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Voorwoord

Facility Management 
dwingt erkenning af

Facility Management is niet meer van gisteren, dat is professionals 
wel bekend. Hoewel er over de oorsprong heel wat gediscussieerd 
kan worden, hebben we er toch al gauw bijna twee decennia praktijk 

opzitten. En toch lijkt het alsof het allemaal heel erg nieuw is. Daar kunnen 
verschillende verklaringen voor te vinden zijn. Vele senior Facility Managers die 
wij regelmatig mogen ontmoeten, pionierden in het vak toen dat nog lang niet 
als dusdanig benoemd, noch erkend werd. Zij ‘regelden oplossingen’ voor 
allerhande zaken waar anderen geen raad mee wisten, of waar anderen in 
slaagden ze op afstand te houden. Vaak deden zij dat vanuit een spontane 
goedhartigheid naar collega’s, of vanuit een persoonlijke challenge om 
technische vraagstukken te bedwingen…
Facility Management zocht en vond internationaal zijn weg, ontwikkelde zich 
soms heel verschillend. Sommige landen namen het voortouw, maar België 
volgde met snelle tred in het voetspoor van de koplopers. Meer zelfs, België 
vond aansluiting bij de koplopers en definieerde een eigen inhoud voor Facility 
Management.
Belgisch Facility Management is als het land zelf: het kleurt in duizend 
schakeringen, toont zich dan weer grondig verschillend en kort nadien even 
harmonisch verenigd. Het is een beetje als een kameleon: Belgisch Facility 
Management neemt de kleur van zijn omgeving aan, de sector en het bedrijf 
waarin het toegepast wordt. Facility Management munt uit in flexibiliteit en 
veelzijdigheid!

De diversiteit van Facility Management in ons kleine landje komt prachtig tot 
uiting bij de zeven weerhouden kandidaturen voor de Facility Awards 2013, 
die dit jaar opnieuw het ‘Facility Management Project of the Year’ bekronen. 
De kandidaturen maken overduidelijk dat Facility Management vandaag zowat 
overal zijn plaats heeft gevonden, ongeacht de sector, de onderneming of 
instelling en de schaalgrootte daarvan. Vanuit de redactie zijn we erg enthousiast 
over het feit dat ook steeds meer kleinere ondernemingen het belang van 
Facility Management inzien en consequent implementeren. Anderzijds wordt 
Facility Management inhoudelijk zeer verschillend ingevuld, wat alweer blijkt 
uit de dossiers die de kandidaten voor het Facility Management Project of 
the Year indienden en verdedigden voor een professionele jury. De IFMA 
competitie is dan ook overduidelijk een realistische weerspiegeling van hoe 
Facility Management vandaag in de Belgische ondernemingen en instellingen 
beleefd wordt. 

Facility management laat zich in België ook opmerken door het maken van 
nieuwe keuzes, in het bijzonder het afstappen van het jarenlang aangehouden 
outsourcen van single services. De facilitaire diensten van Belgische 
ondernemingen heroriënteren zich en besluiten steeds meer tot het bundelen 
van services in contracten voor multidisciplinaire facilitaire diensten. De nooit 
ophoudende dwang om kosten te besparen is typisch voor facilitaire diensten, 
maar zit - gelukkig maar - ook steeds vaker verankerd aan kwalitatieve 
verwachtingen voor wat de dienstverlening betreft. Een harmonische balans 
tussen kostenbesparing en optimalisering van de services vereist maximaal 
gebruik te maken van synergiën, en precies dat is inherent aan multidisciplinair 
outsourcen.

Eduard CODDé, Hoofdredacteur
Profacility Magazine Nederlandstalige uitgave

redactie@profacility.be
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17FM & Retail Gastvrouw voor de avond met plechtige 
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bekend als dynamische  presentatrice 
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European Facility Management Conference

2013
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• EFMC is a unique platform for FM professionals in Europe
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De nieuwe werkplek. Duurzaam beheer en onderhoud van 
gebouwen. Slimme logistiek en mobiliteit. Evenwichtig en gezond 

eten op het werk. Facilitaire dienstverlening die écht het verschil 
maakt voor het bedrijf, zijn werknemers en zijn klanten. 

O
B
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26
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Z-FFaacilitty: de actualiteit, tendensen en best practices in facility management. 
Elke donderdag op Kanaal Z. 

In samenwerking met

24u/24u via digitale tv Z-Faacillity, ook te bekijken op www.kanaalz.be

OB53263_KZ_1_2.indd   2 28/09/12   09:06

certified PDF

Agenda
Fairs & Networking events Trainings & Seminars
→ 23/04  
FM Best practices seminarie
7 case studies   
De 7 weerhouden kandidaten 
voor de verkiezing van het ‘Fa-
cility Management Project 2013’ 
voor de Facility Awards 2013 
zullen persoonlijk hun project 
voorstellen. Zij zullen er hun 
ervaring en best practices op 
het gebied van Facility Manage-
ment delen met de aanwezigen. 
Business Center Bowling 
Stones, Wemmel 
 
→ 25 > 26/04  
ARCHITECT@WORK/Kortrijk 
Evenement exclusief voor 
architecten, ingenieursbureaus, 
interieurarchitecten, interieur-
vormgevers en andere profes-
sionals van de sector. 
Kortrijk Xpo

→ 14/05   
FM on site – Bedrijfsbezoek 
Foamglas 
Georganiseerd door IFMA.
Foamglas, Tessenderlo 

→ 23 > 24/05   
Facility Awards 2013 
Prijsuitreiking van de Facility 
Awards. 
Georganiseerd door IFMA.
Tours & Taxis, Brussel 
 
→ 28 > 30/05  
REALTY
Internationale vastgoed beurs.
Tour & Taxis, Brussel

→ 05 > 07/06   
Vakbeurs Gebouwbeheer
Vakbeurs op gebied van 
interieurinrichting.
Tour & Taxis, Brussel

→ 05 > 06/06   
ContRact
Vakbeurs op gebied van 
interieurinrichting.
Tour & Taxis, Brussel

→ 24/04  
‘New World Of Work’ 
Conferentie   
Gastspreker: Anouk Van Oordt. 
Georganiseerd door IFMA.
Haute Ecole de la Province de 
Liège, Seraing 
 
  → 25/04  
25ste Facility Night
“Facility Management on water”.
Georganiseerd door 
Ki’Communications. 
Hotel & Congres Centrum
Ter Elst, Edegem
 
→ 26/04   
Seminarie ‘Een zomer zonder 
actieve koeling, het is mogelijk!’
Georganiseerd door Leefmilieu 
Brussel (BIM)
Brussel, CIVA Centrum

→ 22/05   
4de Interactief FM Zorgcongres  
Focus op de FM best practices 
binnen ziekenhuizen en woon-
zorgcentra. 
ALM, Berchem 

 → 22 > 24/05   
European Facility Manage-
ment Conference 2013 (EFMC)
«FM voor een duurzame 
toekomst ».
Czech Republic - Prague 
Congress center

→ 06/06  
Facility Topics
Georganiseerd door 
KI’Communications
Kasteel van Franc Waret, Fernelmont 

     10de Postgraduaatopleiding 
in Facility Management
KAHO St-Lieven – Sint-Niklaas
Volgende sessies :
18/04 Verhuismanagement
25/04 Cateringmanagement
02/05 Schoonmaakbeheer
16/05 Afvalbeheer

Thematische halve-dagopleiding-
en georganiseerd door IFMA.
FM aankoop en onderhandelen
Scandic Hotel, Antwerpen
24/04 Deel I
08/05 Deel II

     10

Meer info over deze evenementen: www.profacility.be/agenda
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Focus op de winkelen de klant
Facilitair management is niet alleen multidisciplinair, het vindt ook zijn toepassing 

in steeds meer sectoren. Vandaag maken we kennis met facility management in 

de retailsector, waar ‘multilocatie’ een kenmerkend gegeven is. De ‘klant’ voor de 

facility manager bevindt zich hier extern - het koperspubliek - in tegenstelling tot de 

kantoorsector. Het gebouw is een verkoopinstrument en bijgevolg uiterst belangrijk, 

terwijl dit in de kantoorwereld veeleer een noodzakelijke kost is. Toch zijn er ook heel 

wat overeenkomsten…

Pro-FM  I  ProFIel van een FacIlIty Manager  I

N a zijn studies aan het KaHo Sint-
Lieven kwam Jeroen De Kimpe terecht 
in een schoonmaakbedrijf, waar 

hij de verantwoordelijkheid kreeg voor de 
desinfectiewerkzaamheden bij food-klanten. 
Vervolgens stapte hij over naar een sociaal 
secretariaat, als adjunct van de logistieke dienst. 
“Dat betekende zoveel als duivel-doet-al voor facility 
management” blikt Jeroen de Kimpe terug. “Er was 
niets op dat vlak, geen enkele organisatie. Voor 
mij was het een schitterende uitdaging om facility 
management op de barricaden te mogen beleven”.
Drie jaar later stapte hij over naar Neckermann 
/ Thomas Cook. “Dit werd mijn eerste echte 
retailervaring en gaf meteen de doorslag om 
mijn verdere carrière in de retail uit te bouwen!” 
blikt Jeroen de Kimpe terug. “De lage marges 
in de reissector lagen aan de basis voor uiterst 
beperkte werkingsbudgetten en verplichtten 
tot zeer prijskritisch handelen. Elk van de 110 
verkooppunten / reisbureaus was immers extreem 
kritisch voor de mogelijk te behalen omzet” 

De dwang van omzetvolume 
“Retail zoekt volume!” stelt Jeroen De Kimpe 
onomwonden. “Dat kan slechts door de winkelvloer 
te vergroten - meer oppervlakte resulteert in meer 
verkoopkansen - en door als winkelketen op zoek 
te gaan naar absolute toplocaties. Het is zelfs niet 
ongebruikelijk om in de drukste winkelstraten van 
het land meer dan één winkelpunt van dezelfde 
keten uit te baten, maar dan wel met een voldoende 
verschillend assortiment om aantrekkelijk te zijn”.

Elk winkelpunt is een volwaardig bedrijf(je) op 
zich, maar valt ook onder een groter overkoepelend 
bedrijf, de retailer of winkelketen, met zijn specifiek 
imago.
Het verschil maken naar de klant is essentieel voor 
elke retailer en dat gaat veel verder dan het eigenlijke 
warenaanbod. Ook de processen en dienstverlening 
rond het product zijn zeer belangrijk: het correct 
aanspreken en adviseren van klanten, een snelle 
en vernieuwende manier om het afrekenen af te 
handelen, licht en geureffecten, de communicatie 
in en om het winkelpunt… De winkelbeleving is 
doorslaggevend. “Iedereen heeft het over beleving, 
maar er is op dat vlak soms weinig concreet 
merkbaar” betreurt Jeroen De Kimpe. “Er zullen in 
de markt wel altijd trendsetters en trendvolgers zijn, 
maar dat sluit niet uit dat beiden er alles moeten aan 
doen om eenheidsworst te vermijden”.

ondersteunende rol
De retailsector denkt altijd aan het commerciële, 
aan meer omzet realiseren. Besparen is van nature 
uit geen ‘corebusiness’, al heeft de crisis de laatste 
jaren de besparingsdrang ernstig doen opflakkeren. 
Jeroen De Kimpe pleit voor doordachte acties die een 
zo laag mogelijk effect hebben op de corebusiness 
van de retailer maar wel de exploitatiekosten 
drukken.
Dat is precies wat facility management doet en 
het komt er dus op aan elkaar te vinden. “Meer 
licht op de winkelvloer stimuleert de verkoop, 
maar als facility manager moet je dat durven in 
vraag stellen, de mogelijkheid afdwingen om het 
tegendeel te bewijzen of minstens een aanvaardbare 
gulden middenweg te vinden, door bv. nieuwe 
technologie” licht Jeroen De Kimpe toe. “Facility 
management moet de retail voeden en adviseren 
om betere keuzen te maken bij het ondersteunen 
van de corebusiness. Soms gaat het ook om heel 
eenvoudige, niet-technische ingrepen. Neem als 
vb. de kleurkeuze voor de deuren van pashokjes. 
Als de retailer zwart vooruitschuift, dan moet 
facility management erop wijzen dat zwart heel 

Jeroen De Kimpe pleit voor een vroege 
betrokkenheid van het facility manage-
ment in elk design & build proces, omdat 
dit de kosten over de totale gebruiksduur 
van een winkelpunt sterk kan drukken.©
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Focus op de winkelen de klant
gevoelig is aan stof en vingerafdrukken, wat de 
schoonmaakkost kan opdrijven”.
De werkingskost van een verkooppunt moet 
bekeken worden over 5 tot 9 jaar en dat is heel wat 
anders dan de investeringskost die al te vaak als 
leidraad wordt genomen. Daarom pleit Jeroen De 
Kimpe ook voor een vroege betrokkenheid van het 
facility management in elk design & build proces, 
omdat dit de kosten over de totale gebruiksduur van 
het winkelpunt sterk kan drukken. In de retailsector 
dient de facility manager rekening te houden met 
een 6/7 werking en gemiddelde openingsuren 
van 9.30 – 19.00 u. Dat resulteert in een grotere 
impact op de werkingskosten dan binnen de 
klassieke kantooromgeving het geval is. Jeroen 
De Kimpe benadrukt dan ook het belang van het 
kiezen voor degelijke uitrusting en materialen. Een 
airco-installatie moet berekend zijn op het intens 
gebruik én mag nooit uitvallen… want dat jaagt 
de klanten buiten en keldert de omzet! Anderzijds 
moet een airco-installatie niet overgedimensioneerd 
zijn, en moet er kritisch gezocht worden naar 
mogelijkheden om de energiekost te beperken. 
Facility management houdt de retailer op dreef, 
verzekert de continuïteit van de verkoop. 

outsourced FM voor retail
Na heel wat FM-ervaring te hebben opgedaan en 
zich te hebben ondergedompeld in de wereld van 
de ‘fashion-retail’ met o.a. merken als Esprit en 
Diesel, startte Jeroen De Kimpe zijn eigen facilitair 
dienstverlenend bedrijf: FM4 bvba.
Hij benadrukt specifiek te focussen op facility 
management als outsourced service. “De retailer 
blijft altijd zijn corebusiness volgen en facility 
management moet zich daarin weten te passen” 
licht hij toe. 
Outsourced facility management betekent voor 
Jeroen De Kimpe ook het aanbieden van een 
administratieve backbone, met o.a. het juist 
inboeken van de kosten voor de klant.

  Facility Management als tweede natuur

Jeroen de Kimpe koos 15 jaar geleden als eerste Belgische student voor een bachelor opleiding facility 

management aan het KaHo Sint-Lieven te Sint-Niklaas en studeerde er ook af met een volwaardig Belgisch 

diploma FM. “Er zat van alles wat in” herinnert hij zich die tijd. “Elk jaar groeide de passie voor facility 

management”. Vandaag maakt Jeroen De Kimpe nog altijd deel uit van de adviesraad van het KaHo 

Sint-Lieven en is zeer begaan met het sturen van de FM-opleiding vanuit zijn dagelijks werkveld. Hij ziet de 

facility manager als een generalist, die de juiste specialisten kent waar nodig. Het professionaliseren van 

facility management is zijn passie en drijfveer. Hij is er rotsvast van overtuigd dat door de dagelijkse praktijk 

van de facility manager het belang van facility management spontaan wordt aangetoond, waardoor het 

zichzelf ook op een strategisch niveau hijst.

De ervaring leert dat facility management in de 
retail vaak chaotisch verloopt. Daarom ziet Jeroen 
De Kimpe het organiseren van korte lijnen en 
het verzekeren van kwaliteit in elk facet van de 
dienstverlening als cruciaal voor het welslagen. “Er 
kunnen heel wat kosten bespaard worden door het 
optimaliseren van de processen en het drukken van 
de overheadkosten” gaat hij verder. “Het zoeken 
van partners met een grote betrokkenheid sluit daar 
bij aan”.
Jeroen De Kimpe gelooft rotsvast in outsourced 
facility management voor retail, omdat zich aldus 
een precieze kost per winkel (P.O.S.) laat bepalen - 
weliswaar afhankelijk van het aantal winkels dat de 
retailer uitbaat - en de uitbatingskosten exact voor 
elke winkel vergelijkbaar zijn. 
De inhoud van het FM-contract laat zich flexibel 
aanpassen aan de momentele behoeften. 
Outsourced facility management betekent voor 
de retail gemak, het wegnemen van zorgen en 
het beheersen van de kosten per winkelpunt met 
de mogelijkheid precieze afspraken te maken 
over maxima en pieken af te vlaken door de 
dienstverlening te factureren in de geest van de 
retailer. Jeroen De Kimpe verduidelijkt: “Voor de 
retailer is het van groot belang om de facilitaire 
kosten te kunnen afzetten tegenover de gerealiseerde 
omzet en dat op zeer korte termijn. In principe gaat 
het over maandelijkse calculaties, maar soms zijn 
ook andere periodes wenselijk”.

Facility management kent vandaag een sterke 
opmars binnen de retailsector. Vaak zijn het nog 
maar de eerste stappen die gezet worden, niet 
zelden vanuit een inhaalbeweging. “Versta ik als 
facility manager de retailer?” is voor Jeroen De 
Kimpe essentieel om succesrijk facility management 
te bedrijven in de retailsector.

Eduard CODDé n
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Pierre-Eric Nandancé, Chief Commercial Offi cer 
ISS, stelt bij Belgische ondernemingen een sterke 
toename vast van de aankoop van multidisciplinaire 

facilitaire diensten. “Dat is op zich een heel logische 
evolutie” commentarieert hij. “Iedereen gaat op zoek 
naar synergie, wil kosten besparen en zich toch van een 
optimale oplossing verzekeren om te voldoen aan de 
noden van het bedrijf”. Bij de keuze voor het outsourcen 
van single services werden de contracten in het verleden al 
maximaal onder druk gezet. Alles heeft een einde, ook de 
mogelijkheid om de prijzen nog verder te drukken.
In heel wat bedrijven krimpen de eigen FM-teams, 
terwijl de te verzekeren dienstverlening blijft en om 
een adequate oplossing smeekt. Ook dit gegeven pleit 
voor multidisciplinair outsourcen. De overstap naar 
multidisciplinair outsourcen hoeft ook niet radicaal te 
gebeuren. Het is mogelijk om stapsgewijs contracten voor 
single services te bundelen. 

Van operationeel naar tactisch
“Single service contracten brengen veel facturen met 
zich mee, bemoeilijken het beheer en de controle van de 
geleverde prestaties” analyseert Pierre-Eric Nandancé. 
“Bovendien kent enkel de facility manager de reële kost 
van de verschillende services, terwijl een CFO van het 
bedrijf enkel naar de naakte kostprijs kijkt”. In economisch 
moeilijkere tijden moet elk bedrijf zich concentreren op zijn 
core business. Kiezen voor multidisciplinair outsourcen van 
FM-services speelt daar helemaal op in en laat bovendien 

Tot voor enkele jaren opteerden bedrijven 
hoofdzakelijk voor het outsourcen van 
single services. Deze aanpak was goed 
voor 90% aandeel in België. Andere 
formules als multidisciplinair outsourcen 
of Integrated FM kenden slechts matig 
succes en waren vooral gangbaar bij 
internationale bedrijven en multinationals. 
Sinds 2010 is een duidelijke wijziging van 
het aankoopgedrag merkbaar.

PUBLI-REPORTAGE

Typisch Belgisch outsourcing model in opmars 

ISS publiview.indd   10 03/04/13   10:49
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ISS Facility Services / Hoofdzetel 
Steenstraat 20/1

1800 Vilvoorde
Tel.: 02/263 67 00
Fax: 02/263 67 09

E-mail: mandy@be.issworld.com
www.iss.be

Typisch Belgisch outsourcing model in opmars 
toe om de eigen interne FM-dienstverleners te behouden. 
Pierre-Eric Nandancé: “Met het outsourcen van single 
services beperkt men zich tot het louter operationele, 
terwijl multidisciplinair outsourcen van tactische orde is. 
Vanuit ISS zijn we voorstander van een on site management 
voor het operationeel beheer van de gebundelde 
dienstverlening”. ISS ziet deze ontwikkeling als een 
evolutie naar een typisch Belgisch model. 

Respectvol veranderen
Het ideale moment om de overstap te maken van het 
outsourcen van single services naar multidisciplinair 
outsourcen is een verhuis van het bedrijf naar een nieuwe 
locatie en/of de concentratie van enkele vestigingen in een 
gezamenlijk pand. Op dat ogenblik integreert de overstap 
in het change management dat voor iedereen binnen 
het bedrijf aan de orde is. Pierre-Eric Nandancé: “Een 
verhuisoperatie stuit altijd op weerstand bij een deel van 
de medewerkers. Die weerstand kan weggenomen worden 
door het bieden van meer en betere FM-services, wat 
geen meerkost hoeft teweeg te brengen indien de overstap 
naar multidisciplinair outsourcen wordt gemaakt”. Ook 
wanneer het bedrijf verspreid zit over verschillende 
locaties biedt de overstap naar multidisciplinair outsourcen 
grote voordelen: het laat toe de processen binnen de 
verschillende vestigingen te standaardiseren en voordeel 
te halen uit de schaalvergroting. België zit sociaal zeer 
complex in elkaar. Enkel de klant kent de sociale historiek 

van zijn bedrijf en mensen. Multidisciplinair outsourcen 
toont daarvoor respect en laat toe eigen interne mensen 
te behouden. Communicatie en argumentatie van de 
beslissing tot multidisciplinair outsourcen is belangrijk in 
het change management proces.

Versterken van wederzijds vertrouwen 
“Kiezen voor multidisciplinair outsourcen is ook een 
overstap van een klant/leverancier-relatie naar een klant/
partner-relatie” benadrukt Pierre-Eric Nandancé. “Het 
gaat niet alleen om kosten besparen, maar evenzeer 
om het evalueren en optimaliseren van de services. We 
werken zij-aan-zij met de klant en streven verbetering na”.  
Wanneer de relatie tussen opdrachtgever en contractant 
gunstig evolueert, kan multidisciplinair outsourcen 
uitgroeien tot Integrated FM, maar dan wel spontaan en 
niet afgedwongen. “In België mag je nooit iets opeisen, is de 
gouden middenweg heilig!” besluit Pierre-Eric Nandancé.

ISS publiview.indd   11 03/04/13   10:49
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Elke leverancier van 
facilitaire diensten heeft 
zich in het IFM-verhaal 
ingeschreven, veelal onder 
één van de volgende vormen:

• Managing agent: één partij die de taken van de operationele  
 dienstenleveranciers beheert;
• Bundled service supplier: één leverancier biedt enkele  
 (verwante) operationele diensten aan; 
• Total or integrated service provider : alle operationele   
 en beheerstaken worden geleverd door één speler 
 (vaak met onderaannemers).

Alle puike inspanningen van deze spelers ten spijt, facility managers 
zijn er niet “weg van”. Daar zijn verschillende redenen voor, maar 
bij IFM is er één die altijd onderbelicht blijft: de ambities van de 
aanbieders en de verwachtingen van de kopers zijn verschillend!
Bedrijven zoeken naar facilitaire dienstverleners die elke zorg 
helemaal, totaal, volledig… overnemen! Menig facility manager 
beklaagt er zich vaak over dat vele van hun verzoeken onvolledig 
worden behandeld. Ze krijgen te vaak halve oplossingen! “Als ik 
een herstelling aanvraag, wil ik graag dat het probleem zich de dag 
erna niet opnieuw voordoet.” “Over 2 dagen is een interne verhuis 
gepland van enkele medewerkers, maar er is hen nog niet verteld 
hoe en wanneer deze precies zal verlopen.” “Wanneer ik broodjes 
wil bestellen voor een vergadering, wil ik een overzichtelijke keuze, 
een efficiënt reservatiesysteem en een duidelijke factuur.” “Zodra ik 
een iets moeilijker verzoek heb, blijkt dit plots buiten scope…” 
IFM breidt het aanbod meestal (kwantitatief) uit in de breedte. Maar 
bedrijven zoeken vooral een (kwalitatieve) uitbreiding in de diepte. 
UNIZO (zie kaderstuk) is daar een mooi voorbeeld van. Ze werken 

FM breidt het aanbod meestal (kwantitatief) 
uit in de breedte. Maar bedrijven zoeken 

vooral een (kwalitatieve) uitbreiding 
in de diepte.

PUBLI-RePoRTAge

AOS Studley is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in 
consultancy rond vastgoed, kantoorinrichting en facility management.

Voor meer informatie: www.aos-studley.be - info@aos-studley.be - 02/775.95.11

IFM: Integraal of inclusief?
Sinds enkele jaren is Integrated Facility Management (IFM) “bon ton”. 
Toch valt het op dat vele bedrijven (nog) niet voor dit model kiezen. Biedt 
het hen dan niet voldoende tastbare voordelen ? Of is er iets anders aan 
de hand?

zonder facility manager in hun nieuwe kantoren. De receptie lijst alle 
vragen, problemen op en geeft deze meteen door aan één van de vier 
leveranciers. Zij  moeten elk verzoek van A tot Z behandelen. Elke 
leverancier moet ieder probleem oppakken, erover communiceren 
met de aanvrager, totaal oplossen, rapporteren… AOS Studley heeft 
dit model voor UNIZO opgezet en bewaakt het nu ook. 
Bedrijven zoeken partners die hen volledig “ontzorgen”. Niet 
zozeer een “integraal aanbod” voor alle soort behoeftes bij één 
leverancier, maar een “inclusief antwoord” op elke facilitaire vraag! 
Elke facilitaire dienstverlener moet een methode uitdenken om zo’n 
inclusief antwoord te kunnen bieden. Daarbij moet vooral duidelijker 
uitgelegd worden welke diensten wel of niet zijn inbegrepen. Dat 
zorgt op zijn minst voor realistische verwachtingen! Het zal ook het 
onderscheid met een “omnium contract” scherp stellen en (meer)
kosten verklaren.

Toegegeven, niet eenvoudig, maar wel de sleutel voor meer 
klanttevredenheid…

Patrick Waûters, 
Director Facility Management Consulting bij AOS Studley

Fo
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“UNIZO zet al haar middelen in om 
de ondernemers te ondersteunen 
en vertegenwoordigen, dat is onze 
specialiteit. Onze dienstverleners moeten 
experten zijn die ons permanent het 
nodige werkcomfort bieden. Ze lossen 
alle facilitaire problemen op, inclusief 
eventuele bijkomende hindernissen 
onderweg!”

Karel Van Eetvelt, 
Gedelegeerd Bestuurder, UNIZO

AOS publiview NL v2.indd   13 03/04/13   10:51



Best practices op het geBied 
van Facility ManageMent

Uitwisseling van best practices 
van Facility Management

Event PartnerCorporate Sponsors

Tijdens een goed gevuld voormiddagprogramma stellen de zeven weerhouden kandidaten
voor de verkiezing van het ‘Facility Management Project 2013’ persoonlijk hun project voor. 
Zij zullen er hun ervaring en best practices op het gebied van Facility Management delen 
met de aanwezigen. De presentaties gaan door in het Bowling Stones business center 
te Wemmel. Aansluitend is er een Q & A sessie voorzien met de deelnemers.
Inschrijving via ifma.be > gratis deelname voor Facility Managers die lid van IFMA zijn. 

De namen van de drie finalisten voor de verkiezing van het ‘Facility Management Project 2013’ 
zullen bekend gemaakt worden tijdens de plechtige prijsuitreiking, die plaats vindt in het prachtige
kader van de Tour & Taxis site in Brussel. Voor de toekenning van de Publieksprijs zullen de aanwezigen
rechtstreeks kunnen stemmen. Deze stemmen worden opgeteld bij de online stemmen die uitgebracht
kunnen worden op www.facility-awards.be/het-publiek-stemt De avond zal geanimeerd worden 
door de ervaren presentator van Z-Facility (Kanaal Z), Evelien Vanwalleghem.

Related associations IFMA Office Hosting

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

28 mei 2013   I Uitreiking van de Facility Awards 2013

23 April 2013  I Seminarie FM Best practices – 7 casestudy’s

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

Media Partners
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een organisatie door

Best practices op het geBied 
van Facility ManageMent

deel in de ervaringen van andere Facility Managers. ontdek in dit dossier de reportages 
over de zeven door de jury weerhouden facilitaire projecten die het tegen elkaar 

opnemen voor de eretitel ‘Facility Management project of the year 2013’.

 1 AW Europe
 2 AZ Jan Portaels
 3 Belgacom
 4 Eneco
 5 ING Life & Non-Life
 6 Intervest Offi ces & Warehouses
 7 KU Leuven

op 23 april 2013 zullen de teams die deze projecten aanstuurden te gast zijn bij iFMa 
in Brussel, waar ze in het Bowling stones business center hun project en 

ervaringen voorstellen aan het publiek. 

         Mis deze gelegenheid niet en schrijf u nu meteen in op 
www.ifma.be of www.facility-awards.be   

Facility Management
Project of the year 2014

Best Starter's
Project of the year 2013

Facility Manager
of the year 2013

Best FM
Thesis 2013

2013

Uitwisseling van best practices 
van Facility Management

Event PartnerCorporate Sponsors

Tijdens een goed gevuld voormiddagprogramma stellen de zeven weerhouden kandidaten
voor de verkiezing van het ‘Facility Management Project 2013’ persoonlijk hun project voor. 
Zij zullen er hun ervaring en best practices op het gebied van Facility Management delen 
met de aanwezigen. De presentaties gaan door in het Bowling Stones business center 
te Wemmel. Aansluitend is er een Q & A sessie voorzien met de deelnemers.
Inschrijving via ifma.be > gratis deelname voor Facility Managers die lid van IFMA zijn. 

De namen van de drie finalisten voor de verkiezing van het ‘Facility Management Project 2013’ 
zullen bekend gemaakt worden tijdens de plechtige prijsuitreiking, die plaats vindt in het prachtige
kader van de Tour & Taxis site in Brussel. Voor de toekenning van de Publieksprijs zullen de aanwezigen
rechtstreeks kunnen stemmen. Deze stemmen worden opgeteld bij de online stemmen die uitgebracht
kunnen worden op www.facility-awards.be/het-publiek-stemt De avond zal geanimeerd worden 
door de ervaren presentator van Z-Facility (Kanaal Z), Evelien Vanwalleghem.

Related associations IFMA Office Hosting

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

28 mei 2013   I Uitreiking van de Facility Awards 2013

23 April 2013  I Seminarie FM Best practices – 7 casestudy’s

De Facility Awards worden elk jaar georganiseerd door IFMA met de steun van partners.
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Dit project werd in opdracht
van Art Nivo Workspaces
gerealiseerd met
onderstaande partners:

Art Nivo Workspaces dankt
ING Life en Non-Life Belgium
voor het vertrouwen.
Wij wensen jullie veel succes
met jullie nieuwe 
werkomgeving!
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Ervaringen uitwisselen
Met de organisatie van de Facility Awards wil IFMA de beste facilitaire projecten in de kijker plaatsen. Deze projecten 

kunnen betrekking hebben op de facilitaire organisatie, facilitaire dienstverlening, mobiliteit of het efficiënte beheer van 

vastgoed, de gebouwen en werkomgevingen.

  Verkiezing van de winnaars door de jury: 11 evaluatiecriteria  

1. Toegevoegde waarde van het project als steunpunt in de globale activiteit van het bedrijf.

2. Toegevoegde waarde van het project voor de facilitaire organisatie, voor wat de vereenvoudiging en de doeltreffendheid van de 

 procedures betreft.

3. Professionalisme in de uitwerking van het project: benadering, methodes en grondigheid van de analyse.

4. Innovatie

5. Expertise van het interne facility management van het bedrijf.

6. Efficiëntie in de uitwerking: timing, oplossingen.

7. interne en externe communicatie om de verandering te begeleiden.

8. Keuze van de meetelementen en -instrumenten voor de effectiviteit van het project nadat het geïmplementeerd werd.

9. Financiële resultaten: return on investment (ROI).

10. Kwalitatieve resultaten: tevredenheid van het personeel van het bedrijf, bijdrage tot het milieu en de samenleving.

11. Voorbeeldwaarde van het project: best practices op het gebied van facility management.

Alle sectoren kunnen deelnemen 

aan deze wedstrijd: de openbare 

en privésector, het onderwijs, de 

gezondheidszorg en het hotelwezen. Ze 

moeten slechts voldoen aan de volgende twee 

voorwaarden: de organisatie die een project 

voorstelt, moet een zetel hebben in België 

en de implementatie van het project moet 

plaatsvinden tussen 1ste januari 2011 en 31 

december 2013.

Twee categorieën 
De prijs ‘Facility Management Project of 

the Year’ bekroont personen of volledige 

teams die bijgedragen hebben tot het 

succes van de organisatie waarvoor zij 

werken, door de uitwerking van een 

project voor de optimalisering van het 

gebouwenbeheer, de werkomgeving en de 

facilitaire dienstverlening. De jury beoordeelt 

de toegevoegde waarde van het project in 

verhouding tot de aard van de activiteiten van 

de onderneming. 

De prijs ‘Best FM Thesis’ bekroont een 

student voor de kwaliteit en originaliteit 

van zijn eindwerk in het kader van het 

postgraduaat in Facility Management. De 

winnaar wordt gekozen door pedagogische 

comités van de opleidingen van de KaHo Sint-

Lieven hogeschool, van de hogeschool van de 

provincie Luik en van de Erasmushogeschool 

Brussel.

7 finalisten voor het ‘FM Project 2013’
Na de kandidatenoproep van verleden jaar 

heeft de jury uit alle onderzochte dossiers 

zeven projecten geselecteerd. Elke finalist 

heeft de kans gekrijgen om zijn project te 

verdedigen tijdens een onderhoud met de 

jury. De geconsolideerde stemming van 

de veertien juryleden zal de drie winnaars 

(1ste, 2e en 3e plaats) bepalen. Op 28 mei 

2013 zullen de namen van de winnaars 

bekendgemaakt worden tijdens de prijs-

uitreiking die plaats-vindt op de site van 

Tours & Taxis in Brussel, in het kader van de 

vastgoedbeurs REALTY.

Publieksprijs
Naast de prijs die door de jury voor het ‘FM 

Project of the Year’ uitgereikt wordt, kan 

ook het publiek stemmen op de kandidaat 

van zijn keuze. Om aan het publiek de 

kans te geven een gefundeerde stem uit 

te brengen, wordt aan elk project van de 

zeven finalisten een reportage gewijd in 

dit magazine. Om uw stem uit te brengen, 

surft u naar www.facility-awards.be/het-

publiek-stemt.

Op 23 april 2013 vindt in het business 

center ‘Bowling Stones’ te Wemmel het 

seminarie ‘FM Best practices – 7 casestudy’s’ 

plaats. De zeven genomineerde bedrijven 

zullen hun ervaringen en best practices op 

het gebied van facility management delen 

door de voorstelling van hun project aan het 

publiek. 

Het eindresultaat van de verkiezing van de 

Publieksprijs wordt bepaald door de online 

stemmen op www.facility-awards.be (40% 

aandeel in de berekening van het eind-

resultaat) en de rechtstreekse stemmen tijdens 

de prijsuitreiking (60% aandeel). Tijdens de 

vorige verkiezing hadden 4.792 professionals 

uit de wereld van het Facility Management 

online hun stem uitgebracht. De spanning 

bleef toen aanhouden tot op het ogenblik 

van de plechtige prijsuitreiking. Eindwinnaar 

van de Publieksprijs werd Getronics met hun 

project de ‘New world of Work’. 

Excellence in 
Facility Management
De verkiezing van het ‘Facility Management 

Project of the Year vindt tweejaarlijks 

plaats, afwisselend met deze van ‘Facility 

Manager of the Year’. In 2014 is het dus 

opnieuw de beurt aan de Facility Managers 

die zullen geëerd worden voor hun 

managementkwaliteiten. IFMA kent dan 

ook opnieuw een ‘Lifetime FM Award’ toe 

aan een persoon die gedurende zijn/haar 

ganse loopbaan heeft bijgedragen tot de 

erkenning en professionalisering van Facility 

Management in België.

Eduard CODDé n
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A project to drive the future 
Amper negen maanden waren nodig om het nieuwe logistieke centrum van AW EUROPE achter de bestaande gebouwen 

op de site van Baudour uit de grond te zien rijzen. Een ‘Facilities’-project dat onder leiding van Grégory Declercq, Loss 

Prevention, Facilities & Maintenance Manager, stond. Het nieuwe logistieke centrum heeft een oppervlakte van zo’n 8.000 

m², inclusief kantoren, wat de totale oppervlakte van de AW EUROPE-sites in België op 25.000 m² brengt.  

KANDIDAAt Nr. 1 AW EUrOPE   

werden. “De uiteindelijke doelstelling was 

om te beantwoorden aan de eisen van onze 

activiteiten en de interne en externe klanten 

tevreden te stellen” verduidelijkt Grégory.

Een innoverend project
Grégory Declercq beschrijft de voornaamste 

criteria die aan de basis lagen van de keuze 

om te bouwen of te verbouwen. “Het 

milieuaspect was erg belangrijk voor ons, wat 

de keuze voor een ‘Low Emissions’-gebouw 

verklaart. Veel aandacht werd geschonken 

aan de isolatie van het gebouw, in het kader 

waarvan we de bouwmaterialen gekozen 

hebben op basis van hun inertie. Er werden 

drie zones gecreëerd (opslag, voorbereiding 

en kantoren) om het energieverbruik 

drastisch te beperken door een optimalisering 

van de toegepaste technieken per zone. De 

voorkeur ging naar natuurlijke verlichting, 

terwijl de verlichting met laag verbruik 

reageert op lichtsensoren die in het magazijn 

geïnstalleerd zijn. De kwaliteitsvolle koude 

en warme plafonds garanderen de gebruikers 

een optimaal comfort. Het HVAC-systeem 

maakt gebruik van de laatste technologieën 

(condensatie, warmteterugwinning,...) met 

als toekomstige doelstelling aan te sluiten 

op het geothermische netwerk van de IDEA-

intercommunale, die vlakbij gevestigd is”.

De toegang tot de site werd verbeterd 

door de aanleg van een tweede ingang, 

uitsluitend voorbehouden aan leveringen. 

Door de goederen- en mensenstromen 

gescheiden te houden, wordt het risico 

op ongevallen structureel verkleind. De 

overdekte ‘binnenplaats’ - ter afscheiding 

van het oude gebouw waar de productie 

ondergebracht is, van het nieuwe centrum 

waar de logistieke activiteiten plaatsvinden - 

heeft twee doelstellingen: de overgang tussen 

de logistieke en productieactiviteiten vlotter 

laten verlopen en tegelijkertijd voldoen 

aan de eisen van sommige klanten die 

hun vrachtwagens zijdelings willen 

kunnen laden.

De laadkaaien werden gegroepeerd en 

een beetje verder aangelegd, zodat er 

maar één toegangs- en vertrekpunt 

voorzien moest worden. Door deze 

configuratie kunnen transporteurs 

de site makkelijker bereiken en in 

alle veiligheid werken. Tenslotte 

werd er een comfortabele ruimte 

voor de chauffeurs ingericht om hun 

verplaatsingen op de site te beperken, 

terwijl ze hun geladen vrachtwagen in 

het oog kunnen houden.

Een FM-project met een dubbele 

toegevoegde waarde. Grégory 

Declercq, Loss Prevention, Facilities 

& Maintenance Manager bij AW Europe, legt 

uit welke doelstelling nagestreefd werd met 

de bouw van een nieuw logistiek centrum 

voor AW EUROPE: “De bedoeling van 

dit project voor AW Europe was om zich 

te versterken op twee verschillende maar 

aanvullende gebieden. Enerzijds werd het 

centrum ontworpen om vanaf het begin de 

logistieke stromen te verbeteren, vooral door 

de centralisering van activiteiten die vroeger 

verspreid waren over aparte vestigingen. 

Anderzijds kunnen we er nieuwe activiteiten 

onderbrengen en in de logistieke activiteiten 

opnemen, wat onze positie binnen de AISIN 

AW-groep versterkt en van ons in zekere zin 

een Europees uitstalraam maakt”.

Het projectbeheer bleef in handen van 

het Loss Prevention & Facilities-team dat 

meewerkte aan elke fase van het project, van 

het ontwerp tot de oplevering, waardoor 

het architecturaal evenwichtig en coherent 

bleef qua toepassing van technieken die min 

of meer dezelfde waren als de technieken 

die al in de bestaande gebouwen gebruikt 

Grégory Declercq, Loss 
Prevention, Facilities & 
Maintenance Manager bij 
AW Europe: “Het beheer van 
het project bleef binnen het 
Loss Prevention & Facilities-
team, waardoor het geheel 
architecturaal evenwichtig en 
coherent bleef qua toepassing 
van technieken”.
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A project to drive the future 

  Sterke punten van het project   

Volgens Grégory Declercq hebben de best practices die het project naar voren 

bracht, vooral te maken met de kwaliteit van de interne en externe communicatie en 

met de betrokkenheid van de personeelsleden die allemaal hun steentje bijdroegen 

tot het gebouw. “Het succes van dergelijke projecten is een mooie weerspiegeling 

van onze slogans ‘One Company, One Team’ en ‘Our People are our Treasure’, 

die de hele organisatie deelt en die de waarden ‘samenwerken’ en ‘wederzijds 

respect’ van dit bedrijf uitdrukken”. Wat het beroep van Facility Manager betreft, 

werd een organisatie ‘Facilities’ opgericht die de controle in handen houdt en die de 

zeer markante knowhow integreert.

“Door de oprichting van een intern multidisciplinair projectteam konden mensen die 

gewoonlijk niet samenwerken, rond de tafel gaan zitten. Door al die knowhow te 

bundelen, is een echte toegevoegde waarde ontstaan en werd het enthousiasme 

aangewakkerd voor een project waaraan de deelnemers veel actiever meegewerkt 

hebben dan wanneer het door externen opgelegd en georganiseerd zou zijn. 

Iedereen heeft iets bijgeleerd en heeft zijn talent in projectbeheer kunnen ontplooien 

op verschillende gebieden, zoals risicoanalyse, planning, bepaling en beheer van de 

budgetten, enz. We verwachten hier de voordelen van te zien, niet alleen wat het 

project zelf betreft, maar ook qua motivatie op lange termijn bij de teams die ons in 

dit avontuur ondersteund hebben!”.

  Bedrijfsprofiel 
 

Het is een van de vurigste slogans bij AW EUROPE, de Europese dochter-

onderneming van de Japanse groep AISIN AW. Deze topleverancier voor 

autofabrikanten stelt wereldwijd meer dan 20.000 mensen tewerk, waarvan er 

in België alleen al een duizendtal werkzaam zijn. Het bedrijf staat internationaal 

al meer dan veertig jaar bekend om zijn technologische innovaties op het 

gebied van elektronisch gestuurde automatische versnellingsbakken en 

navigatiesystemen op maat, die gemonteerd worden in de meest uiteenlopende 

modellen van de grootste autofabrikanten. Sinds 1990 is het centrum voor R&D, 

kwaliteitsbeheer en verkoop van AW EUROPE gevestigd in Eigenbrakel, terwijl 

het productiecentrum (mechanisch en elektronisch) en het logistieke platform in 

Baudour (Bergen) gelokaliseerd zijn.

Naleving van de beloftes
Het project werd in juli 2011 goedgekeurd en 

in september 2012 opgeleverd. De eerste zes 

maanden gingen naar het administratieve en 

engineeringaspect van het project (verkrijgen 

van de stedenbouwkundige vergunning). De 

negen maanden daarna waren nodig voor 

de bouw. “We zijn erin geslaagd om ons aan 

de timing te houden, ondanks hindernissen 

als het ontdekken van kuilen en oude 

tunnels voor het uitgraven van krijt tijdens 

de grondwerken” zegt Gregory Declercq. 

“Doordat de afdeling ‘Facilities’ optrad als 

bouwheer, konden we onmiddellijk reageren 

en oplossingen vinden, waardoor we ons 

mooi aan de deadlines konden houden”.

De ROI (het rendement op de investering) 

bedraagt nu zo’n 6,4 jaar, wat overeenkomt 

met de raming, ondanks de meerkosten die 

gepaard gingen met het wegwerken van de 

tunnels en de aanleg van een tweede ingang op 

de site. Oorspronkelijk was het de bedoeling 

om de ROI te beperken tot maximaal 7 jaar.

Communicatie speelde een sleutelkrol in het 

bekomen van de volledige medewerking van 

alle betrokkenen. Er werd gecommuniceerd 

met zowel de moedermaatschappij, het 

directiecomité, het Project Team en de 

afdeling ‘Facilities’, als met de toeleveranciers, 

het voltallige personeel, de gebruikers en 

de externe klanten. Allemaal werden ze 

betrokken bij het project om het tot een 

‘project van iedereen’ te maken.

De resultaten
Het project werd dus uitgevoerd met 

respect voor de toegekende termijnen en 

budgetten, een exemplarische rendabiliteit 

en de tevredenheid van de interne en externe 

klanten. Maar dat is niet alles, want de 

resultaten overtroffen zelfs de verwachtingen. 

Zo bleek vooral welke voordelen de invoering 

van een interne ‘Facilities Management’-

structuur in het bedrijf kan bieden. Dankzij 

de hulp van een multidisciplinair team dat 

bereid was om grootschalige projecten in 

een zeer kort tijdsbestek af te werken, is deze 

structuur erin geslaagd de interne en externe 

klanten tevreden te stellen door verschillende, 

soms tegenstrijdige aspecten van het project 

te integreren. 

De voorwaarden op het gebied van veiligheid, 

logistieke stromen en milieu moesten 

bijvoorbeeld verenigd worden met de eis 

om de verwerkingsduur van de leveringen 

te optimaliseren. Last but not least heeft de 

aandacht voor ongevallenpreventie duidelijk 

zijn vruchten afgeworpen, want tijdens de 

uitvoering van het project vonden geen 

ongevallen of incidenten plaats.

Bruno HODITTE n
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Voor de bouw van een ‘Low Emissions’-
gebouw ging vooral veel aandacht naar de 
isolatie, met een selectie van bouwmate-
rialen op basis van hun inertie. Er werden 
drie zones gecreëerd (opslag, voorberei-
ding en kantoren) om het energieverbruik 
drastisch te beperken door een optimalise-
ring van de toegepaste technieken volgens 
iedere zone.

Voor de bouw van een ‘Low Emissions’-
gebouw ging vooral veel aandacht naar de 
isolatie, met een selectie van bouwmate-
rialen op basis van hun inertie. Er werden 
drie zones gecreëerd (opslag, voorberei-
ding en kantoren) om het energieverbruik 
drastisch te beperken door een optimalise-
ring van de toegepaste technieken volgens 
iedere zone.
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Facility management toont effi  ciëntie met sociaal gezicht
Zorginstellingen zijn vandaag ‘bedrijven’, waar financiële resultaten belangrijk zijn, zoals dat is in elke andere economische 

activiteitensector. Het operatiekwartier is daarenboven de ‘economische motor’ van een ziekenhuis, maar het is ook 

een dure afdeling die een rechtstreekse invloed uitoefent op rentabiliteit van de totale instelling. Project ‘Helena’ focust 

op kwaliteit, veiligheid en rentabiliteit, een betere dienstverlening aan de patiënten en een aangename en valoriserende 

omgeving voor de medewerkers.

KANDIDAAt Nr. 2 AZ JAN PortAels   

Een mogelijkheid tot margeverbetering is 

het herschikken en concentreren van de 

taken volgens specialiteit. Verzorging door 

verplegend personeel kost meer, logistieke 

taken zijn goedkoper. Dat was het uitgangs-

punt van het Helena Project.

Bij het verplegend personeel van het ope-

ratiekwartier ontstond initieel bezorgdheid 

over deze taakdifferentiatie. Dit werd intern 

onderzocht en daaruit bleek dat 35% van 

de tijdsbesteding uitging naar logistieke 

taken. “De logistiek in het operatiekwartier 

is zeer veeleisend omdat er wordt gewerkt 

met gevoelige en zeer dure producten, met 

een beperkte houdbaarheid. We merkten 

echter op dat deze dienstverlening stelsel-

matig verwaarloosd werd wanneer er grote 

werkdruk ontstond bij de verpleging” licht 

Peter Van Gestel toe, logistiek coördina-

tor kritische diensten binnen het facilitair 

departement van AZ Jan Portaels en zelf 

ervaringsdeskundige als verpleger. 

operatiekwartier onder de loep
Het AZ Jan Portaels maakt sinds enkele 

jaren een niet onopgemerkte inhaalbewe-

ging. Dit uit zich o.a. in materiële, infra-

structurele en procesmatige investeringen. 

Doel: een nog meer kwalitatieve en vol-

ledige dienstverlening aanbieden aan de 

patiënten uit de regio.  In dit kader werd 

ook de werking van het operatiekwartier 

herbekeken, met Peter Van Gestel  als erva-

ringsdeskundige aan het roer!

Werkwijze
Allereerst werden de processen tot op de 

minuut precies geregistreerd zodat een 

monitoring beschikbaar kwam die voor 

99,9% correct was. Hierdoor was erg ade-

quate informatie beschikbaar voor bespre-

king en evaluatie. Uit deze registratie kwa-

men wachttijden en tijdverlies aan het licht. 

Peter Van Gestel: “Om veranderingen in een 

omgeving als het operatiekwartier te kun-

nen doorvoeren is er meer nodig dan het 

aantonen van feiten. Alle partijen (algeme-

ne directie, chirurgen, verpleegkundigen, 

zorgdirectie, vakbond, …) moeten bij aan-

vang van het project overtuigd zijn van het 

doel en het nut van deze herorganisatie.” 

Als vertrekpunt werd daarom een structuur 

geïmplementeerd waarbij interne zorg- en 

logistieke professionals op gelijkwaardige 

voet stonden., daar waar logistiek traditio-

neel ondergeschikt is aan de verpleging. 

Na een fase van crisismanagement in het 

operatiekwartier volgde het herschikken 

van relaties. Dat resulteerde in een bespa-

ring op de personeelskosten door de mede-

werkers hun juiste functie toe te wijzen. 

Zo werden bij 8,2 FTE’s de logistieke taken 

weggenomen en kon de logistieke dienst-

verlening met 2,8 FTE’s toenemen. Peter 

Van Gestel licht toe: “Anders dan in de 

De gemiddelde winstmarge voor zie-

kenhuizen bedraagt ongeveer 2% 

en de overheid zou dit graag nog 

reduceren. Bovendien bestaat ruim 40% 

van de totale kosten uit personeelskosten. 

Daarnaast dalen de inkomsten o.a. door 

dalende omzetten bij de apotheek wegens 

het gebruik van generieke geneesmidde-

len. Het was dus nodig een plan op poten 

te zetten waardoor het gebruik van mensen 

en middelen op een zo efficiënt mogelijke 

manier worden ingezet. Margebewaking 

in ziekenhuizen is hoe dan ook bijzonder 

kritisch. 

Peter Van Gestel, logistiek coördinator kritische 
diensten binnen het facilitair departement van 
AZ Jan Portaels:” Anders dan in de industrie 
waar primaire taken verweven zitten met 
ondersteunende taken, geldt in ziekenhuizen 
een scheiding van verpleegkundige taken en 
logistieke ondersteuning”.
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Facility management toont effi  ciëntie met sociaal gezicht

  sterke punten van het project  

• Project ‘Helena’ is een project voor -  en is daarenboven gerealiseerd - 

 door de medewerkers op het werkveld. Door de functies toe te wijzen  

 volgens de specialiteiten, genieten alle medewerkers een comfortabeler  

 werksituatie.

• Patiënten genieten een betere zorgkwaliteit omdat verpleegkundigen 

 ontlast werden van ondersteunende taken en hen zuiver primaire   

 verpleegkundige taken toe gewezen worden. 

• Door eigen deskundigheid en ervaring met de problematiek was het 

 mogelijk om alle voorgenoemde partijen op één lijn te brengen en te laten  

 samenwerken naar eenzelfde doel.

• Project ‘Helena’ heeft een mentaliteitswijziging teweeggebracht bij de  

 verschillende medewerkers binnen het operatiekwartier en resulteerde in 

 betere kwaliteit voor de patiënt én voor de medewerker. 

• Door een strikte selectie van benodigde producten, standaardisering,  

 het beperken van het aantal leveranciers en het opleggen van minimum en  

 maximum voorraden per product, kon de voorraadkostprijs met -25% dalen.

• Het project is zorgoverstijgend.

  Bedrijfsprofi el 
 

AZ Jan Portaels is sinds 2002 een fusieziekenhuis van het ‘Van Helmont 

Ziekenhuis’, waarvan de oudste vermelding als gasthuis van Vilvoorde 

dateert uit 1236, en de Sint-Jozefkliniek, in 1932 opgericht door de zusters 

Augustinessen. AZ Jan Portaels bestaat uit twee verbonden campussen, met 

een totale oppervlakte van 42.347m². Er zijn 406 bedden. Jaarlijks worden 

10.700 patiënten gehospitaliseerd en zijn er 64.500 ambulante contacten. Het 

personeelsbestand bestaat uit 750 eigen medewerkers en 120 zelfstandigen 

(artsen en paramedici).Eind 2010 stelde het ziekenhuis zijn erg ambitieuze 

project ‘XII Werken van AZ Jan Portaels’ voor, met als doel in slechts 12 

maanden tijd 12 belangrijke diensten volledig te vernieuwen, waaronder een 

vernieuwd operatiekwartier. Het operatiekwartier telt 8 operatiezalen.

industrie waar primaire taken verweven zit-

ten met ondersteunende taken, geldt in zie-

kenhuizen een scheiding van verpleegkun-

dige taken en logistieke ondersteuning”.

Door deze organisatievorm kunnen ver-

pleegkundigen zich nog meer specialiseren 

en toeleggen op hun kerntaken. Dit maakt 

de functie voor de verpleegkundige ook 

veel interessanter. Bovendien ontstaat er een 

betere doorstroming van patiënten in het 

operatiekwartier. Kortere wisseltijden laten 

de chirurgen toe meer te doen in dezelfde 

tijd. Het operatiekwartier werd versterkt 

met extra chirurgen en biedt robotchirur-

gie aan als unieke medische specialiteit, wat 

niet enkel bijdraagt tot een hogere rentabi-

liteit maar vooral een betere veiligheid en 

kwaliteit voor AZ Jan Portaels.

totale aanpak
Niet alleen de menselijke relaties binnen 

het operatiekwartier zijn bepalend voor 

rendement en welzijn voor patiënt en werk-

nemers. 

De aanwezige voorraden in het operatie-

kwartier werden onderworpen aan een 

grondige evaluatie. Zo bleek dat deze niet 

meer afgestemd waren op een realistisch 

gebruik. Peter Van Gestel: “Een strikte 

selectie van benodigde producten en leve-

ranciers drong zich op, evenals het bepalen 

van minimum en maximum voorraden per 

product”. Dat alles leidde tot een daling van 

de voorraadkostprijs met -25%. 

In de rand van het project ‘Helena’ werd 

het gebruik van barcodes in de apotheek 

ingevoerd, volgde een reorganisatie van 

het afvalbeheer voor het operatiekwartier 

en een effi ciëntere aanpak van de schoon-

maak. De dagkarretjes van de anesthesisten 

(gestandaardiseerd assortiment) worden 

vandaag aangevuld door logistieke mede-

werkers. Logistiek staat in voor het opne-

men van de bestellingen en de leveringen 

aan de gebruikers, ook voor wat het ope-

ratiekwartier betreft. Peter Van Gestel: “Het 

volledige logistieke beheer is onder één 

gecentraliseerde logistieke koepel onderge-

bracht. Op termijn is het mijn streven het-

zelfde te doen met de apotheek”.

Eduard CODDÉ ■

De aanwezige 
voorraden in het ope-
ratiekwartier werden 
onderworpen aan een 
grondige evaluatie.
Een strikte selectie van 
benodigde producten 
en leveranciers drong 
zich op, evenals het 
bepalen van minimum 
en maximum voorraden 
per product. Dat alles 
leidde tot een daling 
van de voorraadkost-
prijs met -25%.
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Een cateringaanbod voor een  wereld in beweging
De catering- en betaalmogelijkheden uitbreiden en diversifiëren, 2.000 extra klanten ontvangen, de drie statuten van 

het restaurantpersoneel met elkaar verenigen, samenwerken met een privépartner zonder het aanbod ‘van het huis’ te 

ondermijnen, de weinig comfortabele eetzaal renoveren en ten slotte koers houden in het kader van een meerjarenproject… 

Kortom, Belgacom besloot de kwadratuur van de cirkel op te lossen.

KANDIDAAT NR. 3 BELGACOM   

22  PROFACILITY MAGAZINE NR. 37  MAART 2013

was er de verandering van publiek: naast de 

4.000 werknemers van Belgacom kwamen er 

bijkomend 2.000 werknemers van Proximus 

in de twee torens werken. De behoefte aan 

catering werd dus groter en we kregen ook 

nieuwe verzoeken, voornamelijk van een 

jonger personeel. Bovendien veranderen onze 

eetgewoonten in het algemeen. Vroeger was 

er vooral vraag naar dagschotels, maar sinds 

een paar jaar zijn snacks (meeneemsalades, 

broodjes, tussendoortjes,...) erg in trek, 

wellicht als gevolg van de persoonlijke of 

familiale organisatie, of uit tijdgebrek ’s 

middags”.

Een self-supported privépartner
Naast het restaurant en de 

broodjeszaak onder het beheer 

van Belgacom, heeft er zich 

nu ook een privébedrijf 

gevestigd in de Catering 

Court op het gelijkvloers 

van de torens, namelijk 

‘Foodmaker’, waarvan 

Belgacom de uitbating 

niet subsidieert. “Hun 

gamma is totaal anders” 

legt Christine Gondry 

uit. “Ze verkopen sapjes en 

smoothies, hun prijzen en openingstijden 

zijn anders, en ze bieden ook minder 

gangbare producten aan, zoals ‘Sweet Chevy’-

maaltijdsalades, ‘Quinoa Wraps’, ‘Carpe 

Diem’-drankjes en een uitgebreid gamma 

koffi ebereidingen, zoals ‘latte macchiato’”.

Multiculturele diversifi ëring
Het nieuwe cateringaanbod van Belgacom is 

ook afgestemd op de verschillende culturen, 

rekening houdend met het groeiende 

internationale personeelsbestand en de 

verschillende gewoonten: “Indiërs nemen 

hun lunch mee in een Tupperware-doosje en 

nemen soms een portie frietjes of een slaatje. 

Chinezen verkiezen dan weer een dagschotel, 

maakt niet uit wat die dagschotel is... En ook 

het Belgische personeel verandert. Zo baat 

Belgacom een succesvolle broodjeszaak uit, 

waar de broodjes op het moment zelf bereid 

worden met verschillende soorten brood. 

En ook aan de salad bar hebben we twee à 

drie warme groenten toegevoegd die een 

zeker succes kennen. Er heerst tegenwoordig 

een algemene tendens om minder vlees te 

eten en het bedrijf wil ook in die richting 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

We hebben een project rond vitaliteit 

opgestart in het kader waarvan we de mensen 

aanmoedigen om elke donderdag vegetarisch 

te eten, zonder hen te verplichten”.

Broodnodige renovatie 
van de eetzaal 
“Toen we ons hier kwamen vestigen 

moest de cateringdienst afrekenen met 

een bestaande situatie, een restaurant met 

zeer slechte akoestiek” vertelt Christine 

Gondry. “We hebben alle oppervlakken 

moeten behandelen: de marmeren vloer, het 

plafond, de centrale plafondlamp van glas 

en metaal... Het minste gerinkel van bestek 

veroorzaakte zo’n vreselijk lawaai dat we 

Het project waar we het in dit artikel 

over zullen hebben, maakt deel uit 

van een golf van veranderingen 

waar Belgacom in 2008 mee begon om het 

beeld van cateringdiensten te veranderen en 

het aanbod uit te breiden. Christine Gondry, 

National Catering Manager: “Belgacom telt 

16 bedrijfsrestaurants, maar 44% van de 

activiteit concentreert zich in de Belgacom-

torens”. Momenteel werken er statutairen, 

contractuelen en bijkomend personeel van 

ISS.

Het project dat voorgesteld wordt in het kader 

van de Facility Awards, heeft te maken met 

de veranderingen in de Belgacom-torens in 

Brussel. De redenen hiervoor waren: “Eerst 

“We proberen de mensen te stimuleren om 
tijdens de middagpauze in het bedrijf te blijven” 
benadrukt Christine Gondry, National Catering 
Manager bij Belgacom. “Zo verliezen ze minder 
tijd en kunnen ze meer netwerken met collega’s”.
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Een cateringaanbod voor een  wereld in beweging

  Sterke punten van het project 

• Opvang van 2.000 extra werknemers in 2008.

• Renovatie en radicale verbetering van de akoestiek in de eetzaal.

• Modernisering en diversifiëring van de betalingsmogelijkheden (microbetaling  

 PingPing en elektronische maaltijdcheques).

• HR-beheer van het cateringpersoneel waarbij statutaire werknemers,  

 contractuelen en externe dienstverleners harmonieus verenigd worden.

• Sterke diversifiëring van het cateringaanbod dat voldoet aan de   

 verwachtingen van de consumenten met verschillende voedingsgewoonten  

 als gevolg van hun nationaliteit, de cultuur van de nieuwe generaties of van  

 de bedrijven die erbij kwamen, de andere organisatie van het werk (flexibele  

 uren) en nieuwe leef-, gezins- en voedingsgewoonten in het algemeen.

• Sterke diversifiëring van het cateringaanbod in prijzen, kwaliteitsgamma’s,  

 maaltijdformules, verschillende voedingsmiddelen,..

• Verruiming van de beschikbaarheid van het cateringaanbod van twee naar  

 tien uur per dag voor volledige maaltijden en naar 24u/24 wanneer ook met  

 de automaten rekening gehouden wordt.

  Bedrijfsprofiel 

De Belgacom Groep is de historische leverancier van telecommunicatiediensten 

in België. Vandaag biedt de groep een hele waaier van geïntegreerde 

oplossingen voor vaste en mobiele netwerken op het gebied van telefonie, 

televisie en internet. Belgacom N.V. is een beursgenoteerd, autonoom 

en publiekrechtelijk bedrijf. Het project waarover in dit dossier gesproken 

wordt, staat onder leiding van de groep Catering die valt onder de afdeling 

Infrastructure & Facility Management (IFM). Deze afdeling is verantwoordelijk 

voor het beheer van alle technische en niet-technische facilitaire diensten voor 

de 15.000 werknemers van Belgacom in een vastgoedpark van 1,5 miljoen m². 

Het vastgoedpark zelf wordt beheerd door het vastgoedfiliaal van de groep. IFM 

is een van de vier grote onderdelen van de divisie Group Internal Services.

zelfs overwogen hebben om plastic bestek te 

gaan gebruiken! Uiteindelijk hebben we de 

oppervlakken veranderd en mobiele wanden 

op halve hoogte geplaatst, die het zicht niet 

wegnemen, maar wel het geluid absorberen. 

In totaal hebben we 8 à 12 dB gewonnen, 

afhankelijk van de plaats waar je zit! Overal is 

er draadloos internet en de geluidskwaliteit in 

het restaurant is zo goed dat de werknemers 

het nu ook gebruiken als formele en informele 

vergaderzaal. Kortom, de frequentie, de duur 

en de diversifiëring van het gebruik zijn 

toegenomen”.

Nieuwe betaalwijzen
30% van de klanten betaalde met papieren 

maaltijdcheques, wat gepaard ging met de 

nodige administratieve rompslomp en een 

terugbetalingstermijn van twee maanden. 

Daarom besloot de HR-afdeling om over te 

schakelen op de elektronische maaltijdcheque, 

een kaart met chip, die aan het begin van de 

maand automatisch herladen wordt.

Een andere nieuwe betaalmogelijkheid is 

PingPing, een product dat Belgacom zelf 

ontwikkeld heeft. Het gaat om een betaalkaart 

die verbonden is aan een GSM-account 

en die gelezen wordt door een ‘Near Field 

Communication’-terminal. In tegenstelling 

tot de elektronische maaltijdcheque heb je 

geen geheime code nodig (zie www.pingping.

be). De betaling gebeurt via de factuur van de 

GSM-operator of wordt gedebiteerd van een 

bankrekening of een PingPing-rekening die 

de werknemer opent.

Verbonden blijven met het bedrijf
Niets verbiedt het personeel het gebouw 

‘s middags te verlaten. “Maar we proberen 

de mensen te stimuleren om tijdens de 

middagpauze in het bedrijf te blijven” 

benadrukt Christine Gondry. “Zo verliezen 

ze minder tijd en kunnen ze meer netwerken 

met collega’s. We hebben ervoor gezorgd dat 

het minstens even praktisch en aangenaam 

is om in het gebouw te blijven als om het 

te verlaten, door een cosy sfeer te creëren 

waarin ideeën uitgewisseld kunnen worden 

terwijl men verbonden blijft met het bedrijf. 

Daarnaast worden ook andere diensten 

aangeboden aan het personeel: reisbureau, 

bibliotheek,...”.µ

Uiteindelijk is de grootste uitdaging bij een 

langdurig project als dit om koers te houden. 

Maar door niet te snel te willen gaan, bleef de 

weerstand ten aanzien van de verandering 

beperkt.

Patrick BARTHOLOMé n

In het bedrijfsrestaurant van de Belgacom-torens werd 
het lawaai met 8 tot 12 dB verminderd, wat deels te 
danken is aan de mobiele wanden op halve hoogte, 

die het geluid absorberen. De geluidskwaliteit in het 
restaurant is nu zo goed, dat de werknemers het ook 

gebruiken als vergaderzaal.
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Een werkplek op maat van ee n aanstormende generatie
Eneco kende in de periode 2010 – 2012 een enorme groei in België, wat tot uitdrukking komt in het aantal medewerkers 

dat van 30 naar 160 steeg. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke explosieve groei gevolgen voor de huisvesting. Het project 

werd gedreven vanuit de behoefte aan een flexibele, veilige en duurzame werkomgeving in overeenstemming met het 

Eneco-imago dat duurzaamheid en samenhorigheid uitdraagt.

KANDIDAAT NR. 4 ENECO   

Om dit mogelijk te maken werd gekozen 

voor samenwerking met een externe partner. 

Deze keuze werd geargumenteerd doordat 

D&C Services ook maximaal inzet op 

duurzaamheid en één enkel aanspreekpunt 

kon bieden voor zowel change management, 

move management, space management en 

inrichting. Geheel in lijn met de Eneco-

waarden werd de nieuwe thuis volledig 

gestript, om er een nieuwe HVAC-installatie, 

verlichting en zonnepanelen in te integreren.

Werkplek voor 
veeleisende jongeren
De in te richten werkplekken moesten 

duurzaam en flexibel zijn, maar evenzeer 

een ‘fun’-karakter communiceren. De 

uitstraling van de nieuwe Eneco-thuis 

werd van meetaf zeer belangrijk 

geacht voor het tevredenheidsgevoel 

bij de medewerkers en de 

aantrekkelijkheid van het bedrijf 

als werkgever voor kandidaat-

medewerkers. “De gemiddelde 

leeftijd van het personeelsbestand 

bedraagt 30 jaar” licht Catherine 

De Buysere toe. “Er wordt hard 

gewerkt en daarom is het belangrijk een 

evenwicht na te streven als compensatie 

vanuit het bedrijf”.

De jongste generatie werknemers stelt zich 

bijzonder kritisch op t.o.v. de werkgever. 

De door het bedrijf verkondigde missie en 

filosofie moet ook reëel merkbaar zijn op de 

werkvloer. Het project is dan ook inhoudelijk 

ontwikkeld vanuit het gedrag van de 

medewerkers. Zij werden nauw betrokken 

en kregen inspraak via diverse werkgroepen. 

Er ontstond ook een Facebook-groep als 

stimulans voor de interne communicatie 

rond het project. 

Duurzame werkplek
D&C Services betrok NNOF (Nearly New 

Office Facilities) in het project voor de 

bemeubeling van de werkvloeren, waarmee 

‘duurzaamheid’ als belangrijke Eneco-

waarde nog meer tot uiting kwam.

De afgesloten verhuisoperatie van de 

Nederlandse Eneco-collega’s zorgde voor 

extra voeding van de NNOF-aanpak met 

een 2000-tal uitgediende werkplekken. 

De NNOF-interieurdesigners zochten uit 

wat recupereerbaar was. Sommige stukken 

konden gewoon 1 op 1 herbruikt worden 

na een grondige reinigingsbeurt. Alle 

werkbladen werden vervangen door een 

nieuw exemplaar uit milieuvriendelijke 

bamboe, met ingefreesde kabelgoot. 

Bamboe is een snel groeiende grassoort, 

zodat geen bomen moesten geveld worden. 

Het is bovendien sterk en heeft een lange 

Catherine de Buysere, HR- en 

projectmanager was bijzonder 

enthousiast dit facilitaire project te 

mogen aansturen, omdat het volledig kadert 

in de strategische doelstellingen van het 

bedrijf.

In mei 2012 werd het huurcontract getekend 

voor de nieuwe huisvesting in Mechelen-

Noord. Aanvankelijk werden twee vloeren 

gehuurd in het gebouw met uitstekende 

zichtbaarheid vanaf de E19 snelweg. 

Vandaag huurt Eneco het ganse gebouw. 

Catherine De Buysere: “De inrichting moest 

zeer snel gaan en dat is ook gelukt. In amper 

3 maand was de nieuwe zetel van Eneco 

België operationeel”.

Catherine de Buysere, Eneco HR- en projectmanager: 
“De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bedraagt 
30 jaar. De uitstraling van de nieuwe Eneco-thuis werd van 
meetaf zeer belangrijk geacht voor het tevredenheidsgevoel 
bij de medewerkers en de aantrekkelijkheid van het bedrijf 
als werkgever”. 
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Een werkplek op maat van ee n aanstormende generatie

  Sterke punten van het project 

• De betrokkenheid van de medewerkers bij de ontwikkeling van de nieuwe  

 werkomgeving, met openheid en respect voor ieders mening.

• Het project groeide spontaan op maat van de gebruikers.

• De door de werknemers in samenspraak bepaalde ‘guidelines’ voor het  

 gebruik van de werkomgeving blijken zeer goed nageleefd te worden. 

• De werkomgeving stimuleert een collegiale en coöperatieve sfeer.   

 Samenwerken en samen ontspannen slaan aan, wat zich uit in tal van  

 initiatieven, zoals interne wedstrijden op kicker en Wii. 

• Het nieuwe werken is resultaatgericht en leidt tot een open sfeer en veel  

 interactie tussen de collega’s.

• Tevredenheid bij de werknemers in het call center resulteert in een ongezien  

 laag verloop.   

• Het project gaat consequent om met de bedrijfswaarden. De verlichting  

 rondom het gebouw maakt nog geen gebruik van actuele LED-technologie  

 en wordt daarom uit gelaten.

• De HR-afdeling stelt sinds de verhuis een signifi cante toename van spontane  

 sollicitaties vast.

  Bedrijfsportret 

Eneco is een van oorsprong Nederlands energiebedrijf, gespecialiseerd in de 

productie en distributie van aardgas, elektriciteit en warmte. De Belgische 

Eneco-tak levert elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen aan zowel 

particulieren als ondernemingen. Het bedrijf kiest ervoor om de aangeboden 

energie maximaal in België te produceren. Vandaag is deze doelstelling al 

gerealiseerd voor 43% van aangeboden elektrische energie. Eneco heeft de 

ambitie om tegen 2016 uit te groeien tot de meest duurzame energieleverancier 

van het land, met 100% in België opgewekte duurzame elektriciteit.

Eneco ziet een belangrijke maatschappelijke functie weggelegd als energie-

leverancier en kiest daarom resoluut voor duurzaamheid. Het vertaalt duurzaam 

zowel naar het milieu als naar de gebruikers ervan. 

levensduur. De oude tafelpoten kregen een 

nieuwe laklaag.

Tot slot kwam er nog een ‘brainstorm’-room 

in onvervalste ‘bommastijl’, ingericht met 

oude meubels uit de Kringloopwinkel!

De Eneco-hoofdzetel maakt uitsluitend 

gebruik van energiezuinige LED-verlichting. 

Het is het eerste Philips full LED-kantoor 

in België, waarbij het lichtniveau van de 

kantooromgeving aangepast wordt op basis 

van de hoeveelheid daglicht en in functie tot 

de aanwezigheid op de werkplekken. 

Werkomgeving wordt 
belevingsruimte
Eén van de werkgroepen bepaalde vanuit 

een gedragsanalyse de ‘richtlijnen’ voor het 

gebruik van de nieuwe werkomgeving. Het 

succes van een dynamische werkomgeving 

staat of valt met duidelijke afspraken. 

De richtlijnen werden uitgewerkt door 

de gebruikers zelf zijdens een aantal 

workshops. Het resultaat werd door de 

werkgroep zelf aan de collega’s meegedeeld. 

Op deze manier kon de nieuwe 

werkomgeving optimaal verankerd worden 

in de waarden van de organisatie.

De inspraak die de medewerkers kregen 

leidde verder tot een ‘werfparty’ als 

ontdekkingsevent voor de toekomstige 

nieuwe werkomgeving. Een heel markant 

initiatief was ‘bring a chair’. Alle werknemers 

brachten één oude houten stoel mee en de 

ingezamelde stoelen werden nadien zwart 

gespoten. Ze geven een hoogst persoonlijke 

toets aan de ‘chill-out’-room. Vanuit de 

Eneco-community groeide ook het initiatief 

om een toog met tap te plaatsen. Ook hier is 

omwille van de duurzaamheid bamboehout 

verwerkt. Eneco installeerde zelfs een 

professionele DJ-installatie en een Wii. Na 

werktijd heerst er altijd een prima sfeer.

Christophe Degrez, algemeen directeur 

Eneco, wil de werkomgeving laten mee-

evolueren met de werknemers. De Eneco-

werkomgeving wordt als een tweede 

thuis ervaren, waar de medewerkers zich 

op hun gemak voelen en iedereen vlot 

aanspreekbaar is.

Eduard CODDÉ ■

De werkomgeving stimuleert een 
collegiale en coöperatieve sfeer.
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Een nieuwe bedrijfscultuur cr eëren
De beslissing van de Europese Commissie om de financiële instelling te verplichten haar bank- en verzekeringsactiviteiten 

te splitsen, was aanleiding tot dit project. ING Life & Non-Life Belgium greep de fysieke splitsing van de bank, met wie 

het dezelfde kantoorruimte deelde, aan om niet alleen een nieuw gebouw te kiezen, maar meteen ook een gloednieuwe 

werkomgeving en daarmee de basis voor een nieuwe cultuur neer te zetten. 

KANDIDAAT NR. 5 ING LIfe & NoN-LIfe 

luidde: ‘Maak iets unieks voor alle interne 

en externe klanten… Robert, bouw het!’. 

Robert De Colfmaker: “Ik was me terdege 

bewust van de verantwoordelijkheid, maar 

tevens was ik immens blij, omdat FM de 

lead mocht nemen in het hertekenen van 

de werkomgeving en het neerzetten van een 

volledig nieuwe werksfeer. Dat is ronduit 

uniek”.

De nieuwe kantoren mochten geen kopie 

zijn van de met de bank gedeelde locatie. 

Het project was ook verschillend van 

het gebruikelijke besparen op gehuurde 

vierkante meters werkvloer en het invoeren 

van flexwerken. Het kwam er dus op aan de 

visie van het management te koppelen aan 

het inzicht van de medewerkers, kortom 

samen duidelijk te definiëren wat men 

wou. Vanaf het prilste begin werden HR, 

IT en FM onder één koepel gebracht om 

er zeker van te zijn dat alle specialismen 

betrokken werden en niets aan de 

aandacht kon ontsnappen.

Het ‘nieuwe werken’ 
definiëren 
Om de inrichting van de nieuwe 

thuis optimaal te kunnen 

aansturen, werd een werkgroep 

opgericht rond het ‘nieuwe 

werken’. “De mensen werden 

bevraagd naar hoe ze op dat 

ogenblik werkten en hoe 

ze dat zagen morgen en 

binnen enkele jaren” licht 

Robert De Colfmaker toe. 

De werkgroep destilleerde 

een wensenpakket en 

bedacht hun ‘droomproject’. 

“Vandaag staat het er ook 

zo!” glundert Robert De 

Colfmaker. 

Het ‘werken’ definiëren hield ook in hoe 

het ‘nieuwe werken’ er moest gaan uitzien. 

Robert De Colfmaker: “Het werd een 

oplossing die specifiek voor ons bedrijf 

moest werken. De focus lag immers 

op het ‘activity-based’-werken of het 

uitkiezen van je werkplek in functie van 

je activiteit van dat moment. Een mix van 

nieuwe werkplektypes werd in het leven 

geroepen om de specifieke individuele en 

teamactiviteiten mogelijk te maken”. 

De verhoogde interne mobiliteit van de 

medewerkers maakte een in elke uithoek 

performante communicatie- en IT-infra-

structuur noodzakelijk. Daarom werd 

besloten tot de integratie van een dubbel 

netwerk: draadloos (WiFi) en klassiek 

‘koper’ (bedraad). 

De nieuwe kantoren moeten ook op lange 

termijn werkbaar blijven, voldoening 

schenken aan de verschillende generaties 

die er samenwerken. 

Duurzame campus
De zoektocht naar een passend gebouw 

werd zeer ruim opgevat, waardoor liefst 28 

locaties op de lijst verschenen. Deze werd 

afgetoetst aan de strategie en de nieuwe 

visie op het werken en teruggebracht tot 5 

mogelijke huisvestingen.

Uiteindelijk viel de keuze op ‘Airport Plaza’ 

in Diegem, vanwege de BREEAM-labeling 

- duurzaamheid is ingeschreven in het 

ING corporate verhaal - en de opvatting 

als campussite met een zeer moderne 

uitstraling. 

Het streven naar het aanbieden van een zo 

volledig mogelijk serviceplatform aan de 

medewerkers wordt deels gefaciliteerd door 

de campusformule. 

Vanuit de behoefteanalyse was gebleken 

dat er in de eigen kantoren hoofdzakelijk 

Als kers op de taart: een optimaal 

werkcomfort en veel meer aandacht 

voor de ‘Work-Life-Balance’ van 

de medewerkers. Het uitgangspunt was 

immers ‘happy employees make happy 

customers’. 

In totaal zijn meer dan 400 medewerkers 

betrokken bij dit project, waarvoor 16 

maanden geleden het startschot afging. De 

opdracht aan Robert De Colfmaker, Facility 

Manager ING Life & Non-Life Belgium 

Robert De Colfmaker, Facility 
Manager ING Life & Non-Life 
Belgium: “De FM mocht de lead 
nemen in het hertekenen van de 
werkomgeving en het neerzetten 
van een volledig nieuwe werksfeer.”©
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Een nieuwe bedrijfscultuur cr eëren

  Sterke punten van het project 

• De keuze en inrichting van het nieuwe gebouw vertrekt vanuit de   

 bedrijfsstrategie. 

• Geïntegreerde aanpak tussen FM, HR en de werkgroep ‘het nieuwe werken’. 

• Het project integreert het serviceaanbod vanuit de campusformule van  

 de ‘Airport Plaza’-site in het eigen serviceplatform met voordeel voor alle  

 gebruikers.

• Vanuit een diepgaande en vooruitziende behoeften analyse bij de gebruikers  

 is maatwerk voor het ‘nieuwe werken’ gedefi nieerd.

• Bedrijfszekerheid IT-werking door ontdubbeling naar draadloos en bedraad  

 netwerk.

• Bewuste compartimentering van de ruimte op mensenmaat (clusters van  

 max. 20 WP) met optimaal akoestisch en ergonomisch comfort.

• Vergaderfaciliteiten naar omvang en inrichting afgestemd op het reële  

 gebruik.

• Mensen leren werken met hun nieuwe werkomgeving en de toegenomen  

 interne mobiliteit werd een facet van het project. Via workshops ontstond  

 vanuit de gebruikers zelf een handleiding.

• De nieuwe thuis moet ook op termijn voldoening blijven schenken aan de  

 verschillende generaties die er samenwerken.

  Bedrijfsportret 

ING Life & Non-Life Belgium is onderdeel van de verzekeringstak van de ING 

Group en biedt verzekeringspolissen aan voor particulieren en zelfstandigen. 

ING Bank Belgium is het belangrijkste verkoopkanaal voor de polissen. De 

verzekeringsmaatschappij gaat prat op meer dan 100 jaar ervaring in deze 

expertise. ING Life & Non-Life Belgium telt 350 medewerkers en vormt daar-

mee een kleine maar dynamische tak binnen de grote internationale ING Group. 

De Europese Commissie verplicht de fi nanciële instelling om haar bank- en 

verzekeringsactiviteiten op te splitsen. ING Life & Non-Life Belgium draait een 

noodzaak om tot opportuniteit. Het bedrijf kiest niet alleen een nieuw gebouw, 

maar rolt een gloednieuwe werkomgeving en -cultuur uit. 

nood was aan vergaderfaciliteiten tot 25 

personen. De campus biedt ook modulaire 

vergaderzalen met grotere capaciteit aan. 

Verder was het gebouw casco ter 

beschikking. Dit gaf ING Life Non-Life 

Belgium een maximale vrijheid bij het 

inrichten van de gloednieuwe kantoren en 

het uitrollen van het ‘nieuwe werken’. 

Geloven in partners
De verhuis naar Airport Plaza had 

ook het kiezen voor Integrated FM tot 

gevolg. De geïntegreerde dienstverlening 

omvat schoonmaak op duurzame basis, 

handyman, landscaping… “Kiezen voor 

Integrated FM vereist dat je precies weet 

welke dienstverlening je wilt, dat er exacte 

afspraken worden gemaakt over SLA’s” 

commentarieert Robert De Colfmaker.

De eigenlijke uitrol van de nieuwe werk-

omgeving duurde amper drie maanden! 

Dat lukt slechts met een sterk projectteam 

dat het volste vertrouwen van het bedrijfs-

management geniet, maar ook met de juiste 

coaching van en communicatie naar de 

medewerkers. 

Zo hield Robert De Colfmaker op het 

intranet een werfdagboek bij van alles 

wat er dagelijks op de Airport Plaza site 

gebeurde. Robert De Colfmaker: “Enerzijds 

zorgden de initiële behoeften analyse en 

communicatie zoals zo’n dagboek voor een 

hoge betrokkenheid bij de medewerkers. 

Anderzijds hebben we de mensen via 

infosessies en workshops actief leren 

werken met hun nieuwe werkomgeving 

en nieuwe communicatiemiddelen”. Er 

ontstond vanuit de gebruikers zelfs een 

handleiding met o.a. interne ‘golden rules’ 

die zowel online als gedrukt beschikbaar is. 

Robert De Colfmaker besluit: “Iedereen 

moet beter worden van dit project. Na de 

verhuis en ingebruikname begint het pas 

echt, want dan moet dit alles zich in de 

dagelijkse praktijk bewijzen!”.

Eduard CODDÉ ■

De focus voor de space planning lag op het ‘activity-
based’-werken of het uitkiezen van je werk-plek in functie 
van je activiteit van dat moment. Een mix van nieuwe werkplek-
types werd in het leven geroepen om de specifi eke individuele en 
teamactiviteiten mogelijk te maken.©
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RE:flex, de ideale werkplek op  de as Antwerpen-Brussel
Als verhuurder van kantoorruimte werd Intervest Offices & Warehouses in het recent verleden steeds vaker geconfronteerd 

met allerhande vragen van de kandidaat-huurders naar assistentie bij de inrichting, gaande van space-planning, het 

uitzoeken van geschikt kantoormeubilair tot het implementeren van het nieuwe werken. Dat was de aanleiding om deze 

services zelf uit te werken en attractief in de kijker te plaatsen.

KANDIDAAt Nr. 6 INtErVESt OFFICES & W ArEHOUSES   

met verschillende afwerkingsgraden van 

kantoorinrichting binnen de turn key 

projecten te tonen, heeft het project nog 

een aantal andere functies. Het was immers 

nooit de bedoeling om slechts een ‘statische’ 

showroom op te zetten. Met RE:flex speelt 

Intervest in op de recente trend rond ‘Het 

Nieuwe Werken’. Ook was het belangrijk om 

een antwoord te formuleren op de vragen van 

een aantal huurders met diverse noden van 

tijdelijke aard. Huurders hebben regelmatig 

behoefte aan vergaderfaciliteiten, zoeken 

sporadisch de mogelijkheid om seminaries 

te organiseren, en vragen af en toe naar een 

receptieruimte. Het is voor de meeste huurders 

niet altijd rendabel om deze 

faciliteiten te integreren 

in de gehuurde kantoorruimte, terwijl de 

traditionele op-lossing om uit te wijken naar 

een hotel vaak ook niet echt wenselijk is. 

Met RE:flex heeft Intervest alle voornoemde 

functies mooi kunnen samenvoegen.

Creatieve invulling
Het inrichtingsplan van RE:flex werd 

uitgewerkt door Tinne Maes, Interior 

Architect & Designer van Intervest. Als 

interieurarchitecte kan zij op verzoek van 

een kandidaat-huurder of een bestaande 

huurder instaan voor een volledige aanpak 

van de kantoorinrichting. Dit omvat space-

planning, ontwerp, selectie van meubels 

en materialen alsook coördinatie van de 

uitvoering. Omdat klanten echter graag 

concreet zien wat ze mogen verwachten, rees 

de vraag naar een showroom om de geboden 

mogelijkheden te visualiseren. Tinne Maes: 

“Het is vervelend om voortdurend te moeten 

aankloppen bij huurders om de voor hen 

ingerichte kantoren als voorbeeld te tonen. 

Maar een showroom volgens de klassieke 

interpretatie is heel statisch en weinig 

rendabel, dus werd een andere aanpak 

uitgedokterd”.

Voor de inrichting werd erg nauw 

samengewerkt met de belangrijkste 

partner in het project, zijnde Steelcase. 

Kantoormeubilair was immers nog een 

ontbrekende schakel. Steelcase investeert 

veel in onderzoek naar de werkomgeving 

waarbij zowel het werken op zich, als de 

inrichting van de werkplek onderzocht 

worden, steeds met de gebruiker centraal. 

Intervest en Steelcase hebben hierbij elkaar 

gevonden voor de uitwerking van een 

‘levende showroom’ met 730m² oppervlakte. 

In Mechelen beschikt Intervest Offices & 

Warehouses over 21 kantoorgebouwen 

verspreid over drie sites, samen goed voor 

meer dan 100.000 m² vloeroppervlakte” 

licht Luc Feyaerts, Chief Operating Officer, 

toe. “Met RE:flex, gelegen in Mechelen-

Noord, op de site Mechelen Campus, was 

het opzet afstand te nemen van het klassieke 

concept van kantoorverhuur, een aantal turn-

key oplossingen vooruit te schuiven en te 

beantwoorden aan een aantal concrete vragen 

van huurders”.

Uitbreiding van het service-aanbod
Waar RE:flex oorspronkelijk gegroeid 

was uit de basisidee om een showroom 

Het inrichtingsplan van RE:flex werd uitgewerkt door Tinne Maes, 
Interior Architect & Designer van Intervest. Een ‘levende showroom’, 
ontworpen voor flex- en/of co-werken.
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RE:flex, de ideale werkplek op  de as Antwerpen-Brussel

KANDIDAAt Nr. 6 INtErVESt OFFICES & W ArEHOUSES   

  Sterke punten van het project  

• Intervest kan zijn toekomstige huurders een operationeel eindproduct tonen  

 om haar ‘turn-key solutions’ te promoten, zonder daarvoor bestaande  

 huurders te moeten lastig vallen met plaastbezoeken. 

• Alle huurders kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimtes voor diverse  

 business gerelateerde activiteiten.

• De huurders van de Mechelse sites genieten een voorkeurtarief voor alle  

 faciliteiten van RE:flex, waardoor ze extra flexibiliteit toevoegt bovenop de  

 gehuurde ruimte.

• RE:flex onderscheidt zich door de diverse samenwerkingsmogelijkheden, om  

 een zo groot en divers mogelijk publiek van dienst te kunnen zijn.

• De gevarieerde werkplekken en de flexibele vergaderfaciliteiten van RE:flex  

 vormen een aanvulling voor de bestaande faciliteiten op Mechelen Campus  

 voor zowel bestaande als nieuwe huurders. De centrale ligging op de as  

 Mechelen-Brussel is uiteraard een sterke troef.

• Het project toont aandacht voor duurzaamheid met o.a. energiezuinige  

 verlichting (LED, spaarlampen, T5), cradle to cradle tapijt van Desso, vilten  

 producten uit gerecycleerde PET-flessen van BuzziSpace, een ‘greenwall’,  

 enz.

  Bedrijfsprofiel 
 

Intervest Offices & Warehouses is een openbare vastgoedbevak naar Belgisch 

recht. De aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussels. Intervest is 

gespecialiseerd in beleggingen in kwalitatief hoogstaande kantoorgebouwen 

en logistiek vastgoed, strategisch gelegen op locaties buiten het centrum 

van steden. De portefeuille bestond op 30 juni 2012 voor 62 % uit kantoren 

en 38 % uit logistieke panden, met een bezettingsgraad van 86 %. Op de 

Intervest-site ‘Mechelen Campus’ is RE:flex uitgewerkt als een vernieuwend 

kantoorconcept dat helemaal inspeelt op de nieuwste behoeften aan flexibiliteit 

en efficiënte samenwerking. RE:flex is multifunctioneel bedacht: als een flexibele 

business hub die focust op co-working, als vergader- en ontmoetingscentrum, 

als actieve showroom voor hedendaagse werkplekinrichting en als thuisbasis 

voor Steelcase. 

Hun designteam was dan ook zeer nauw 

betrokken bij de ontwikkeling van het 

concept. Een uitgekiende balans tussen 

zakelijkheid en huiselijkheid stond hierbij 

voorop, waarmee men zich nadrukkelijk 

wou distantiëren van het vaak klinische 

karakter van werkomgevingen ontworpen 

voor flex- en/of co-werken. Verder moesten 

zoveel mogelijk manieren van samenwerken 

in één ruimte worden samengebracht, 

zonder als een samenraapsel te ogen. Het 

dempen van eventuele geluidsoverlast 

als gevolg van deze verschillende 

samenwerkingsvormen engebruikers was 

een bijkomende uitdaging. 

Tinne Maes: “Bij de ontwikkeling van het 

concept stelden we ons voortdurend de 

vraag of we er zelf graag zouden werken en 

of het ontwerp in overeenstemming was met 

onze eigen bedrijfsfilosofie”.

Gebruiksbeleving
Luc Feyaerts: “Wij zijn ervan overtuigd 

dat de klassieke kantoorfunctie op termijn 

tenminste gedeeltelijk verdwijnt. Bedrijven 

zullen nog altijd ruimte nodig hebben, maar 

niet meer op dezelfde manier. Het gaat ook 

niet langer meer louter om kantoorvloeren 

verhuren. Facility management komt korter 

bij de verhuurder/eigenaar van het gebouw. 

Wij bieden een totale huisvestingsoplossing 

als gebruiksbeleving”.

De kwaliteit van de koffie is daarvoor net 

zo belangrijk als een altijd feilloos werkend 

WiFi-netwerk. Door de schaalgrootte van 

Mechelen Campus genieten ook de RE:flex-

klanten van allerhande extra services op de 

site, zoals een restaurant, kinderopvang, een 

computerwinkeltje, enz.

Luc Feyaerts: “De gebruiker ervaart een 

hoogstaande technologische werkomgeving 

gepaard aan een gezellige loungesfeer. 

De aangename werkomgeving werkt 

motiverend en inspirerend”.

Eduard CODDé n

De’ RE:flex flexible business hub’ is gelegen in 
Mechelen-Noord, op de site Mechelen Campus©
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Omdat schoonmaak vooral ‘pr oper’ moet zijn 
De Facilitaire Diensten van de KU Leuven, met als missie ‘de kerntaken van de universiteit op facilitair vlak maximaal te 

ondersteunen”, staan o.a. in voor de schoonmaak van circa 455 000 m² in meer dan 350 gebouwen voor ongeveer 50.000 

gebruikers per dag. Een hele uitdaging dus om een optimaal evenwicht te vinden tussen de budgettaire mogelijkheden en 

de noden op vlak van schoonmaak. 

KANDIDAAt Nr. 7 KU LEUVEN   

geëist van de mensen omdat de prijsdruk op 

de contracten nooit ophoudt. We voelden ons 

vaak slavendrijvers tegenover de mensen op 

de vloer, terwijl de kwaliteit niet echt voldeed 

aan de verwachtingen. Toen twee jaar geleden 

een schoonmaakbedrijf een offerte neerlegde 

die 20% onder onze raming zat, vonden we 

dat zo heftig, dat we besloten om naar de 

toekomst toe de vastgeroeste patronen te 

doorbreken”. Danny Van Herck: vult aan: 

“De op prijs gebaseerde keuze voor een 

leverancier is geen garantie voor kwaliteit. 

Meer zelfs, de hoge werkdruk die daardoor 

bij de uitvoerders ligt wreekt zich in een 

mindere kwaliteit”.

Heroriëntatie 
Er werd besloten om bij de volgende 

offertevraag in te gaan tegen het prijsverval, 

dat zich vooral afspiegelde in een negatieve 

spiraal van te hoge werkdruk op de werkvloer, 

onvoldoende begeleiding van de uitvoerders, 

zeer wisselende schoonmaakkwaliteit en 

een te retroactieve aanpak van de betrokken 

dienstverleners. 

Vooreerst werden de meer dan 20 

verschillende schoonmaakprogramma’s 

sterk vereenvoudigd tot 5 basisprogramma’s 

met aanvullende takenpakketten. Danny 

Van Herck: “Door de vereenvoudiging 

zijn er zo veel mogelijk repetitieve basis-

handelingen ingebouwd. Zo kunnen 

invallers veel makkelijker overnemen zonder 

kwaliteitsverlies. De programma’s vormden 

de basis voor de kostprijsberekening en het 

vastleggen van het maximale budget dat 

voor deze opdracht in het lastenboek werd 

opgenomen”.

De interne klanten worden via het intranet 

geïnformeerd welke dienstverlening ze 

mogen verwachten. 

Voor het toekennen van de contracten 

is rekening gehouden met de door de 

schoonmaakbedrijven voorziene begeleiding 

en aansturing van hun mensen, met 

6% van het totaal gepresteerde uren als 

minimumnorm.

Een langer partnership met de contractanten 

was ook een streefdoel bij de heroriëntatie. 

Steven Lesage: “Door de contracttermijn van 

5 jaar tot maximum 10 jaar te verlengen, mits 

een jaarlijkse positieve evaluatie, zal er een 

zo groot mogelijke continuïteit nagestreefd 

worden”.

Om in geval van nood snel een onvoldoende 

presterende contractant te kunnen 

vervangen, is een ‘wachtkamerconstructie’ 

opgezet. Steven Lesage: “De kandidaat 

contractanten schrijven hiervoor vrijwillig in 

en verbinden zich ertoe binnen drie maand 

In tegenstelling tot de algemeen gangbare 

prijsdruk op de toeleveranciers, wijzigden 

de Facilitaire Diensten in 2012 resoluut 

hun aanbestedingsstrategie en kozen zij 

er voor om een halt toe te roepen aan de 

inschrijvingen met dumpingprijzen. 

“Doelstelling voor alle medewerkers van de FD 

is een ‘smiley’ op het gezicht van de gebruikers 

te laten verschijnen, ‘de kwaliteit’ te leveren 

die wordt verwacht in de hoofden van onze 

klanten” stelt Steven Lesage, Hoofd Facilitaire 

Diensten. Vanuit de dienst wordt bepaald wat 

de schoonmaaktaken moeten inhouden. “We 

gaan voor een realistische aanpak, aangepast 

aan de noden van de diverse gebruikers van 

onze Alma Mater” verduidelijkt Danny Van 

Herck, Hoofd Beveiliging en Schoonmaak 

binnen de Facilitaire Diensten.

Steven Lesage: “Schoonmaak staat sterk onder 

druk. Er wordt een heel hoge productiviteit 

Danny Van Herck, Hoofd Beveiliging en 
Schoonmaak binnen de Facilitaire Diensten 
en Steven Lesage, Hoofd Facilitaire Diensten.
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Omdat schoonmaak vooral ‘pr oper’ moet zijn 

KANDIDAAt Nr. 7 KU LEUVEN   

  Sterke punten van het project  

• Inschrijvingen met lage prijzen en loze kwaliteitsbeloften zijn niet meer  

 mogelijk.

• De meer dan 20 schoonmaakprogramma’s werden herleid tot 5   

 basisprogramma’s.

• Voor het toekennen van de contracten is rekening gehouden met de   

 voorziene uren van hoogfrequente werkzaamheden, percentage vrijgestelde  

 leidinggevenden, stabiele personeelsbezetting en de geplande inzet van on- 

 site en indirecte leidinggevenden, materiaal en middelen… 

• De contractant kan zichzelf hogere doelstellingen opleggen voor wat   

 betreft de beloofde kwaliteitsstabiliteit alsook een hogere boete dan de door  

 de KU Leuven voorziene boete bij een negatieve VSR-audit, met verhoogde  

 gunningskansen tot gevolg.

• Kandidaat contractanten schrijven vrijwillig in voor de    

 ‘wachtkamerconstructie’ en verbinden zich ertoe binnen drie maand   

 operationeel te kunnen zijn, nl. de opzegtermijn van de eerst gegunde firma.

• Focus op kwaliteit tegen een marktconforme prijs trekt meer kandidaten aan  

 en doorbreekt de exclusiviteit van de grote spelers. 

• Door communicatie met de gebruikers, weten zij welke dienstverlening ze  

 mogen verwachten en volgt spontane feedback.

  Bedrijfsprofiel 
 

De KU Leuven bundelt vandaag naast de universiteit ook nog een 12-tal 

hogescholen verspreid over Vlaanderen. In de instellingen van de Associatie 

KU Leuven studeren in totaal meer dan 100.000 studenten. Van alle Vlaamse 

studenten in het hoger onderwijs studeert 42,63 % aan een instelling van de 

Associatie KU Leuven. De Facilitaire Diensten van de KU Leuven vallen onder 

de Technische Diensten van de universiteit. De Technische diensten zijn een 

team van ruim 370 medewerkers die instaan voor het beheer, onderhoud en 

verdere uitbouw en ontwikkeling van het patrimonium van de universiteit van 

moderne nieuwbouw tot prachtige historische gebouwen in een omvangrijke 

en historische waardevolle omgeving. Met ongeveer 200 medewerkers 

garanderen de Facilitaire Diensten dagelijks een kwaliteitsvolle, klantgerichte 

en professionele dienstverlening op zowel technisch als logistiek vlak, ter 

ondersteuning van de kerntaken van de universiteit. 

operationeel te kunnen zijn, de opzegtermijn 

van de eerst gegunde schoonmaakfirma. De 

wachtkamerconstructie heeft een looptijd van 

vier jaar”.

“De gunning van het contract gebeurt vrijwel 

volledig (90%) op kwaliteit van de verwachte 

dienstverlening, slechts 10% slaat op de prijs” 

benadrukt Danny Van Herck. “Dit is totaal 

ongekend en momenteel nog heel atypisch in 

dit type van aanbestedingen“

Opvolging door de opdrachtgever
Eigen inspecteurs voeren dagelijkse controles 

uit m.b.v. een tablet-pc. De controle-

rapporten zijn geïnformatiseerd en worden 

meteen verwerkt. De meting is gebaseerd 

is op de VSR-principes maar door de KU 

Leuven samen met de firma InTexSo uit 

Nederland herdacht naar een objectief 

digitaal meetsysteem om de geleverde 

schoonmaakkwaliteit steekproefsgewijs en 

volgens een aantal vastgelegde parameters in 

kaart te brengen.Viermaandelijks wordt een 

tussentijds rapport opgemaakt. Danny Van 

Herck: “Wij eisen 80% kwaliteitsstabiliteit, 

maar de schoonmaakfirma’s mochten zelf een 

hoger percentage instellen, wat meespeelde 

bij het gunnen”. 

Op jaarbasis is er een evaluatie met een 

‘Balanced Score Card’ waarin de tussentijdse 

rapporten worden aangevuld met criteria 

die betrekking hebben op de samenwerking 

met de schoonmaakfirma, zoals aantal uren 

begeleiding en opleiding, ziekteverzuim, 

correcte facturatie, enz. Hier moet 85% of 

meer gehaald worden. Een goede ‘Balanced 

Score Card’ betekent vanaf het vierde jaar 

immers telkens een verlenging van de 

contractduur met één jaar.

De eerste VSR-audit toonde aan dat de 

doelstelling was gehaald: een ‘smiley’ voor 

deze schoonmaakovereenkomst!

Eduard CODDé n

De’ RE:flex flexible business hub’ is 
gelegen in Mechelen-Noord, op de 
site Mechelen Campus

De bibliotheek van Leuven is een van de 350 
gebouwen die onder de verantwoordelijkheid 
van de KUL vallen.
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Het Facility Management Project of the Year beloont een persoon - of een team - die bijdraagt tot het succes 
van de onderneming of instelling waar hij/zij is tewerkgesteld aan de hand van een project 
dat het beheer van vastgoed, gebouwen, werkomgevingen en facilitaire dienstverlening optimaliseert.

Naar aanleiding van de kandidaturen oproep door IFMA voor de verkiezing 
van het ‘Facility Management Project 2013’ selecteerde de jury de projecten van zeven organisaties.

Naast de prijs die de jury zal toekennen, nodigen wij het publiek uit om eveneens
een laureaat te verkiezen. De ‘Publieksprijs’ zal officieel worden uitgereikt op de awarduitreiking
‘Facility Awards 2013’ dat plaatsvindt op 28 mei 2013 in Tour & Taxis te Brussel tijdens de vastgoedbeurs REALTY.

Ontdek de projecten van de finalisten in dit magazine  

Stem mee voor het 
facility project van het jaar!

Facility Management
Project of the year 2013

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

1  AW Europe
2  AZ Jan Portaels

3  Belgacom
4  Eneco 5  ING Life & Non-Life 

6  Intervest Offices &

Warehouses

7  KU Leuven 
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Freestone kiest de beste strategie
“Kostenbesparingen, op heel korte termijn, verdringen vaak de 
kwaliteit, vergroten het risico en leiden tot sterke afhankelijkheid. 
Op langere termijn leidt een verkeerde strategie zelfs tot hogere
kosten”, aldus Koen Mees. Hij is partner bij Freestone, hét 
100% onafhankelijke advies- & projectkantoor met de focus op 
structurele verbeteringen voor uw vastgoed en de daarbij horen-
de facilitaire uitdagingen. “Het uitbesteden van ondersteunende 
diensten wordt soms nog stiefmoederlijk behandeld. Toch is 
het belang ervan niet te onderschatten voor de creatie van een  
marktconforme werkomgeving voor het personeel. Te hard 
duwen op de ‘individuele’ serviceprijs leidt onvermijdelijk tot 
kwaliteitsverlies. Pas op dat moment hoort men klachten van het 
personeel, die de facilitaire diensten en de kwaliteit voordien als 
vanzelfsprekend beschouwden. Een gevaarlijke situatie voor een 
bedrijf gezien de toekomstige ‘war for talent’ die zich aanbiedt”. 
Een globale ‘service delivery’ strategie is m.a.w. aan de orde.

Geen grove, maar verfijnde keuzes
“Facilitaire bedrijven bieden zowel ‘harde diensten’- de technische 
aspecten -  als ‘zachte services’ zoals catering aan. Mogelijkheden 
te over. En daar schuilt een gevaar. Je kan in één grote uitbesteding 
van allerlei taken flink besparen, op korte termijn. Maar je riskeert 
deelaspecten mee te outsourcen die je beter intern houdt. 
Voorbeeld: je bent actief in de farmasector en je besteedt de hele 
schoonmaak uit, inclusief de schoonmaak van clean rooms. Maar 
die vergen een specifieke aanpak. Je loopt m.a.w. flinke risico’s 
en je kan alle voordelen van de vooropgestelde uitbesteding eraan 
verliezen. Je bent beter gediend met een aangepaste oplossing 
voor die clean rooms”, schetst Koen Mees. “Kostenreductie mag 
niet blind en alleen op korte termijn gebeuren. Je wilt de zaak 
blijven beheren, de risico’s beheersen en flexibiliteit verwerven 
en benutten. Dat alles vergt een goede afweging.”

Veel uitbesteden en controle houden
“Toch kan een bedrijf én veel uitbesteden, én sterk besparen 
én genoeg controle houden”, weet Koen Mees. “Schakel 
bijvoorbeeld een ‘managing agent’ in, bij implementatie én als 
beheerder van de uitbestedingscontracten. Hij fungeert als 
derde partij, onafhankelijk van de uitvoerders.” Zo’n objectieve 
en onafhankelijke rol typeert Freestone. “Wij zijn totaal niet 

Het uitbesteden van ondersteunende activiteiten is populair. Vaak beginnen bedrijven eraan om 
kostenbesparingen te boeken. Maar daarbij wordt de FM aankoopstrategie te weinig bekeken 
vanuit het perspectief van de héle organisatie. Kostenbesparingen vragen om een duidelijke 
strategie en hebben àltijd impact op de organisatie. 

PUBLI-RePoRTAge

Contact: Koen Mees - Partner Facility Consulting 
koen.mees@freestone.be - www.freestone.be

Totale outsourcing 
van facilitaire diensten: 
Trend of Noodzaak?

gebonden aan leveranciers. Bijgevolg sturen we onze klanten 
(zoals Telenet, Pfizer, Coca-Cola Enterprises, Jetair, …) in de 
richting van dé beste oplossing die past in hun lange termijn visie 
en bedrijfsstrategie.” 

Freestone heeft een duidelijke aanpak
“Wij vertrekken steeds vanuit de core business van het bedrijf. 
Pas dan kunnen we inschatten ‘WAT’ er van de ondersteunende 
diensten – op lange termijn -  wordt verwacht. We vertrekken 
daarbij steeds vanuit de standaard dienstencatalogus (EN 
15221) en maken alle facilitaire kosten inzichtelijk. Vervolgens 
is het belangrijk in kaart te brengen ‘HOE’ men FM diensten 
wil verlenen (‘make’ or ‘buy’). Hierbij wordt rekening gehouden 
met de kostenefficiëntie, de risico’s, de impact op de facilitaire 
organisatie en het beheersmodel, … 
Een matrix met alle relevante criteria objectiveert de keuze. 
Uiteindelijk wordt er gekeken naar ‘WIE’ de geschikte partij(en) 
is (zijn). Kiezen voor bijvoorbeeld enkele (grote) partijen heeft 
het voordeel dat je aanzienlijke schaalvoordelen kan realiseren, 
zonder dat de afhankelijkheid naar 1 leverancier te groot wordt.”
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Let’s talk real estate

Your view 
on the real estate market 
Book your ticket online before 30 April and save €35!
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Full seminar & events programme
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Een zichzelf 
regulerende markt
Ondanks de moeilijke socio-economische context stemmen de cijfers van 2012 op de 

Brusselse kantoormarkt tot tevredenheid. In vergelijking met 2011 is de opname door

bedrijven en overheden met 11% gestegen, terwijl de leegstand daalde, maar nog altijd 

rond de 10% schommelt en de ‘faciale’ huurprijzen over het algemeen vrij stabiel blijven.

PRo-REaL ESTaTE  I  HET BRuSSELSE kanToREnPaRk  I

In 2012 bedroeg de take-up(1) meer dan 400.000 m²(2), 
of 11% meer dan het volume van het voorgaande 
jaar. De balans mag beschouwd worden als positief, 

hoewel ze onder het gemiddelde van de voorbije 
tien jaar (± 500.000 m²/jaar) blijft. De belangrijkste 
deals werden voornamelijk gesloten met de 
Europese instellingen, die opvallend actief waren in 
2012. Net als in 2011 waren de transacties vooral 
geconcentreerd in de zakenwijken van het Brusselse 
stadscentrum (Centraal, Zuid, Noord, Louiza en 
Leopold), goed voor bijna 53% van de take-up, 
tegenover 15% in de gedecentraliseerde zone en 32% 
in de rand. Deze laatste wint trouwens aan belang, 
want het aandeel van de rand steeg van 21% in 2011 
naar 32% in 2012. Bovendien stellen we vast dat de 
activiteiten in de privésector heropleven. Terwijl sinds 
het begin van de crisis een algemeen gevoel van ‘wait 
and see’ in de bedrijven heerste, hebben zij in 2012 
een minder afwachtende houding aangenomen met 
een aandeel van 67% in de take-up, bijna 20% meer 
dan in 2011. De faciale huurprijzen blijven stabiel 
maar de ‘incentives’ van de eigenaars (kosteloze of 
lagere huur, tussenkomst in de inrichtingswerken 
van de huurder,...) spelen nog altijd een belangrijke 
rol. De druk op de huurprijzen is minder zwaar 
door de heropleving van de vraag en vooral door de 
grote daling van het aantal speculatieve projecten als 
gevolg van het slechte economische klimaat en de 
financieringsproblemen voor het bouwen of kopen 
van gebouwen.

Gevolgen van de leegstand 
voor de huurprijzen en het aanbod
Deze tendens weerspiegelt zich ook in de geleidelijke 
afname van de leegstand(3): zo’n 10% voor de hele 
Brusselse markt, voornamelijk in de zakenwijken 
(rond de 6%). De leegstand blijft wel hoog in de 
gedecentraliseerde wijken (tot 20%), hoewel we 
een hernieuwde interesse vaststellen voor bepaalde 
zones, vooral in de omgeving van de luchthaven. De 
leegstand blijft eveneens groot voor kantoorgebouwen 
van de tweede generatie of met een slechte ligging, 
die moeilijk verhandeld geraken. Ze beantwoorden 
niet aan de huidige normen en verwachtingen van 
de markt, waardoor sommige eigenaars zich genoopt 

zien deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven. 
Het overzicht van het kantorenpark(4) schat dat tussen 
1997 en 2011 ongeveer 542.000 m² kantoorruimte 
een andere bestemming kreeg, waarvan 66% voor 
residentieel gebruik. Dat komt overeen met een 
gemiddelde van 36.000m²/jaar voor de laatste vijftien 
jaar (2012 niet inbegrepen). Sinds 2007 zet deze 
tendens nog sterker door, want tussen 2007 en 2011 
is het jaarlijkse gemiddelde bijna verdubbeld.

Belangrijke factoren die de evolutie 
van de markt zullen beïnvloeden
De Brusselse kantoormarkt staat voor heel wat 
uitdagingen. De aangekondigde reorganisatie van 
de overheidsdiensten, die gepaard zal gaan met 
een vermindering met 25% tot 30% van de door 
de ambtenaren gebruikte kantoorruimte, en de 
economische crisis, die een vermindering met bijna 
30% van de door de bankinstellingen gebruikte 
kantoorruimte tot gevolg heeft, zullen op middellange 
termijn zeker hun stempel drukken op de leegstand. 
Kwaliteitsvolle gebouwen, vooral op het gebied van 
energie-efficiëntie, blijven zeer in trek bij gebruikers 
en investeerders, maar zijn helaas dun gezaaid. Daar 
staat tegenover dat meer en meer eigenaars van 
verouderde gebouwen een keuze zullen moeten 
maken, want net die gebouwen hebben een groot 
aandeel in de structurele leegstand. De eigenaars 
zullen bijgevolg moeten beslissen of zij dergelijke 
gebouwen een nieuwe bestemming geven of grondig 
renoveren om kandidaat-gebruikers aan te trekken. 
Ten slotte blijven de mobiliteitsproblemen Brussel 
parten spelen. Het plan van Minister voor Milieu 
Evelyne Huytebroeck om 25.000 parkeerplaatsen 
(behoudens afwijking) van kantoorgebouwen 
tegen 2022 te laten verdwijnen, vormt wellicht een 
nieuwe bedreiging met mogelijke delokalisering tot 
gevolg. Ongetwijfeld een bijkomend argument in de 
concurrentiestrijd met de regionale steden, gezien zij 
een interessant alternatief voor Brussel bieden op het 
vlak van mobiliteit en prijzen.
 

Patrizia Tortolani, 
Economiste, MRICS

de Crombrugghe & Partners n

“De faciale huurprijzen blijven stabiel 
maar de ‘incentives’ van de eigenaars 
(kosteloze of lagere huur, tussenkomst 
in de inrichtingswerken van de huur-
der,...) spelen nog altijd een belangrijke 
rol”. 
Patrizia Tortolani, Economiste, MRICS, 
bij Crombrugghe & Partners

(1) Take-up: de opname van kantoorruimte die 
gehuurd of gekocht wordt
(2) Bron: Expertise News
(3) Leegstand of beschikbaarheid: percentage 
onmiddellijk beschikbare kantoorruimte
(4) Overzicht van het kantorenpark, 
gepubliceerd door de GOMB (Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en beschikbaar op 
www.sdrb.irisnet.be 
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Het centrum
een gewaardeerde wijk  
De centrumwijken zijn die van de Vijfhoek en 
omvatten de hele zone binnen de kleine ring. Ze 
vormen het financiële hart van de stad en van het 
land, gezien de aanwezigheid van de Beurs van 
Brussel en de Nationale Bank van België, die tal van 
banken aantrok. Deze zone wordt begrensd door 
belangrijke handelsstraten. Naast de aanwezigheid 
van het Centraal Station, waarrond de laatste 
jaren tal van grote projecten ontwikkeld werden, 
profiteert ze van uitstekende verbindingen via het 
openbaar vervoer. Dat is vandaag een essentieel 
element bij de keuze van een vestigingsplaats, 
vooral voor grote openbare instellingen en besturen. 
De voornaamste gebruikers zijn Belgische financiële 
groepen, ministeries en privébedrijven. Naast een 
goede representativiteit beschikt de wijk ook over 
een uitstekende mix aan functies en diensten. 
Deze zone wint aan belang, ondermeer dankzij 
de vele renovatie- en bouwprojecten van admini-
stratieve en residentiële gebouwen, zoals De Ligne (± 
33.000 m²), Treurenberg (± 10.000 m2) in dezelfde 
wijk als de Koningsstraat en de vroegere hoofdzetel 
van Allianz Belgium aan het De Brouckèreplein 
(± 50.000 m²). Bij de projecten die momenteel in 
uitvoering zijn of op stapel staan in deze zone, gaat 
het grotendeels om zware renovaties. 
Een van de ‘vlaggenschipprojecten’ is ongetwijfeld 
Bel Air, het vroegere Rijksadministratief Centrum. 

In mei 2012 keurde de gemeenteraad van de stad 
een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) 
goed, dat onder andere de dichtheid op de site 
verminderde. Zo’n 143.500 m² zal gerenoveerd of 
gebouwd worden, waarvan 50.000 m2 woningen, 
met een minimum aandeel van 30% bedoeld als 
sociale en/of conventionele woning. De voorziene 
kantooroppervlakte bedraagt circa 68.000 m2 (reeds 
opgenomen door de Federale Politie) en 16.500 
m² bijkomende kantoren en voorzieningen. Tevens 
komen er minstens 5.000 m2 handelszaken. De 
werken zouden in het beste geval eind 2013 van 
start gaan. 

Het andere grote project is Chambon, dat de 
ombouw van de gewezen zetel van de vroegere 
ASLK voorziet, een historisch en prestigieus 
complex in de Wolvengrachtstraat, Het project 
voorziet 234 appartementen, 11.500 m² kantoor-
ruimte, een luxehotel, 135 studentenkamers, 
199 parkeerplaatsen en winkels. Dit is een 
perfect voorbeeld van het beleid om de door 
banken gebruikte ruimte te verminderen, en 
zou goed zijn voor om en bij de 50.000 m². De 
vergunningsaanvraag werd ingediend en kreeg al 
een positief advies van de overlegcommissie.
Deze wijk heeft de laagste leegstand van Brussel (na 
de wijk rond het Zuidstation), met een percentage 
van zowat 5,5%, een stabiele waarde in vergelijking 
met 2011

Projectontwikkelaar Allfin van het 
Chambon-project - genoemd naar de 
architect die er enkele gebouwen van 
ontworpen heeft - zal de gewezen 
kantoren en hoofdzetel van de vroegere 
ASLK ombouwen tot een gemengd com-
plex met kantoren, woningen, winkels 
en zelfs een luxehotel. Deze renovatie 
van het hele gebouwenblok zal de 
historische wijken van het Brusselse 
stadscentrum doen heropleven.
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Analyse van de markt en  belangrijkste projecten per wijk 

 Balans 2012: overzicht van de markt: 14.660.000 m² kantoorruimte   

 WIJKEN Centrum Zuid Leopold Noord Louiza Decentraal Rand

Stock 2,425,000 510,000 3,265,000 1,620,000 860,000 3,255,000 2,755,000

Aandeel stock 16,5% 3,5% 22,3% 11,1% 5,9% 22,0%  18,8%

in totale stock

Aandeel 49,4% 22,9% 30,8% 18,7% 52,5% 14,9%  21,4%

tweedehands- 

gebouwen

Leegstand** 5,5% 2,0% 7,0% 6,0% 12,5% 16,0%  20,0%

Prime rents* 235 200 290 190 210 185  165-125

Prime yields 6,25% 6,50% 6,25% 6,50% 6,50% 7,25%  7,50%

  Sterke en zwakke punten van de verschillende wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest    

Voordelige fi scaliteit - - - -- - -  ++

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer ++ ++ + ++ = -  --

Kwaliteit van de stock = ++ + + - =  +

Aanwezigheid van faciliteiten ++ ++ ++ ++ ++ +  +

Aanwezigheid van groene ruimtes - -- - - = +  ++

++ Uitstekend    + Goed = Gemiddeld - Slecht -- Zeer slecht

*  Prime rent: de tophuurprijs         ** Leegstand: het percentage onmiddellijk beschikbare kantoorruimte                                                    Bronnen: de Crombrugghe & Partners + Expertise News
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Zuidwijk
De heropleving gaat door. 
De wijk rond het Zuidstation kende de voorbije 
vijftien jaar een sterke ontwikkeling. De vele 
nieuwe projecten die gekoppeld waren aan 
de komst van de HST en aan de volledige 
heraanleg van het Zuidstation, hebben er een 
volwaardige kantorenzone van gemaakt. De 
voornaamste gebruikers zijn openbare besturen 
en dienstenondernemingen, zoals de NMBS, 
Infrabel, Smalls, enz. De Zuidwijk is in de eerste 
plaats een verhuurmarkt. Het aanbod is er beperkt 
ten opzichte van een grotere vraag. Dat leidt 
tot een erg lage leegstand (minder dan 2%). De 
onderhandelingsmarge voor kandidaat-huurders 
is dan ook erg klein in deze wijk.

Het belangrijkste project in de wijk is Victor 
van Atenor Group en BPI. Het betreft een totale 
oppervlakte van ± 100.000 m². Het project 
bestaat uit de bouw van drie kantoortorens en 
één woontoren(tje) aan de stratenblok ‘Lombard’ 
(Blerotstraat, naast de Zuidertoren). De aanvraag 
voor een stedenbouwkundige vergunning werd 
ingediend.

Naast de 100.000 m² van het Victor-project beoogt 
de NMBS op termijn de bouw van 250.000 m² 
kantoorruimte, grotendeels aan de Fonsnylaan. De 
timing van het project is nog niet bekend, want de 
NMBS wil eerst de hele zone van de ‘vierhoeken’ - 
de ruimte tussen het station en de kleine ring met 
de Fonsnylaan in het oosten en de Europalaan in 
het westen - heraanleggen. 

noordwijk
Grote projecten in de pijplijn 
Deze wijk kende de laatste twintig jaar een 
sterke ontwikkeling, vooral als gevolg van het 
gebrek aan beschikbare terreinen in Brussel. Het 
is een moderne wijk, gelegen aan de rand van 
de Vijfhoek, rond de Albert II-laan, tussen de 
Havenlaan en het Noordstation. Dat laatste biedt 
aansluiting op een uitstekend openbaar vervoer 
net. De in de Noordwijk gelegen ondernemingen 
zijn actief in diverse sectoren en hebben veelal 
behoefte aan grote kantoorruimtes. De publieke 
sector heeft ook hier een groot aandeel.

Na Boreal (35.000 m²), de GDF Suez Towers (twee 
torens met een totale oppervlakte van 75.000 m², 
ontwikkeld door AG Real Estate) en de Zenith-
toren (30.000 m²) die nog deels op zoek is naar 
gebruikers, zet de ontwikkeling van de wijk zich 
voort met tal van nieuwe grote projecten:

Het project UP-Site wordt ontwikkeld door 
Atenor op een site van 1,2 hectare langs het kanaal 
ter hoogte van de Rederskaai, recht tegenover 
de site van Tour & Taxis. Het project is volop in 
uitvoering en bestaat uit winkels (± 1.650 m²), 
kantoren (± 29.600 m², waarvan de gebouwen 
UP-38 en UP-36 van respectievelijk 7.000 m² 
en 6.200 m² reeds verkocht werden aan Ethias 
en PMV) en ± 48.450 m² woningen, waarvan       
36.100 m² in de woontoren met 42 verdiepingen, 
de hoogste toren van Brussel.

De Silver Tower, een nieuwe toren met 27 ver-
diepingen (ongeveer 33.000 m2 kantoorruimte) 
die zou moeten uitpriemen boven de huidige 
zetel van AG Real Estate (Botanic Building). De 
bouwvergunning is al in orde en ontwikkelaar 
AG Real Estate Development zou dit jaar starten 
met de werken. Het gebouw zal bijdragen tot de 
heropleving van de wijk tussen het Rogierplein, 
het Noordstation en de Kruidtuin, meer in het 
bijzonder het Sint-Lazarusplein en de Sint-
Lazaruslaan.

De WTC 4-toren. Het masterplan dat in de jaren 
zestig uitgedacht werd voor de bouw van de 
torens in de Noordwijk, voorzag de bouw van acht 
torens, waarvan vier voor het World Trade Center 
(WTC). Er werden al drie torens gebouwd voor 
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De vierde toren van het WTC zal ge-
bouwd worden op de bestaande sok-
kel van de andere drie torens. In het 
gebouw zijn de laatste technologieën 
op het gebied van duurzaam bouwen 
vervat, onder meer 1.230 m2 fotovoltaï-
sche panelen die geplaatst worden op 
de gevel en 620 m2 op het dak. Deze 
eigenschappen werden bekroond met 
het label ‘Voorbeeldgebouw’ dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin 
februari toekende aan dit project.
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De Brussels Europa-toren is een van 
de nieuwe gebouwen die de principes 
van architect Christian De Portzamparc 
integreert in het totaalplaatje van het 
zogenaamde Stadsproject Wet, dat een 
mix aan functies combineert en dat 
bestaat uit kantoren, handelszaken en 
woningen.
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het WTC. Ontwikkelaar Fedimmo bestudeert 
momenteel de bouw van de vierde toren. Deze 
toren zal 29 verdiepingen tellen en zo’n 56.000 m2 
kantoorruimte bieden.

De Brussels Tower, de vroegere TBR-toren van 
Belgacom. Dit project, waarvoor de vergunning 
verleend werd aan ontwikkelaar Immobel, omvat 
de renovatie en uitbreiding van de bestaande 
toren die in de jaren zeventig gebouwd werd. 
In totaal zou het gebouw met de emblematische 
architectuur in de vorm van een ‘Z’ meer dan 
60.000 m² bieden.

De herontwikkeling van de site Tour & Taxis die 
bestaat uit ± 148.000 m² kantoorruimte, hoewel 
de timing nog steeds moeilijk in te schatten is.

leopoldswijk
In volle stedenbouwkundige beweging  
De Europese Wijk is ongetwijfeld de belangrijkste 
zakenwijk van de hoofdstad, met als zenuwcentra 
het Schumanplein en de De Meeüssquare. De wijk 
ligt ten oosten van het stadscentrum en strekt 
zich uit rondom de Wetstraat en de Belliardstraat, 
tussen de Regentlaan en het Jubelpark. Ze biedt 
een voortreffelijke ontsluiting met het openbaar 
vervoer, dankzij de treinstations Luxemburg en 
Schuman. Die bieden een directe verbinding 
met het hele nationale en internationale 
verkeersnet, waaronder de HST-terminals. Talrijke 
metrostations en buslijnen bedienen eveneens 
deze wijk op de as van de Wetstraat.

De gebruikers zijn vooral Europese instellingen, 
evenals de voornaamste nationale ministeries 
en enkele zetels van Belgische en buitenlandse 
ondernemingen. De aanwezigheid van het 
Europees Parlement en de Ministerraad versterkt 
alleen maar de aantrekkingskracht van de wijk.
De uitvoering van het Stadsproject Wet (SPW), 
dat in januari 2011 in het Belgisch Staatsblad 
verscheen, zal ongetwijfeld een invloed hebben op 
de structuur van de wijk. Met dit project wil de 
gewestelijke overheid deze zone tot de grootste kern 
voor internationale en Europese tewerkstelling in 
het Gewest maken; een geheel van verschillende 
woonvormen en een centrale plek voor culturele 
activiteiten, sport en ontspanning voor iedereen 
aanbieden. De perimeter van het project strekt zich 
uit over tien zones langs de Wetstraat en omvat 
momenteel ± 560.000 m² kantoorruimte. Het is de 
bedoeling om op termijn de huidige doorgang die 
gevormd wordt door de Wetstraat open te breken, 
de voetgangersstromen te verbeteren, openbare 
groene ruimten aan te leggen, de mobiliteit te 
verbeteren en het aantal rijstroken in de Wetstraat 
en Belliardstraat te verminderen. Elk nieuw bouw- 
of renovatieproject zal rekening moeten houden 

met de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften, 
zoals de nieuwe bouwlijnen, de mix aan functies 
en de nieuwe V/T van 8 die van toepassing is voor 
elk eiland van de perimeter, wat voor sommige 
gebouwen een mogelijke uitbreiding impliceert. 

In de wijk zitten er verschillende grote projecten 
in ontwikkelingsfase:

Brussels Europa, op de plaats van het vroegere 
Crowne Plaza-hotel in de Wetstraat, dat intussen 
gesloopt is. Dit kantorenproject van ontwikkelaar 
Atenor is goed voor een oppervlakte van ± 
47.000 m², waarvan 1.000 m² handelszaken. Op 
voorwaarde dat de nodige vergunningen worden 
uitgereikt, zouden de werken ten vroegste in 
2013 van start gaan. Dan zal de telefooncentrale 
van Belgacom, die momenteel de site gebruikt, 
verhuisd zijn.
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Trebel. Dit project van Atenor Group op de 
hoek van de Trierstraat en de Belliardstraat 
bestaat uit de afbraak gevolgd door nieuwbouw 
van een kantorengebouw van ± 32.500 m², dat 
het BREEAM-pre-assessment ‘Excellent’ kreeg. 
In 2012 heeft het Europees Parlement een 
akkoord met de projectontwikkelaar gesloten 
om het project in afgewerkte staat over te nemen 
onder de opschortende voorwaarde dat de 
stedenbouwkundige vergunning in orde is.

Black Pearl (vroegere zetel van Euler Hermes) van 
ontwikkelaar Immobel: het project bestaat uit de 
afbraak en heropbouw van een kantorengebouw 
van ± 12.000 m² dat voldoet aan de huidige 
energienormen. De oplevering is gepland voor 
eind volgend jaar.

Daarnaast zijn er ook nog de projecten Justus 
Lipsius II (60.000 m²), New Orban (24.500 m²), 
waar de Europese Commissie ondergebracht zal 
worden, en Realex (45.000 m²), een project van 
Leaselex (Europa Capital), waarvan de werken 
van start zouden gaan in 2014. 

Deze projecten zouden op termijn een negatieve 
impact moeten hebben op de leegstand, die nu 
rond de 7% schommelt.

louizawijk
leegstand door gebouwen 
van de tweede generatie 
Deze wijk ligt in het zuiden van de kleine 
ring, hoofdzakelijk langs de Louizalaan, 
tussen de Louizapoort en het Ter Kamerenbos. 
De bereikbaarheid is minder goed en de 
kantoorgebouwen in deze zone zijn vaak al wat 
ouder. De laatste jaren heeft het stadsbeleid 
vooral de nadruk gelegd op de reconversie van 
kantoorgebouwen naar residentiële complexen. 
De omgeving is dus gemengd en bevat 
woonruimtes, kantoren, enkele handelszaken van 
hoge standing, hotels en restaurants. Vooral kleine 
en middelgrote privéondernemingen, evenals 
advocatenkantoren en consultancybureaus zijn 
hier gevestigd, aangetrokken door de nabijheid 
van het Justitiepaleis.

Deze zone kenmerkt zich door een sterk aandeel 
(bijna 52%) van gebouwen van de tweede 
generatie (ouder dan 15 jaar) die niet meer 
voldoen aan de huidige marktcriteria. Gevolg: in 
de toekomst zullen tal van gebouwen gerenoveerd 
of omgebouwd moeten worden. Dit grote 
aandeel van ‘verouderde’ gebouwen verklaart 
wellicht waarom de Louizawijk met bijna 12,5% 
een van de hoogste leegstandspercentages van 
de centrumwijken heeft. Het project E-lite, 
de renovatie van de vroegere site van Bayer                    

(± 7.000 m² kantoren) door ontwikkelaar Pylos, 
is momenteel een van de enige grote projecten in 
deze wijk. Het zou eind dit jaar opgeleverd worden 
en de Volkswagen-groep heeft al getekend om 
bijna 30% van het gebouw in gebruik te nemen.

Decentraal
uiteenlopende ontwikkeling 
door de diversiteit van de wijken
Deze zone omvat de overige wijken die verspreid 
liggen over de negentien Brusselse gemeenten. Dit 
gebied is minder homogeen en de kantoorzones 
zijn hoofdzakelijk geconcentreerd langs de grote 
assen, zoals de Terhulpsesteenweg, de Vorstlaan, 
de Pleinlaan, de Triomflaan en de Woluwelaan. 
Vooral grote internationale ondernemingen, zoals 
BASF en Levi Strauss, vestigen zich daar.
We stellen vast dat zones die goed bediend worden 
door het openbaar vervoer, zoals de Terhulpse-
steenweg en de Vorstlaan, het veel beter doen 
dan de zones met een minder goed ontwikkeld 
verkeersnet, zoals de Kolonel Bourgstraat en 
de Marcel Thirystraat, die een hoge leegstand 
hebben. In 2012 werd geen enkel project 
opgeleverd en op middellange termijn staan er 
weinig kantoorprojecten op het programma. De 
ontwikkelingsactiviteiten waren veeleer gericht 
op reconversies van kantoorgebouwen naar 
residentiële complexen of bejaardentehuizen, 
zoals dat het geval was voor sommige gebouwen 
in de Marcel Thirywijk. Deze reconversies 
zijn in deze moeilijkere wijken een interessant 
alternatief.

Door deze reconversieprojecten en de daling van 
het aantal speculatieve projecten blijft de leegstand 
rond 16% schommelen, met zeer grote verschillen 
tussen de wijken. Het grootste project in deze 
zone is wellicht het project van 200.000 m² in de 
Bourgetlaan, waar de NAVO in 2014 haar nieuwe 
kantoren zal onderbrengen, tenzij het programma 
vertraging oploopt. Een ander grootschalig project 
is Universalis Park van Immobel en Louis De 
Waele, dat zich situeert op het Oefenplein in 
Elsene (VUB). Het project zou goed zijn voor 
een totaal van 130.000 m², waarvan 65.000 m² 
kantoorruimte. De eerste fase omvat 12.000 m² 
en zou binnenkort gepland worden. Verder willen 
we ook nog het project Veridis van Herpain in 
Oudergem vermelden. Het gaat om een gebouw 
met ± 6.600 m² lage-energiekantoren. De ver-
gunningen zijn geregeld en het project wacht nu 
op een gebruiker, huurder of eigenaar, voordat de 
werken starten.
 
Wegens de diversiteit in de wijken verschillen de 
huurprijzen sterk van wijk tot wijk. In sommige 
zones liggen de economische huurprijzen zelfs 
onder de 100 euro/m²/jaar.
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Ring en rand
Hernieuwde interesse 
voor de zone rond de luchthaven
Dit gebied buiten het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest omvat de gemeenten die aan de Ring 
grenzen (Machelen, Zaventem, Waterloo,…). De 
zone kende sinds de jaren ’80 een boost met de 
ontwikkeling van talrijke kantoorparken, in een 
eerste fase rond de luchthaven van Zaventem 
(Keiberg, Airway Park, Airport Business 
Center, Ikaros, Airport Plaza, Astra Gardens, 
Pegasus, Corporate Village), waardoor dit 
luchthavengebied nu als een volwaardige 
kantoorzone beschouwd mag worden. Deze 
evolutie zet zich door in verder verwijderde 
gebieden zoals Waterloo, Eigenbrakel, Terhulpen 
en Hoeilaert (Waterloo Office Park, Parc de 
l’Alliance, Collines de Wavre, en recent nog Axis 
Parc, Les Portes de l’Europe in Nijvel, evenals 
de renovatie en bouw van het Watson Crick 
Hill Park in Louvain-La-Neuve). De gebruikers 
van de kantoren in deze zone zijn hoofdzakelijk 
technologie- en informaticabedrijven.

De grootste troeven zijn de huurprijzen, die 
competitiever zijn dan in het centrum van 
de stad, en een voordeliger fiscaal beleid. De 
bereikbaarheid met de wagen is goed in deze 
zone, hoewel dit de laatste jaren minder evident 
geworden is, vooral als gevolg van de sterke 
concentratie van kantoorparken in deze gebieden 
en een onaangepast wegennet. Over het algemeen 
worden de kantoorparken minder goed bediend 
door het openbaar vervoer, maar er worden 
reële inspanningen geleverd om het netwerk te 
verbeteren, vooral rond Zaventem.
Deze zone doet het vrij goed gezien haar aandeel 
in de take-up gestegen is van 22% in 2011 naar 

32% in 2012. Er is hernieuwde belangstelling voor 
de zone rond de luchthaven, waar volop gewerkt 
wordt aan de mobiliteit. Zo is er de nieuwe Diabolo-
spoorverbinding die sinds juni 2012 een snelle 
verbinding garandeert tussen het noorden van het 
land en Brussels Airport. Er loopt momenteel ook 
een project rond een nieuwe tramlijn vanuit het 
centrum van Brussel naar de gewestgrens, om in 
een tweede fase naar de luchthaven van Zaventem 
door te steken. Tevens wordt de Leopold II-laan 
heraangelegd, inclusief de bouw van een tunnel 
voor het autoverkeer zodat naar het centrum van 
Brussel of naar de luchthaven gereden kan worden 
zonder vast te zitten in het lokale verkeer.
De belangstelling voor de zone rond de luchthaven 
wordt benadrukt door de recente beslissing van 
Deloitte om te verhuizen naar het Gateway-
gebouw op basis van een huurovereenkomst van 
lange duur. Deze nieuwe ontwikkeling van Codic 
en Immobel bestaat uit de grondige renovatie van 
de oude terminal van Zaventem, maar waaraan 
een extra vleugel toegevoegd zal worden, goed 
voor een totale kantooroppervlakte van zo’n 
34.000 m². Begin 2014 zou de eerste steen van 
dit project gelegd worden, terwijl 2016 als 
einddatum wordt vooropgesteld. Gateway is een 
eerste fase in de ontwikkeling van het Airport 
Village project, dat naar het voorbeeld van de 
luchthavens  van Schiphol en Frankfurt voorziet in 
de geleidelijke bouw van kantoren, vergaderzalen 
en conferentiecentra op een totale oppervlakte van 
400.000 m².

Patrizia Tortolani, 
Economiste, MRICS

de Crombrugghe & Partners n
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Aan de U-vorm van het Gateway-
gebouw zal een nieuwe vleugel 
toegevoegd worden om het te sluiten 
en een ruime binnenplaats te creëren.

Meer dan 2.000 werknemers van het bedrijf 
Deloitte zullen binnenkort verhuizen naar de 
vroegere terminal van Zaventem, die omge-
bouwd werd tot een kantooroppervlak van bijna 
34.000 m2. Eén van de belangrijkste criteria 
voor deze keuze was de mobiliteit en de bereik-
baarheid van het gebouw, dat gelegen is in de 
oude terminal van de luchthaven en toegang 
heeft tot het station, waar de Diabolo-spoorlijn 
sinds kort een rechtstreekse aansluiting met 
Antwerpen en Mechelen verzekert, zonder via 
Brussel te moeten gaan. 
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Leegstand positief aangepakt
Leegstand komt steeds vaker voor in België. Dit is een problematische situatie voor 

zowel de eigenaars als de buurt waarin de leegstand zich bevindt. Het betreft zowel 

kantoorgebouwen, industriële panden als privéwoningen. 

Yves Stevens, directeur Camelot België: “In de kantoorwereld zoeken veel bedrijven 

naar relocatie, huren ze minder oppervlakte omdat ze de inplanting van de werkplekken 

optimaliseren en/of hun werknemers ook thuiswerken toestaan. Anderzijds verrijzen nog 

altijd nieuwe kantoorprojecten met specifi eke troeven. Algemeen komen gebouwen leeg te 

staan, omdat ze wachten op een nieuwe huurder, een andere bestemming krijgen, te koop 

worden aangeboden of gesloopt zullen worden voor een nieuwe projectontwikkeling. In 

alle gevallen is er een tijdelijke leegstand die nooit goed is voor het gebouw, noch voor de 

omgeving en zeker niet voor de eigenaar.”

Leegstand is risico
Leegstand nodigt uit tot kraken en de meest uiteenlopende vormen van vandalisme: van gra�  tispuiten tot brandstichting en diefstal. Het ontbreken 

van toezicht en het stilleggen van technische installaties veroorzaakt vaak onverwachte en hoog oplopende kosten. Voor de eigenaars betekent dit 

een snelle waardevermindering van het leegstaande pand en daarnaast  tal van extra kosten, zoals hogere verzekeringskosten. 

Leegstandbeheer 
Yves Stevens licht toe: “Onder leegstandbeheer verstaan we bij Camelot het tijdelijk laten bewonen en gebruiken van leegstaande panden die 

wachten op herbestemming. Onze ervaring leert dat heel veel jonge mensen, maar ook startende bedrijven, op zoek zijn naar een goedkope 

huisvesting en werkplekken. Let wel: de Camelot-bemiddeling tussen tijdelijke bewoners en eigenaars van de panden heeft niets gemeen met een 

klassiek huurcontract!”

Win-win voor iedereen
Tijdelijke bewoning van tijdelijk leegstaande gebouwen is de beste bescherming en beveiliging tegen het verkommeren van het vastgoed. Het 

leegstaande gebouw is bij Camelot in goede handen dankzij een uitgekiend controlesysteem van onder andere een strenge selectieprocedure van 

de gebruikers, maandelijkse pandcontroles, real-time en online pandbeheer informatie via Camelot’s digitale portaal myCastle én – misschien nog 

wel het belangrijkste – de juridisch waterdichte fl exibele gebruikscontracten. Wanneer de eigenaar aangeeft het pand voor een andere bestemming 

te willen gebruiken, wordt het binnen 30 dagen bezemschoon opgeleverd. Het is bovendien een sociaal-maatschappelijke maatregel, want heel wat 

gebruikers blijken de Camelot-oplossing erg te waarderen. Het voordeel voor de bewoners is dat zij voor weinig geld kunnen wonen of werken.

Extra diensten
Naast tijdelijke bewoning biedt Camelot leegstandbeheer ook de formule ‘Make Space Pay’, wat betekent dat zij onderzoeken voor welke extra-

opbrengsten genererende sociaal-culturele activiteiten het leegstaande pand geschikt gemaakt kan worden. De netto-opbrengsten worden 

op fair-share basis met de eigenaar gedeeld. Weer een andere Camelot-formule is de werfbescherming door het verzekeren van een 24-uurs 

aanwezigheid op de werf. Door het beheren van de leegstand verzekert Camelot de controle op en de bescherming van leegstaande gebouwen van 

zeer uiteenlopende aard. In grote Europese steden als Amsterdam, Berlijn en Londen werd Camelot leegstandbeheer al een opgemerkt succesverhaal 

als structurele oplossing. 

Camelot Vastgoed bescherming bvba 

cameloteurope.com 

y.stevens@camelotbelgium.be 

Mobiel nummer Yves Stevens: 0477 822 268

Camelot Europe facts & fi gures

•  Camelot Europe is de innovatieve leegstand vastgoed specialist

•  Camelot Europe is opgericht in juli 1993 in Nederland

•  Camelot Europe hoort ook dit jaar weer bij de top van de FD Gazellen, de snelst groeiende bedrijven in Nederland

•  18 kantoren in 7 landen waarvan 2 kantoren in België

•  Camelot Europe heeft haar omzet de afgelopen drie jaar zien stijgen met 113%

•  Meer dan 200 werknemers

•  Camelot Europe beheert meer dan 5000 projecten in Europa,

•  Projecten variëren van woonhuizen en complete wijken die binnenkort gesloopt gaan worden tot kantoren, kerken, scholen en zelfs 

pretparken.

•  Camelot Europe was het eerste bedrijf dat een geldig en waterdicht legaal contract introduceerde op de markt voor Bezetting ter Bede, 

zodat er een win-win situatie voor alle 3 de partijen ontstond (eigenaar, bewoner en Camelot).

U kunt zich kosteloos aanmelden op: cameloteurope.com/seminarie2013

Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging met routebeschrijving.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Machteld Quaedackers via m.quaedackers@cameloteurope.com of + 31 (0)88 - 226 35 68.

Bij deze nodigen wij u van harte uit op ons Seminarie op 15 mei aanstaande in Brussel. We hebben wederom een aantal sprekers voor u 

weten te organiseren. Deze seminarie is gericht op eigenaars, beleggers en beheerders van leegstaand vastgoed, zowel vanuit de overheid 

als vanuit bedrijven en instellingen. 

In één ochtend zullen o.a. de volgende sprekers u bijpraten over alle actuele ontwikkelingen rondom leegstand in België:

• Frederic Lenders | Advocaat  De juridische implicaties van actief leegstandbeheer

• Remco van Olst | COO Camelot Europe  Voorbeelden van succesvolle case studies in Europa

•  Yves Stevens | Director België  Succesvol risico’s minimaliseren en rendement realiseren uit leegstand

 

De locatie is de Business Faculty aan de ring van Brussel. Makkelijk te bereiken en gratis parkeermogelijkheden.

Wij verwachten dat u na deze ochtend uw leegstaand vastgoed met een frisse blik zult bekijken. 

De informatieve ochtend zullen wij afsluiten met een lunchbuª et.

Uitnodiging Seminarie in Brussel
mei

1515

De Camelot-oplossing  • Tijdelijk wonen 

 • Tijdelijk werken

 • Ongeveer 15 startende bedrijven, kunstenaars en creatievelingen 

Resultaat  • Vandalisme, diefstal en vernieling zijn nihil

 • Sociaal-maatschappelijke broedplaats

 • Bijdrage aan economische groei van Antwerpen

Project: circa 15.000 m2 voormalige kantoren van de Stadsdiensten
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gebruikers blijken de Camelot-oplossing erg te waarderen. Het voordeel voor de bewoners is dat zij voor weinig geld kunnen wonen of werken.
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Naast tijdelijke bewoning biedt Camelot leegstandbeheer ook de formule ‘Make Space Pay’, wat betekent dat zij onderzoeken voor welke extra-

opbrengsten genererende sociaal-culturele activiteiten het leegstaande pand geschikt gemaakt kan worden. De netto-opbrengsten worden 
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Milieubewustzijn ter bevordering van de levenskwaliteit op het werk

Pro-buildings  i  sustainable workPlace  i  case study  i
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Milieubewustzijn ter bevordering van de levenskwaliteit op het werk
Wat is uw visie op duurzaam bouwen? Dat was de kernvraag van het 

bouwproject voor de nieuwe kantoren en opslagruimte van de coöperatie 

EcoPuur. Het antwoord op deze vraag vinden we voortaan terug in het 

passieve kantoorgebouw De Pit in Nevele. 

H et nieuwbouwcomplex van EcoPuur is een afspiegeling van de 
milieuvriendelijkheid eigen aan het bedrijf: balansventilatie, zonne-energie, 
warmtepompen, pelletverwarming, energiebeheersystemen,... De coöperatie 

biedt haar klanten niet alleen duurzame en energiezuinige technieken aan, maar heeft ze 
zelf ook toegepast in haar nieuwe gebouwen, wat dan ook past in een veel ruimer kader 
van maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen. 

geprikkeld door het milieu
Voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen werkte het bedrijf samen met het Gentse 
architectenbureau denc!-studio. EcoPuur koos zijn partner voor dit project op basis van 
de kernvraag: ‘Wat is uw visie op duurzaam bouwen?’. “Voor velen betekent duurzaam 
bouwen niet meer dan energie besparen. Maar voor ons betekent het zo veel meer. Wij 
gaan bijvoorbeeld kijken naar de toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden 
en de plaatsing van fietsenstallingen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt ook 
een rol” zegt Bart Cobbaert, architect bij denc!-studio. Precies daarom klikte het meteen 
met EcoPuur, een coöperatie waar mens en natuur een centrale plaats innemen. 

landelijke omgeving
Doordat de oude gebouwen te krap werden, startte EcoPuur een nieuw bouwproject 
op in de ‘groene’ bedrijvenzone Ter Mote in Nevele. Bij de aankoop van de bouwgrond 
bepaalde een clausule in de koopovereenkomst dat het elektriciteitsverbruik verplicht 
CO

2
-neutraal moest zijn en dat er bijgevolg groene en hernieuwbare energie gebruikt 

moest worden.
Het bedrijfsgebouw ligt langs een beekje en het hele complex keert zich bewust naar 
de groene omgeving. De dertigtal medewerkers beschikken over een kantoorruimte 
van meer dan 600 m² verdeeld over twee verdiepingen. Op de benedenverdieping is 
het landschapskantoor aangenaam warm ingericht, met houten opbergkasten, waarin 
de ventilatie, het akoestische materiaal en de aansluitingen voor het gecentraliseerde 
stofzuigersysteem onzichtbaar geïntegreerd werden. In deze centrale ruimte, waarvan 
de wanden met hout bekleed zijn, werden ook de deuren naar de verdieping en naar 
de toiletten onzichtbaar verwerkt. Door de verschillende configuratiemogelijkheden 
van de vergaderzaal kan deze multifunctionele ruimte aangepast worden aan alle types 
vergaderingen en seminaries. De zaal staat in verbinding met de cafetaria die uitgeeft op 
een terras met zicht op het oude land van Nevele. 

De prominente aanwezigheid van hout zorgt 
voor een gezellige sfeer in het gebouw.

De kantoorruimten werden 
ingericht in de vorm van 
open landschapskantoren 
die de informele communi-
catie stimuleren. 

De 600 m2 kantoorruimte zijn tegen het magazijn aan gebouwd en kregen een aankleding met hout. 
Het betonnen volume van de indrukwekkende opslagplaats zal binnenkort begroeid zijn met wilde 
wingerd, om zo beter aan te sluiten bij het groene landschap.
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De technische lokalen bevinden zich op de 
verdieping waarop een groendak met een prachtig 
terras werd aangelegd. Dit groendak fungeert 
als thermische isolatie. Het laat EcoPuur ook 
toe de rendementsverschillen te testen van de 
zonnepanelen die er werden geplaatst en die het 
bedrijf verkoopt en installeert. Door de afkoeling 
als gevolg van de vochtigheid van de planten, zou 
het rendement van de zonnepanelen hoger liggen. 

contrast tussen beton en groen
Het concept van denc!-studio bestaat uit een 
magazijn van 700 m² dat in contact staat met de 
kantoren. Ook al was het de bedoeling om een 
100% ecologisch project uit te werken, toch kon 
men bij de bouw van het magazijn niet anders dan 
rekening te houden met de dagdagelijkse realiteit.
“Aanvankelijk dachten we aan een houten 
structuur voor het magazijn, maar het risico dat 
de vorkheftrucks ze zou kunnen beschadigen, en 
zelfs doorboren, was te groot” legt Bart Cobbaert 
uit. Uiteindelijk koos het team voor beton. Deze 
constructie met strakke lijnen staat ietwat in 
contrast met de omgeving, maar binnenkort zal het 
koude beton van het magazijn bedekt zijn met wilde 
wingerd, wat het visuele effect van een verticale 
tuin zal laten ontstaan. Een andere interessante 
eigenschap van het magazijn zijn de ‘LightCatchers’, 
actieve lichtkoepels in glas die op het dak geplaatst 
zijn. De spiegels van de LightCatchers worden 
gestuurd door sensoren die constant de optimale 
lichtinval zoeken om zo het daglicht in het 
magazijn binnen te brengen. Deze sensoren werken 
op een ingebouwd zonnepaneeltje, zodat de koepel 
volledig autonoom werkt.

‘ecomotica’ of ecologisch gedreven 
domotica
Eveneens vanuit een milieuvriendelijke 
visie ontwikkelde het team het ‘Ecomotica’- 
domoticasysteem, dat voor een optimaal 
energiebeheer zorgt binnen het bedrijf. “Het 
systeem werd intern ontwikkeld en staat volledig 

in het teken van een energiezuinige levensstijl” 
zegt Bart Cobbaert. Hoewel ze zeer weinig energie 
verbruiken, hebben de computers, de elektrische 
fi etsen, de elektrische huishoudapparaten en 
de verlichting toch een zekere energiebehoefte. 
‘Ecomotica’ stemt de energiebronnen af op de 
behoeften van de gebruikers van het gebouw 
en garandeert een optimaal comfort. “Het werkt 
bijvoorbeeld met CO

2
-sensoren. Via deze sensoren 

kan het beheersysteem vaststellen dat er op 
een bepaalde plaats in het kantoor veel mensen 
aanwezig zijn, wat meer warmte genereert, en 
beslissen om het ventilatiesysteem zodanig bij 
te regelen dat de temperatuur aangenaam blijft” 
verduidelijkt de architect. De beschikbare energie 
wordt deels opgewekt door zonnepanelen.

cradle to cradle 
Van de installaties voor waterterugwinning tot 
de door zonnepanelen gevoede laadpalen voor 
elektrische voertuigen en de consumptie van 
Oxfam-drankjes en -producten... het valt niet te 
ontkennen dat EcoPuur duurzaamheid in een zeer 
ruime betekenis van het woord toepast. Kiezen 
voor duurzaam kantoormeubilair was dan ook 
vanzelfsprekend voor de ontwerpers. Daarvoor 
deed de coöperatie een beroep op meubelfabrikant 
Steelcase en zijn partner Buro Modern. Het 
meubilair van Steelcase past immer perfect in een 
visie van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. 
Het feit dat Steelcase het Cradle to Cradle principe 
toepast voor de productie van zijn meubels, was 
een doorslaggevende factor. De kerngedachte 
van dit principe, waarvan Michael Braungart de 
grondlegger is, is dat producten na gebruik volledig 
gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden voor 
nieuwe producten. Er is dus geen afval meer, 
want reststoffen worden opnieuw grondstoffen. 
Een fi losofi e die perfect aansluit op het passieve 
kantoorproject De Pit, waarbij ‘pit’ staat voor de 
energiebron waaruit nieuw leven voortspruit.

Kim VERHEGGE ■

Pro-buildings  i  sustainable workPlace  i  case study  i

  deelnemers aan het project

• Bouwheer: EcoPuur

• Locatie: Bedrijventerrein Ter Mote, 9850 Nevele

• Totale oppervlakte: 600 m2 kantoren + magazijn van 700 m2

Architect:  denc !-studio, Gent

Studiebureau:  Paul Vandenberghe, Drongen (technieken) & SEC, Deinze (stabiliteit)

Aannemer: Vandenbussche NV, Aalter

Hout en schrijnwerk: De Noordboom, Ronse

Afwerking:  Tintelijn, Gent

Kantoormeubilair:  Buro Modern, Waregem / Steelcase Partner

         www.profacility.be/steelcase

     bibliotheek

Voor meer informatie over de 

Cradle to Cradle fi losofi e (C2C), 

zie in de online bibliotheek van 

Profacility:

• Het interview van Michael 

Braungart, de stichter van het 

concept en de principes van 

Cradle 2 Cradle. Artikel te 

downloaden op 

www.profacility.be/biblio > 

22/08/2011

• Het interview van Steven 

Beckers, geëngageerde 

architect, C2C gecertifi eerd.

Artikel te downloaden op 

www.profacility.be/biblio > 

30 /04 /2012

Deze, in het Profacility maga-

zine, recent gepubliceerde 

artikels zijn beschikbaar als PDF. 

Ze zijn in dalende volgorde van 

hun datum van online publicatie 

gerangschikt. 
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Op het gebied van mobiliteit stimuleert EcoPuur het ge-
bruik van de fiets. Om de werknemers de mogelijkheid 
te bieden zich op te frissen, werden er douches 
en opbergkastjes voorzien.

Via een spiegelsysteem volgen de op het dak geïnstal-
leerde ‘LightCatchers’ (een Belgische innovatie van 
Econation) het zonlicht om het licht op te vangen, te 
versterken en optimaal te verstrooien in het magazijn. 

In een centrale houten structuur in deze ruimte is 
de trap naar de verdieping onzichtbaar geïntegreerd. 

Dankzij de opklapbare en verrijdbare ‘Flip Top Twin’-tafels 
van Steelcase zijn in een handomdraai verschillende 
meubelopstellingen mogelijk voor de vergaderzaal.

De ruime refter werd ingericht met het ‘B Free Lounge’-
meubilair van Steelcase en met de ‘pepermuntlampjes’ 
van RZB (serie Flat Kreis) aan het plafond.
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Nedap Locker Management 
ondersteunt Getronics’
“New World of Work”.

Bij de verhuizing naar een nieuw kantoor, eind 2010, hoorde volgens Getronics BeLux 
een baanbrekende verbetering van arbeidsomstandigheden. Vanaf dat moment stelde 
Getronics medewerkers namelijk in staat flexibel te werken, waar en wanneer dat 
hen het best uitkwam, zolang ze maar de gewenste resultaten bleven afleveren. Deze 
nieuwe aanpak had duidelijk merkbare gevolgen voor de beveiliging en toegang. Toen 
de zogenaamde ‘clean desk policy’ operationeel werd en alle ladenblokken verbannen 
werden, hadden medewerkers een nieuwe plek nodig om hun bezittingen veilig te kunnen 
opbergen. Hier begon de rol van Nedap Locker Management.

Getronics introduceerde flexibele kantoorruimte 
onder de term “New World of Work” (NWOW - voor 
meer info: nwow.getronics.be). Bureaus behoorden 
in dit concept niet langer tot een persoon, maar tot 
een taak. Het resultaat was een strikte ‘clean desk 
policy’, waarbij alle ladenblokken verbannen werden 
om optimale flexibiliteit te garanderen.

Toch moesten medewerkers hun kantoorspullen en 
persoonlijke eigendommen kunnen opbergen in een 
locker. Getronics vond traditionele lockers niet 

flexibel genoeg en zag op tegen het tijdrovende en 
ingewikkelde beheer van sleutels. Security manager 
Patrick De Waen zocht daarom een geavanceerde en 
eenvoudige oplossing. Hij herinnerde zich ooit een 
RFID polsband gebruikt te hebben bij het openen 
van een zwembad-locker en vroeg de ontwerpend 
architect van het nieuwe Getronics-gebouw de 
toepasbaarheid van deze oplossing te onderzoeken. 
Zo kwam Getronics terecht bij Nedap Locker 
Management.

Intuïtief lockerbeheer
Getronic’s ervaring met de lockers is erg positief. 
Medewerkers ervaren ze eenvoudig en intuïtief 
in gebruik, waardoor de oplossing breed wordt 
gedragen. Één van de sterke functionaliteiten van 
Nedap Locker Management is dat het dynamisch 
locker management mogelijk maakt. Getronics koos 
voor deze oplossing, hoewel medewerkers in de 
praktijk gebruik maken van een persoonlijke, vaste 
locker. In de toekomst kan dit echter op elk gewenst 
moment omgezet worden naar flexibel gebruik, 
bijvoorbeeld als er personeel bij komt.

Security concept
Getronics verhuisde naar een gebouw waarbij de 
beveiliging is gebaseerd op een drievoudig A-B-C-
concept. Bij niveau A (de macro-omgeving) krijgt 
iedereen vrije toegang tot de algemene ruimtes in 
het pand, zoals de ontvangstruimte. Voor niveau 
B (meso-omgeving) dienen bezoekers duidelijk 
herkenbare badges te dragen, waarmee ze zich 
enkel onder begeleiding in de rest van het gebouw 
mogen begeven. Het security-personeel benadert 
mensen zonder badge of met een bezoekersbadge, 
maar zonder de verplichte begeleiding. Op niveau 
C (micro-level) zijn security-maatregelen ook 
doorgevoerd op systemen als printers en lockers.

Acceptatie
Toen Getronics als één van de eerste 
bedrijven in België NWOW implementeerde, 
accepteerden medewerkers dit systeem al snel. 
Getronics deed dan ook flinke investeringen in 
verandermanagement om de transitie vlekkeloos 
te laten verlopen. Zo werden alle betrokkenen 
gedegen voorbereid en was de implementatie 
tot in de puntjes gepland. Medewerkers werden 
uiteindelijk verhuisd naar het nieuwe gebouw 
in groepen van 100. Implementatie van NWOW 
is gebaseerd op drie pilaren: gebouw, IT en 
bedrijfscultuur. Toegewijde begeleiders leidden 
de groepen medewerkers allereerst rond in het 
nieuwe gebouw. Coaches van NWOW lieten hen 
vervolgens kennismaken met de veranderingen in 
de IT structuur, waarbij alle nieuwe technologieën 
werden gedemonstreerd. De derde pilaar, de 
bedrijfscultuur, bleek lastiger te doorgronden. Het 
kostte het management tijd om te wennen aan het 
feit dat ze de fysieke controle over de medewerkers 
kwijt waren. Het middenmanagement veranderde, 
omdat medewerkers op resultaat en niet meer 
op het aantal gemaakte uren werden beoordeeld. 
Als resultaat daarvan is werken vanuit huis 
tegenwoordig breed geaccepteerd.

Resultaten
NWOW is duurzaam. Het printen op kantoor is 
drastisch afgenomen omdat zoveel medewerkers nu 
vanuit huis werken en liever een USB stick dan een 
stapel papier meenemen. Getronics gebruikt sinds 
de invoering van het concept 30% minder papier.

Het nieuwe gebouw, met zijn 6.000m2, is 25% 
kleiner dan het oude. Getronics BeLux telt in 
totaal een 700-tal medewerkers verspreid over 3 
vestigingen, maar het NWOW kantoor in Diegem telt 
maar 240 bureaus. En toch hebben medewerkers 
het gevoel meer ruimte te hebben. Als alle 
medewerkers elke dag aanwezig waren, zou de 
ruimte schaars zijn, maar sinds de verhuizing is de 
bezetting nog maar 50-60%, waardoor er ruimte 
te over is. Er zijn 300-350 lockers, dus iedereen 
kan gebruik maken van zijn eigen persoonlijke 
bergruimte.

Het gebouw is open van ’s ochtends 6 tot ’s avonds 
10 uur. Buiten deze uren is toegang mogelijk, maar 
wel in uitzonderlijke gevallen en met uitdrukkelijke 
toestemming. Getronics heeft haar werkruimte in 
clusters ingedeeld. Hoewel niemand verplicht is om 
op een eigen afdeling te zitten, doen velen dat toch, 
omdat het delen van informatie op deze manier 
een stuk makkelijker wordt. Sommige medewerkers, 
zoals marketeers en consultants, hebben wel de 
neiging om zich te verspreiden, omdat zij niet 
gebonden zijn aan een vaste plek.

Toekomst
In de toekomst heeft Getronics de mogelijkheid 
om haar security-beleid verder uit te breiden 
door het lockersysteem ook toe te passen op 
archiefkasten. Andere opties zijn het verder 
inkrimpen in bureauruimte en het uitbreiden van 
conferentieruimtes. Op deze manier kan het gebouw 
meer gebruikt worden als een ontmoetingsplek, dan 
een kantoorgebouw.    

Voor meer informatie:
www.nedap-securitymanagement.com
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Een deur die niet goed sluit, een TL-lamp of afdichting die 
vervangen moet worden, een sanitair lek, een rek dat gemonteerd 
moet worden,... allemaal zaken die regelmatig voorkomen in 
kantoren, winkels en magazijnen, hoe klein of groot ze ook zijn. 
Maar deze eenvoudige taken kunnen al gauw veranderen in echte 
problemen die het leven van de werknemers zuur maken als ze 
niet snel opgelost worden. We stellen echter vast dat 75% van deze 
kleine interventies meer dan twee weken in beslag neemt. Voor de 
bedrijven zijn ze kosten die niet in verhouding staan tot de werkelijke 
omvang van het probleem. 
“In 25% van de gevallen kost de zoektocht naar een geschikte en 
beschikbare dienstverlener meer dan de reparatiekosten zelf, en 
in 35% van de gevallen liggen de kosten voor het valideren van de 
factuur hoger dan de interventie zelf!”, aldus Amaury de Patoul, 
directeur van Faciliteam. 

Polyvalentie en reactiviteit
Laurent Pestiau en Amaury de Patoul, oprichters van Faciliteam, 
stelden na een analyse van deze situaties vast dat voor de meeste 
interventies geen echte expert nodig is. Dus namen ze het initiatief 
om een team van goede, polyvalente technici samen te stellen, die 
efficiënt tegemoet kunnen komen aan het grootste deel van de 
gangbare vragen. Op basis van dit idee ontstond in 2010 Faciliteam. 
Om een bestelling te plaatsen, kunnen de klanten terecht op een 
gepersonaliseerd en eenvoudig internetplatform. De technisch 
verantwoordelijk meldt vervolgens dat er een interventie moet 
gebeuren en geeft de plaats en de mate van hoogdringendheid 
door. Faciliteam schiet onmiddellijk in actie en de klant kan via het 
platform het verloop van de gevraagde interventies in real time 
volgen. Er wordt een historiek van alle interventies bijgehouden en 
indien nodig, worden ter plaatse ‘voor en na’-foto’s genomen en 
online geplaatst. Faciliteam doet zijn uiterste best om een oplossing 
aan te reiken voor alle kleine onderhoudswerken.
Door de polyvalentie van de technici kan Faciliteam verschillende 
soorten problemen afhandelen in één enkele interventie. Zo blijven 
het ongemak, het aantal experts, de kosten en het aantal facturen 
beperkt.

”Vrouwelijke beauty advisors hebben meer oog voor detail”
Paris XL is een parfumerieketen met 117 verkooppunten in de 
Belux en met 1.200 werknemers, grotendeels vrouwen. “Met zo 
veel verkooppunten is er elke dag wel iets gaande in een van onze 
parfumeries.” En het vrouwelijke personeel heeft een goed oog 
voor alles wat slecht gaat”, zegt Franco Giorgio, technical manager 
van Ici Paris XL. “Ze waarderen het dat ze zich gesteund voelen op 
het kernniveau van het bedrijf, dat we snel reageren en de zaken 

PUBLI-RePoRTAge

Kleine interventies:  
een strakke deadline en een precieze reporting
Voor 84% van het bedrijfspersoneel zijn kleine technische interventies in de werkomgeving een 
van de belangrijkste tevredenheidsfactoren. Maar deze interventies nemen soms erg veel tijd in 
beslag en kosten meer dan ze eigenlijk zouden mogen, alleen al door de tijd die men nodig heeft 
om de juiste dienstverlener te vinden. Faciliteam biedt polyvalente technische diensten aan, die 
een definitieve oplossing aanreiken voor dit vaak voorkomende probleem in bedrijven.
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opvolgen. Maar we moeten ook kijken naar de kosten en de prijs van 
een externe interventie die, zoals we uit ervaring weten, tot tweemaal 
zo hoog kunnen liggen. Het is een beetje het slotenmakersyndroom... 
Sommigen hanteren echt woekerprijzen. Met Faciliteam zijn we tot 
een goed akkoord gekomen voor beide partijen, zowel qua kosten 
als qua reactiviteit, afhankelijk van het type probleem. Een deur die 
niet goed sluit, moet bijvoorbeeld nog de dag zelf hersteld worden. 
Voor ons biedt Faciliteam als toegevoegde waarde de snelheid 
van een betrouwbare partner voor een aanvaardbare prijs. En die 
de dienstverlening ten aanzien van de directie en het personeel 
geloofwaardig houdt. We waarderen de follow-up van hun kant. 
Maar wij bellen zelf ook altijd eens naar de winkel om na te gaan of 
de interventie op een gecoördineerde, beleefde en propere manier 
gebeurde... en of onze collega’s tevreden zijn. En afgezien van één 
enkele situatie van ontevredenheid als gevolg van een eenvoudig 
misverstand in het begin, is dat altijd al het geval geweest.”
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Besparen met licht 
Elke facility manager is voortdurend op zoek naar kostenbesparing. Het energieverbruik van 

een bedrijfsgebouw is een voor de hand liggend uitgavenpakket om nader te onderzoeken. 

Verlichting blijkt wereldwijd 19% van het elektriciteitsverbruik weg te snoepen. In 

commerciële en openbare gebouwen is dat aandeel zelfs 43 %. Een aanzienlijke daling 

van het energieverbruik door verlichting is relatief eenvoudig haalbaar via een ‘relighting’-

aanpak.

PrO-BUILDINGS  I  rELIGHtING  I

‘R 
elighting’ onderzoekt bij voorkeur 
vanuit een verlichtingsaudit hoe door 
aanpassingen aan een bestaande 

verlichtingsinstallatie in een kantoorgebouw, school, 
verzorgingsinstelling, een aanzienlijke besparing van 
het energieverbruik mogelijk is. Algemeen wordt 
als doelstelling een energiebesparing van minstens 
30 % in vergelijking met de bestaande installatie 
vooropgesteld. 
Vanzelfsprekend moeten de ingrepen rekening 
houden met de geldende normen. Zo mag het 
gemiddelde verlichtingsniveau niet meer dan 20 % 
hoger liggen dan de waarden voorgeschreven door 
de EN 12464-1 norm. Voor kantoren geldt dat op 
de werkplek een lichtsterkte van 500 Lux nodig is; 
300 Lux voor de omgeving (o.a. circulatiewegen). 
Het maximale energieverbruik mag niet hoger liggen 
dan 20 W/m² (Sensitiviteitsanalyse m.b.t. verlichting 
in kantoren - WTCB), maar < 10W/m² voor 500 Lux 
is mogelijk. Alle toegepaste elektrische materialen 
(lampen, armaturen…) moeten erkend zijn door 
ENEC (European norms for electrical certifi cation) 
of een gelijkwaardige instantie. Bovendien kan 
een volgens de richtlijnen uitgevoerde ‘relighting’-
operatie aanspraak maken op premies.

Dubbele aanpak
‘Relighting’ bestaat uit twee luiken, die 
complementair zijn om er maximaal voordeel uit 

te halen. Vooreerst is er de mogelijkheid om in de 
bestaande lichtarmaturen de lichtbron (lamp) te 
vervangen door nieuwe, met lager energieverbruik 
en langere levensduur. Hierdoor bespaart men zowel 
op de energiekost als op de ‘maintenance’-kost, 
gezien er veel minder interventies voor vervanging 
van de lampen nodig zijn. Als logisch vervolg op 
het gebruik van energiezuinige lichtbronnen is 
er de intelligente sturing van de verlichting door 
sensoren, zodat slechts verlicht wordt waar dat 
effectief nodig is.

LED, het nieuwe licht en 
verjongingskuur voor het oude licht
TL-verlichting (Tube Light, fl uorescentielampen 
of algemeen buislampen benoemd) hebben sinds 
hun doorbraak in de jaren ‘70 en ‘80 ook een hele 
evolutie doorgemaakt. Philip Eeckhout, Marketing 
Manager Offi ce, Industry, Healthcare – Philips 
Lighting : “Vooral in scholen en industrie vinden 
we een sterk verouderde TL-verlichting. Het 
lichtrendement van TL’s daalt aanzienlijk in de tijd, 
ze hebben een opwarmingsperiode nodig om tot 
hun normale lichtuitstraling te komen en werken 
bovendien als een magneet voor stof, wat niet 
alleen ongezond is, maar ook de lichtuitstraling 
hindert”.
Moderne TL-verlichting maakt gebruik van 
een elektronische ballast, waardoor ze sneller 

Energieleverancier Eneco nam in 
september 2012 in Mechelen het eerste 
full LED-kantoor in België in gebruik. 
Het intelligente Philips-lichtsysteem 
levert een energiebesparing van meer 
dan 50 % op t.o.v. de conventionele 
kantoorverlichting.

©
 p

ho
to

 K
ev

in
 B

ae
rt

     referenties

Raadpleegbaar op 

www.profacility.be/references 

Normering

• EN 12464-1 – Norm voor   

 werkplekverlichting binnen

• Code van goede praktijk voor  

 binnenverlichting

 Referentiedocument als aan-  

 vulling op de EN 12464-1 

 norm

     

300 relighting NL.indd   52 03/04/13   11:17



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 37  maart 2013  53 

opstart, dimbaar is en de energieverliezen in het 
voorschakelapparaat dalen t.o.v. de oude starter 
(-30 à -50%). Bovendien is de levensduur van een 
actuele TL opgelopen tot 8 à 12.000 uren t.o.v. 3 à 
5000 voor de oude exemplaren. 
Ook al heeft de doorbraak lang op zich laten 
wachten en moest er heel wat weerstand 
overwonnen worden, LED (Light Emitting Diode) 
is met zekerheid het actuele en toekomstige licht. 
Philip Eeckhout: “Alles pleit in het voordeel 
van LED-verlichting, met een levensduur van 
30 à 50.000 uren vooraleer de opgegeven 
lichtuitstraling tot 70% - het toegestane minimum 
- is bereikt. LED zal ook na de gespecificeerde 
levensduur met grote zekerheid blijven branden, 
terwijl TL dan al de geest heeft gegeven. LED-
dimmers werken verliesvrij, terwijl er in een 
elektronische ballast voor TL nog altijd verliezen 
optreden”.

Licht onder controle
Energiebesparing door de juiste verlichting is 
een eerste belangrijke keuze, maar er kan nog 
meer door de verlichting intelligent te maken 
en optimaal te beheren. “In de zoektocht naar 
energiebesparing kan het optimaliseren van de 
aansturing van de verlichtingsarmaturen heel 
wat betekenen” claimt Stefaan Lorrez, Product 
Manager Industriële Armaturen en Detectoren 
bij Havells-Sylvania. “Er zijn verschillende 
mogelijkheden, die toelaten meer finesses in te 
bouwen in de aansturing”.
Vooreerst is er het eenvoudige aan-/uitschakelen 
van de verlichting via een schakelklok. Een stap 
verder gaat het koppelen van aanwezigheids-/
afwezigheidsdetectie. Een nog meer precieze 
controle over het energieverbruik is mogelijk 
door het opnemen van dimmers en het neusje 
van de zalm is het automatisch inregelen van de 

lichtniveaus op de werkplekken, zodat maximaal 
gebruik wordt gemaakt van het natuurlijk 
instromende daglicht. In dat laatste geval is er nog 
keuze tussen een trappenregeling of een 100% 
flexibele dimregeling. 
Stefaan Lorrez: “Het intelligent aansturen van de 
verlichting is cruciaal voor het wegwerken van 
energieverspilling en laat zich ook in bestaande 
gebouwen opnemen. De regeling kan zonaal 
gebeuren of tot op de werkplek precies. Er 
bestaat een brede keuzewaaier aan detectoren 
voor opbouw, inbouw in plafonds, integratie in 
lichtarmaturen. Naar de toekomst focussen we 
vooral op overkoepelende beheersystemen voor 
gebouwen, inclusief voorafgaande studie en op 
maat programmatie”.

Winst op vele vlakken
“Een uitgekiende lichtregeling kan het elektrisch 
verbruik tot 60% laten dalen” besluit Stefaan 
Lorrez. 
Philip Eeckhout: “Wanneer de verlichtingsinstallatie 
ouder is dan 5 à 6 jaar, is relighting met moderne 
LED-armaturen aangewezen. Recentere armaturen 
kunnen behouden blijven met vervanging van 
de lampen door LED. De hogere prestaties van 
LED - minder verbruik, minder lichtpunten 
kunnen volstaan - en de sterke terugloop van 
de onderhoudskost maken tot 50% besparing 
mogelijk!”.
Philip Eeckhout pleit echter ook voor een 
omzichtig omgaan met de ROI-berekening: 
“Deze is immers ook afhankelijk van het aantal 
branduren/dag, de aankoopprijs van de kWh, 
de vooropgestelde levensduur van de lampen… 
Reken met een terugverdientijd die kan variëren 
van 3 à 4 tot maximaal 5 à 6 jaar”.

Eduard CODDé  n

  Het nieuwe licht

LED (Light Emitting Diode) is met zekerheid het actuele en toekomstige licht. “Met 110 Lumen/W rendement 

laat LED de klassieke TL-lampen achter zich, die niet verder komen dan 94 tot max. 100 Lumen/W rendement” 

argumenteert Philip Eeckhout, Marketing Manager Office, Industry, Healthcare – Philips Lighting. “Verder is er 

de UGR-waarde die de verblinding door de verlichting bepaalt en 19 als hoogste waarde voor kantoren toelaat, 

terwijl een UGR 15 mogelijk is met onze nieuwste LED-exemplaren. Nog een belangrijke eigenschap is de 

kleurtemperatuur, die met de nieuwste LED-lampen tussen 3000 en 4000 K ligt en bij de betere producten ook 

geijkt is. De kleurweergave-index, die de precieze kleurherkenning bepaalt, is voor de actuele LED-verlichting tot 

80 en zelfs 90 gestegen, terwijl ze lange tijd beneden de 70 scoorde. Voor kantoortoepassing is 80 aanbevolen”.

LED-verlichting kreeg ook veel kritiek op de strikt gerichte lichtuitstraling als bij een laser. Vandaag zijn er tal van 

optieken ontwikkeld die een lichtspreidingshoek naar keuze mogelijk maken: 50°, 60°, 70° en zelfs 110°. Naast 

de optieken zijn er ook diffusors ontwikkeld om het licht te verstrooien en egaal te spreiden over de werkplek. 

Voor de klassieke TL’s bestaat nu ook een ‘LED-tube’ als vervanging van de massaal in omloop zijnde T8 en als 

belangrijke stap naar minder verbruik. Philip Eeckhout: “LED-tubes moeten wel voorzien zijn van koelelementen, 

want hoewel de lichtuitstraling niet gepaard gaat met warmte-uitstraling, is het in het belang van een lange 

levensduur om over 180° van de buis koeling aan te brengen. Dat maakt ook dat in klassieke armaturen de 

reflectorwerking niet meer effectief zal zijn. De lichtopbrengst van de LED-tube compenseert dit echter met 110 à 

120 Lumen / W”. De betere oplossing blijft echter om het oude TL-armatuur te vervangen door een nieuw LED-

armatuur.

Philip Eeckhout, 
Marketing Manager 
Office, Industry, Healthcare 
Philips Lighting

Het intelligent 
aansturen van de 

verlichting is cruciaal 
voor het wegwerken 
van energieverspilling 
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Duurzaam, fl exibel, licht, eenvoudig, betaalbaar en design… 
het nieuwe akoestische paneel van DOX acoustics heeft 
het allemaal. Deze nieuwigheid zal eind april in primeur op 
de beurs Architect@Work te Kortrijk aan een publiek van 
professionals voorgesteld worden. Het nieuwste paneel, 
ontworpen door de Italiaanse designer Michele De Lucchi, 
winnaar van de Grandesign Etico Award 2012, is tweezijdig 
met textiel bekleed en bestaat uit 100% gerecycleerde en 
herbruikbare materialen. Dankzij een gevarieerde densiteit 
wordt geluid op verschillende frequenties geabsorbeerd, 
voor een optimale akoestiek. Uiterlijk zacht en aangenaam, 
is het paneel tegelijkertijd ook zeer robuust en slijtvast. 
Het ontbreken van kaders en naden, alsook de ongewone 
karakteristieken van het gebruikte materiaal, maakt deze 
panelen enorm licht, discreet en dus bescheiden van uiterlijk 
en gemakkelijk te integreren in elke omgeving en interieur. 

      www.doxacoustics.be

Duurzaam en esthetisch akoestisch systeem

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

BRUXELLES
Theodoor Swartsstraat 3
3070 Kortenberg • België

TEL +32 (0)2 752 51 51 • FAX +32 (0)2 751 52 13
E-MAIL : brussels@mozer.be

ANTWERPEN LIEGEBRUXELLES

Verhuizing van bedrijven en logistiek  
van gebouwen en stocks,  

dit is ons vak!
Verhuizingen
Verhuis van KMO’s tot en met grote bedrijven, laboratoria, 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 certificaat.
 
Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubilair en van stockageruimtes. Raadpleging via veilige 
website, barcodes.
 
U verwacht iets meer?
Organisatorisch en operationeel beheer, monteren/demonteren van meubilair, reiniging meubilair
en kantoren, beheer en levering van sleutels, veiligheidsplan.

w w w . m o z e r . b e
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Systeemwanden
Cloisons amovibles
Of� ce partitions

PAN-ALL nv
Diebeke 13
9500 Geraardsbergen
Belgium

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

www.pan-all.be

Dankzij zijn ‘dubbele stroming’ technologie combineert de LED 
lichttegel Lucipanel niet alleen design en energiebesparing maar 
ook kwalitatieve en zachte verlichting. Deze ultra lichte en fijne 
verlichting past in elk interieur, zowel in kantoren, vergaderruimtes 
of inkomhallen. Lucipanel biedt comfortabel en homogeen licht 
zonder enige vorm van schittering of verblinding. Hierdoor ver-
laagt de lichttegel de visuele vermoeidheid van de werknemers 
en verhoogt dus het comfort op de werkplek. De lichttegel is 
beschikbaar in twee verschillende kleurtemperaturen: Warm 
Wit voor een zachte verlichting, en Neutraal Wit voor een meer 
contrastrijke verlichting. Groene eigenschappen: met zijn zeer laag 
verbruik beantwoordt de lichttegel perfect aan de energetische 
vereisten van het moment. De Lucipanel 40W Double Face biedt 
een energiebesparing van 50% in vergelijking met de 2x36W 
TL-buizen die ze vervangt. De lichttegel is bijgevolg dimbaar en 
koppelbaar aan een aanwezigheids- en/of zonlichtdetectiesysteem. 
Zo staat Lucipanel garant voor optimale besparingen. Dit product 
kan bovendien tot 95% gerecycleerd worden, wat het uitermate 
milieuvriendelijk maakt. 

      www.geoenergy.be

Energiebesparing LED lichttegel
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Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO 
halveert zijn kosten

pRo-seRvices  i  ouTsouRcing pRinTing  i  cAse sTudy  i

De RSZPPO heeft vier vestigingen: de 
hoofdzetel is gelegen in Brussel en de drie 
dochterondernemingen in Gent, Bergen en 

Luik. Samen stellen ze zo’n 390 mensen tewerk. 
Het doel was om het nogal verouderde printerpark 
(de meeste printers waren minstens drie jaar oud) 
te vervangen door een platform van beheerde 
printdiensten die gefactureerd worden volgens 
het Pay per Page-principe. De RSZPPO schakelde 
fabrikant Ricoh in om een becijferd auditverslag 
op te maken dat de situatie van het printerpark zo 
nauwkeurig mogelijk moest weergeven. Aansluitend 
volgde de berekening van de besparingen die 
de rationalisering en centralisering van het park 
zouden kunnen opleveren. Bij de RSZPPO werd Luc 
Duyck, hoofd van productie en ICT-infrastructuur, 
aangesteld als projectleider. 
“De bedoeling van de studie was om een overzicht 
van het printerpark te krijgen” zegt Eric Gryson, CEO 
van Ricoh Belgium. “Want net als in zo vele bedrijven, 
had men geen idee van de precieze samenstelling 
van het park van MFP’s (multifunctionele printers), 
kopieermachines, printers en faxtoestellen. De studie 
resulteerde in het ontwerp van een printbeleid op 
maat en gebaseerd op de berekening van de TCO 
(Total Cost of Ownership) en het milieuverslag”. 
Een eerste obstakel was de Sniffer-software (KPAX 
Discover), die instaat voor de identificatie van de 
paginatellers van de toestellen in het netwerk. Deze 
kan per definitie geen rekening houden met printers 
die niet aangesloten zijn. Een bezoek ter plaatse 
drong zich op om alle losse toestellen te lokaliseren, 
de af te leggen afstanden voor de gebruikers te 
ramen en de nodige functies (A3, kleuren,....) en 
de printerbelasting te bepalen. De berekening werd 
tot twee keer toe gemaakt met een interval van 
één maand om het werkelijke afdrukvolume en de 
verdeling van de belasting over de verschillende 
technologieën te kennen.
“Voor een zo realiteitsgetrouw mogelijke schatting 
hebben we met alle managers en sleutelgebruikers 
gepraat” verduidelijkt Eric Gryson. “Aan het einde 
van de studie hebben we een optimaliseringsplan 
voorgesteld”. Wat de oefening extra moeilijk maakte, 
was de naderende verhuizing van de Brusselse 

Een volledige herziening van het printbeheersysteem, die uitdaging ging de RSZPPO 

(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) 

aan om de printkosten en het daaraan gekoppelde energieverbruik te verlagen. Na een 

rationalisering van het printerpark zijn de printkosten met 49,2% gedaald.

Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium.

Het uitbesteden van de printservice 
gekoppeld aan een rationalisering van 
het printerpark, liet toe om het verbruik 
te optimaliseren en aanzienlijke bespa-
ringen te realiseren. 

Luc Duyck, hoofd van productie en 
ICT-infrastructuur bij de RSZPPO

kantoren, waardoor men voor de hoofdzetel op plan 
moest werken.

een bijzonder heterogeen printerpark
De audit bracht een heterogeen printerpark aan het 
licht, dat bestond uit 106 toestellen verdeeld over 32 
verschillende modellen en 6 merken. 80% van het 
volume werd geproduceerd door MFP’s die nochtans 
maar 14% van het printerpark vertegenwoordigden. 
Afhankelijk van het model schommelde de TCO 
per klik tussen 0,006 en 0,18 eurocent, met 
een onmiskenbaar voordeel voor de MFP’s. De 
tevredenheidsgraad ten opzichte van de bestaande 
toestellen wees op enkele sterke tendensen: een 
globale tevredenheid over de MFP’s, maar met allerlei 
opmerkingen over de geboden functionaliteiten. 
Voor de printers was de tevredenheidsgraad echter 
erg laag. Alleen de afdrukkwaliteit werd genoemd als 
een voordeel. 
Aan het einde van de studie bestonden het park met 
106 toestellen (met uitsluiting van de drukkerij) uit 
14 MFP’s en 92 printers. Het totale volume bedroeg 
1.906.092 pagina’s per jaar, waarvan 31.800 in 
kleur. Deze cijfers houden geen rekening met de 
drukkerijactiviteit binnen het bedrijf. 
“Onze uitdaging bestond erin om het recto/verso-
afdrukken, dat slechts 5% van het afdrukvolume 
uitmaakte, te veralgemenen, om de afdrukken in 
kleur te beheren en om identieke controleschermen 
te verkrijgen voor alle toestellen» zegt Luc 
Duyck van de RSZPPO. “Dan was er ook nog 
het onderhoudsprobleem, want het feit dat alle 
stuurprogramma’s anders waren, maakte de 
supportactiviteiten bijzonder zwaar”. 

Rationalisering van het toestellenpark 
Ricoh stelde voor om alle printterminals te vervangen 
door 38 identieke MFP’s, waarvan er 18 afdrukken 
in kleur toelaten. De energie- en papierbesparing 
werd verkregen door de parameters van de 
MFP’s standaard in te stellen op recto/verso en op 
eenkleurig voor de kleurentoestellen. Idem voor de 
verbruiksparameters. 
In totaal wordt er jaarlijks 14.704 euro op materiaal, 
3.368 euro op energieverbruik en 4.765 euro op 
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(1)Competitive Landscape: Managed Print 
Services van Gartner Inc., gepubliceerd op 
31 december 2012.  

papierverbruik bespaard. Goed voor een jaarlijkse 
besparing van 22.837 euro. Daar komt nog de 
vermindering van de indirecte kosten bij door het 
automatisch beheer via tellers van het onderhoud en 
de bestellingen van verbruiksgoederen. De support 
werd ook beperkt door het gebruik van één enkele 
driver die automatisch geïnstalleerd wordt op elke 
PC die zich aansluit op het netwerk. “Uiteindelijk 
werden de kosten van het printbeheer met 49,2% 
verlaagd” benadrukt Eric Gryson. 
Maar ook het milieu vaart er wel bij dankzij een 
verkleining van de CO

2
 -voetafdruk met 10 ton per 

jaar voor papier en 9 ton voor de minder verbruikte 
energie. Deze hoeveelheid CO

2
 zou (toen dit 

artikel geschreven werd, was er nog geen beslissing 
genomen) geneutraliseerd kunnen worden door de 
aankoop van groene certificaten voor een bedrag van 
345 euro. 
De volledige facturering is gebaseerd op het ‘Pay per 
Page’-concept. “Hierdoor blijft het aantal facturen 
per maand of per kwartaal beperkt, met een 
onmiddellijke aanpassing van de reële kosten op 
basis van de printvolumes die de tellers aangeven”. 
Dankzij deze methode om de kostencontrole 
te optimaliseren, kan een administratie die met 
jaarbudgetten werkt, ieder jaar afsluiten met een 
exhaustief overzicht van de werkelijke kosten.

gebruiksbesparing en beveiliging 
van de documenten
Het afdrukken gebeurt volgens het ‘follow your 
printing’-principe. De gebruikers hoeven gewoon 
hun badge te houden voor gelijk welke MFP in 
een van de vestigingen om te kunnen printen. Dit 
garandeert niet alleen de vertrouwelijkheid, maar 
vermijdt ook overbodige prints die men vervolgens 
op de printer vergeet en die uiteindelijk in de 
papiermand belanden. 
Luc Duyck geeft toe dat niet iedereen even blij was 
om printers te zien verdwijnen, die tenslotte vaak 
beschouwd worden als persoonlijke apparaten. “De 
printers werden in één dag verwijderd en vervangen 
en iedereen is er snel gewend aan geraakt. Via 
opleidingen werden de personeelsleden voorbereid, 
wat hen geholpen heeft om de nieuwe situatie te 
aanvaarden. Sommige gebruikers maken zich nog 
zorgen over de controle die uitgeoefend kan worden 
op ieders afdrukvolume, maar deze controle is niet 
aan de orde. Het doel is wel degelijk om de gebruikte 
hoeveelheid papier te verminderen en niets anders” 
aldus Luc Duyck.

Als conclusie legt Eric Gryson uit dat dit type scenario 
enkel goed kan werken als het hele bedrijfsproject 
toevertrouwd wordt aan één persoon: “Iedereen heeft 
de neiging om de rationalisering van het printwerk 
wel te aanvaarden bij anderen, maar niet voor de 
eigen afdeling. Er moet dus één iemand zijn die de 
beslissingen neemt, anders zou de verspreiding van 
lokale printers zich doorzetten”. Het moeilijkste 
deel van het project was ongetwijfeld het zo precies 
mogelijk berekenen van de reële werkingskosten 
van het te vervangen printerpark. “Door met alle 
directeurs te praten konden we onze aanpak scherp 
stellen. Alle directeurs werden bij het project 
betrokken en daarnaast vonden er gesprekken met 
sleutelgebruikers plaats”.
Maar Luc Duyck verzekert dat de nieuwe situatie 
vooral gemakkelijk opgelegd kon worden, doordat 
het voorstel van een externe leverancier kwam.
Zoals een recent verslag van Gartner (1) bevestigt: 
de beheerde printdiensten kennen een constante 
groei die in contrast staat met de daling van de 
printerverkoop en van het aantal afgedrukte pagina’s. 
Tegenwoordig worden Managed Print Services door 
alle fabrikanten aangeboden, die beseffen dat het 
materiaal op zich niet langer het verschil kan maken. 

Jean-Claude VERSET n
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Het sleutelbeheer 

pRo-seRvices  i  ouTsouRcing  i  WoRkplace managemenT  i

Wanneer een bedrijf enkele duizenden 
werknemers tewerkstelt in tientallen 
gebouwen verspreid over het hele land, 

dan mag je gerust spreken van een ingewikkelde en 
zelfs bovenmenselijke taak om de sleutels van alle 
kantoormeubelen terug te vinden, te verhuizen, te 
catalogiseren, toe te wijzen en bij te maken. Philippe 
Courtin, sinds 1991 bij Mozer verantwoordelijk voor 
verhuizingen, heeft intussen heel wat ervaring op dit 
gebied. Wij vroegen hem om ons meer te vertellen 
over de problemen die zich kunnen voordoen en de 
mogelijke oplossingen ervoor: “In 2008 hebben wij 
de sleutels van een grote nationale bank in beheer 
genomen. We hebben het hier trouwens ‘enkel’ over 
de sleutels van het kantoormeubilair, niet die van 
de binnen- en buitendeuren, e.a. Niettemin gaat 
het om een enorm aantal sleutels, die bovendien 
regelmatig van eigenaar wisselen”.Gezien de huidige 
economische context zijn reorganisaties schering en 
inslag in financiële ondernemingen. Er zijn dus heel 
wat werknemers die anders gegroepeerd, overgeplaatst 
of aangenomen worden, of die het bedrijf verlaten. 
Deze personeelsbewegingen gaan gepaard met interne 
verhuizingen tussen kantoren en administratieve 
zetels, waarbij ook vaak meubilair verhuisd wordt. 

minder intern personeel
voor non-corebusiness 
“Hoewel ons bedrijf maar een deel van het meubilair in 
beheer genomen heeft, m.a.w. de opslag en verhuizing 
ervan, werden ons wel de sleutels van alle meubels 
toevertrouwd. Er kan dus een verschil zijn tussen 
beide aspecten”. Oorspronkelijk had de bank intern 
personeel voor deze activiteit in dienst, tot ze besloot 
om het sleutelbeheer uit te besteden, samen met tal 
van andere nevenactiviteiten op het vlak van handling, 
verhuizing en reiniging. Ze liet zich daarvoor adviseren 
door Mozer, die een slotenspecialist aanwierf. “Hij 
kreeg een aanvullende opleiding in de bank en wij 
hebben een machine aangeschaft om sleutels bij te 
maken” legt Philippe Courtin uit. “Ten slotte werd de 
organisatie besproken en hebben beide partijen een 
SLA ondertekend”. 

op ieder meubeltje past een sleuteltje
“In de praktijk begint alles met de identificatie van elk 
slot van elk meubel. Alle sloten krijgen een nummer. 

De uitbesteding van facilitaire diensten dekt soms verrassende activiteiten. Op het eerste 

gezicht althans, want als we van nabij kijken naar alle problemen die een (schijnbaar) 

eenvoudige taak als het beheer van de kantoormeubilairsleutels kan meebrengen, dan 

wordt al vlug duidelijk dat uitbesteden een verstandige beslissing kan zijn. Alles is een 

kwestie van schaalgrootte…

Op basis van het nummer van het meubilair weten 
we dat sommige sleutels gemeenschappelijk zijn. Voor 
ieder meubel hebben we altijd een sleutel op voorraad. 
Dat resulteert in zo’n tienduizend verschillende 
sleutels! In geval van een verhuizing moeten de 
werknemers de sleutel op het meubel kleven, maar ze 
kunnen dat vergeten of de sleutel kan verloren raken. 
Wanneer mensen het bedrijf verlaten, denken ze er 
ook niet altijd aan om de sleutel van hun sleutelbos 
los te maken.
Wanneer nieuw meubilair geleverd wordt, maken 
wij meteen een reservesleutel en als het meubilair 
net verhuisd is, gaan wij ook ter plaatse om alle 
nummers te noteren en vervolgens alle ontbrekende 
sleutels bij te maken. Buiten de verhuisperiodes is 
onze dienstverlening beperkt tot het bezorgen van 
reservesleutels, bijvoorbeeld wanneer een werknemer 
zijn sleutel vergeten of verloren is”.

nooddienst
“Van de 18.000 werknemers zijn er elke dag wel enkele 
die de sleutel van hun bureau vergeten mee te nemen” 
stelt Philippe Courtin vast. “Als in dat bureau hun 
laptop of belangrijke werkdocumenten opgesloten 
zitten, kunnen die werknemers onmogelijk wachten 
tot de volgende dag. Ze bellen dan naar de centrale 
helpdesk van de bank, die vervolgens contact met 
ons opneemt. Wij van onze kant hebben ons ertoe 
verbonden om binnen de twee tot drie uur ter plaatse 
te zijn met een nieuwe sleutel. Wij bieden deze service 
tijdens de normale kantooruren van 8u tot 16u aan. 
De sleutels worden bewaard en bijgemaakt in een 
gebouw van de bank zelf. Ook de sleutelmachine staat 
daar”.

een idee om voort te zetten 
en te verspreiden
Op het einde van het driejarencontract heeft de 
bank het weer op de markt voor outsourced services 
geplaatst, wat bewijst dat de uitbesteding voordelig is 
gebleken voor de bank. Het idee wekte trouwens ook 
de interesse van andere grote bedrijven en zou dus 
navolging kunnen krijgen. Volgens Philippe Courtin is 
de dienstverlening rendabel voor een groot bedrijf dat 
regelmatig geconfronteerd wordt met verhuizingen. 

Patrick BArTHOLOMé n
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Nog vragen? Mail naar: logistics@recupel.be

www.recupel.be/gratisophaling

Laat Recupel uw oude elektro-apparaten
gratis ophalen

Kijk eens rond in uw onderneming. Wedden dat er ergens nog oude elektro-apparaten 

staan te verkommeren? Computers, printers, kopieerapparaten ... laat ze nu gratis ophalen 

en recycleren via www.recupel.be/gratisophaling. Op die site ziet u meteen hoe eenvoudig 

de procedure is. Bovendien bent u met Recupel zeker dat alles correct verloopt. Recupel 

werkt enkel met geregistreerde inzamelaars en vergunde verwerkers die de afvalwetgeving 

nauwgezet volgen. Zo komt uw elektro-afval niet in ons leefmilieu terecht en hebt u weer 

plaats in uw bedrijf.
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“We make an offi ce   your offi ce”
Buroconcept vertaalt 
uw wensen naar 
unieke realisaties 
die bijdragen tot het 
succes van uw bedrijf

www.buroconcept.be
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