! 

Ervaring, veiligheid, soepelheid en raadgeving.

Archivering
Beheer van levende/dode archieven, scanning, 

traceerbaarheid, raadpleging via veilige website, 

vernietiging met certifi caat.

 
Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubi-

lair en van stockageruimtes.

Raadpleging via veilige website, barcodes.

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

ren/demonteren van meubilair, reiniging meubi-

lair en kantoren, beheer en levering van sleutels, 

veiligheidsplan

Verhuizing van 
bedrijven en logistiek van 

gebouwen en stocks,

dit is ons vak!

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

Boomsesteenweg
B-2610 Antwerpen • België

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

LIEGE
Avenue de l’Expansion, 1

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

E-MAIL : liege@mozer.be 

BRUSSEL
Bâtiment 742

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

E-MAIL : brussels@mozer.be
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Maak kennis met QiVi
Geconcentreerd blijven tijdens een lange vergadering is een 
uitdaging. Voor productief samenwerken is een stoel nodig die de 
gebruiker in staat stelt om van houding te veranderen.

Daarom heeft Steelcase QiVi geïntroduceerd – de nieuwste 
toevoeging aan het gamma Effectief Zitmeubilair voor Samenwerking. 
Ontworpen om beweging te stimuleren, verschillende houdingen 
te ondersteunen en ergonomisch comfort te bieden.

www.steelcase.be

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.buro-modern.be

Steelcase dealer partners:
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