
Effi ciency in building, workplace, facilities and mobility management
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Stay ahead of the gameStay ahead of the gameStay ahead of the gameStay ahead of the game

Be part of the leading European Facility Management Conference! 

The EFMC is a must-attend annual conference, bringing together 
executives and experts in the Facility Management industry 
looking for the latest solutions to improve their businesses.

Why exhibit at the EFMC2015 in Glasgow? 

 Reach top level decision-makers from governmental 
institutions, industry, banking and insurance, 
telecommunication, airports, education and many more 

 Benefit from plenty of networking opportunities during the 
conference and side events

 Have the opportunity to present your latest research and 
white papers to a relevant audience

 Stay ahead of the game: major FM players already on board. 

meet the speakers representing:

European Patent Office

Austrian Federal Procurement Agency

Crown Commercial Services

Aegon Insurance

OMV – Petrom

Alcatel-Lucent

Munich Airport

Sellafield nuclear complex

NHS Scotland

Ministry of Defense UK

Schiphol Airport
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VOORWOORD

H     
et ‘nieuwe werken’ of meer realistisch het ‘anders 
werken’, wordt door elke onderneming anders 
geïnterpreteerd en geconcretiseerd. Als gemeen-

schappelijk kenmerk detecteren we de sleutelrol die ICT  
heeft opgeëist. De computer en elke medewerker vormen   
een onverbreekbare eenheid in de dagelijkse werking van  
elke organisatie. De computer is het ‘gereedschap’ voor de 
toevertrouwde taken, is bibliotheek en kennisbank, post-
kamer, telefoon en nog veel meer. De vervanging van de 
desktop door de laptop / notebook heeft daar ook nog een 
extra dimensie aan toegevoegd: mobiliteit. De tandem mens 
computer is niet langer gebonden aan een vaste werkplek of 
locatie. Door de snel toegenomen miniaturisatie en diver-
sificatie van de ICT-producten treedt mobiliteit nog meer op 
het voorplan als sterke troef. Smartphone, tablet of phablet 
(het midden tussen beiden) laten de gebruiker nog beter toe 
zelf te bepalen waar en wanneer hij/zij werken, persoonlijke 
zaken regelen, of opteren voor ontspanning via allerhande 
digitale media. Een rechtstreeks gevolg hiervan is de steeds 
luider weerklinkende vraag bij de gebruikers om zelf te 
bepalen welk toestel de voorkeur geniet als ‘duivel doet al’ 
voor werk & privé (BYOD - Bring Your Own Device).

Hoewel de nieuwste ICT-producten steeds weer weten te 
verbazen met hun modieuze looks en vindingrijkheid, schuilt 
de grote kracht van ICT in de netwerken, bedrijfsinterne 
netwerken, maar ook de buiten het bedrijf beschikbare 
mogelijkheden om ‘geconnecteerd’ te blijven, idealiter mobiel, 
bevrijd van elke vaste aansluiting. 
België is op dat vlak een beetje een paradijselijk eiland binnen 
Europa, met het grootste aandeel vaste abonnees voor 
ultrasnel internet, zoals een recent rapport van de Europese 
Commissie aangeeft. Volgens dat rapport haalt 77% van de 
Belgische abonnees een downloadsnelheid van minstens 30 
Mbps, wat fors hoger is dan het gemiddelde van 27% binnen 
de Europese Unie en veel beter dan in onze buurlanden 
Nederland (60%), Duitsland (20%) en Frankrijk (10%). 

De grote kracht van ICT-netwerken is meteen ook de grote 
bedreiging voor de continuïteit van de werking van elke 
onderneming! In haar jaarlijkse security-rapport blikt Trend 
Micro* vooruit op de bedreigingen in 2015. Samengevat 
waarschuwt het voor toenemend gerichte aanvallen in meer 
landen (in het bijzonder door hackers uit Vietnam, het 
Verenigd Koninkrijk en India), de snel aangroeiende dreiging 
van cybercrime rondom bank- en betaalsystemen en 
agressievere aanvallen op ‘smart devices’ – in het bijzonder 
met Android besturingssystemen. Ons verder toenemend 
internetgebruik zal helaas resulteren in betere, grotere en 
succesvollere hacking tools en pogingen tot hacken.

Uit een enquête opgezet door het Belgische ADD 
verzekeringsarchitecten en CFO Magazine, vakblad voor 
CFO’s, bleek dat 7 op 10 Belgische bedrijven niet voorbereid 
is op een cyberaanval. Nauwelijks 11% van de ondervraagde 
ondernemingen heeft alle mogelijke kosten van een cyber-
aanval in kaart gebracht. Liefst 90% van de bedrijven hebben 
geen idee van de kosten / financiële schade die een cyber-
aanval kan veroorzaken.

De Facility Manager moet het werken faciliteren en dat         
kan onmogelijk zonder ICT-netwerken. Medewerkers, maar 
ook bezoekers verwachten een gebruiksvriendelijke, perfect 
werkende connectie met hoge datatransmissiesnelheid.            
De verwachtingen binnen het bedrijfsgebouw worden mee-
genomen naar de buitenwereld, voor mobiel werken, thuis 
werken, enz. Netwerken moeten maximaal toegankelijk zijn 
voor medewerkers, maar evenzeer maximaal afgeschermd 
zijn voor vreemden, in het bijzonder voor cybercriminelen. 
Het is een contradictie en een zoveelste uitdaging voor    
facility management!

Eduard Coddé
Hoofdredacteur

Profacility Magazine
redactie@profacility.be 

* Lees hier het volledige rapport: www.trendmicro.com/vinfo/us/security/predictions/ 

Dweilen 
met de kraan open?
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NBN EN 15221 
DE BIJBEL VOOR FACILITY MANAGEMENT

NBN EN 15221 is een Europese norm die als alles omvattend mag beschouwd worden 
voor het facility management en daardoor ook bijzonder relevant en belangrijk is. 
Hoewel de norm al enkele jaren vastligt, is hij nog te weinig bekend en wordt hij te 
beperkt gehanteerd binnen het vakgebied. NBN EN 15221 is tegelijk handleiding, 
gids en waar nodig ook scheidsrechter voor alle beslissingsprocessen die de Facility 
Manager en zijn medewerker(s) moeten nemen.

“Een in de dagelijkse praktijk bruikbare norm 
is cruciaal voor cross border dienstverlening. 
Het is een belangrijk hulpmiddel om facility 
management efficiënter te maken en daarmee 
tegemoet te komen aan de aanhoudende 
kostendruk”. 
Europa beïnvloedt steeds meer onze wetgeving 
en dat heeft logischerwijze zijn impact op de 
werking van facility management. Daarnaast 
zien we steeds vaker dat DBFM(O)-contracten 
worden afgesloten en dat Facility Managers 
van bij de conceptuele fase betrokken zijn bij 
bouwprojecten, waardoor de noodzaak aan 
een werkzame norm voor het ontwikkelen van 
een lange termijn visie op gebouwen voor de 
hand ligt.

Eén van de grootste troeven van EN 15221 is 
dat het toelaat om dienstverlening te 
normaliseren en aldus vergelijkbaar te maken. 
Facility management is dankzij deze norm de 
eerste dienstverlening binnen ‘Business 
Services’ die genormeerd is.

FM ACROSS BORDERS /  NORMALISATIE VAN BEST PRACTICES & PROCESSEN

T ijdens het door een talrijk publiek 
bijgewoonde IFMA-evenement rond 
deze norm opende Jos Duchamps, 

Gedelegeerd Bestuurder van Procos en zelf 
nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
norm, met een terugblik. In de periode 2002 
– 2003 was er binnen IFMA een werkgroep die 
zich boog over de oppervlaktemeting voor 
kantoorgebouwen. Er was vastgesteld dat hier 
heel wat verschillende methoden in omloop 
waren. Uit verschillende Europese landen 
werden bestaande standaarden opgevraagd en 
vergeleken. Om de bevindingen aan de 
praktijk te toetsen diende het Ferraris-gebouw 
van de Vlaamse Overheid als studieobject.
In juli 2003 boog ook Euro-FM zich over de 
problematiek van de oppervlaktemeting en 
werd de basis gelegd voor de vandaag uit 
zeven luiken samengestelde norm.

“De EN15221 norm is van groot belang voor 
zowel de Facility Manager als de suppliers” 
argumenteert Jos Duchamps. 
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Kostenclassificatie 
Koen Mees, Partner Facility Consulting bij 
Freestone, ging dieper in op het luik        
EN15221-4, dat handelt over het onder-
brengen van de exploitatiekosten in de juiste 
categorieën: “Het is eigenlijk zeer basic, maar 
blijft altijd een moeilijke oefening” opende hij. 
“Voor een aantal zaken als catering en cleaning 
is alles duidelijk, maar dat ligt heel anders 
voor bv. kleine renovatiewerken, ICT, onder-
houdwerken aan de koelinstallatie, enz.”.
EN15221-4 bakent een duidelijk speelveld     
af en draagt bij tot de volledigheid van de 
kostenclassificatie. Er zijn twee hoofdcate-
gorieën voor het onderbrengen van de kosten: 

‘Space & infrastructure’, ‘People & organi-
sation’. Samen dekken ze het volledige 
spectrum van facility management.

‘Space & infrastructure’ omvat o.a. de ruimte, 
schoonmaak, werkplekkosten, het onder-
houd van de omgeving rond het gebouw, het 
ondersteunen van de primaire activiteiten. 
Onder ‘People & organisation’ vallen kosten 
m.b.t. beveiliging, ‘hospitality’ (vb. receptie, 
vergaderzalen), ICT, logistiek, business-
support, voor de organisatie specifieke kosten 
als bv. het onderhoud van rollators in een 
zorginstelling. Eén van de grote voordelen van 
het hanteren van EN 15221-4 is dat 

De zeven luiken van de NBN EN 15221 norm

De EN 15221 norm bundelt zeven luiken die vanzelfsprekend samen horen, maar waarvan de 
meeste ook afzonderlijk nuttig kunnen zijn, afhankelijk van de schaalgrootte van de organisatie en 
de verantwoordelijkheden van de afdeling facility management.

•	Het	eerste	luik	(NBN	EN	15221-1)	beschrijft	de terminologie en ‘definities’	binnen	het	FM-	
 vakgebied.
•	NBN	EN	15221-2	gaat	over	‘overeenkomsten en contracten’.	Het	is	een	zeer	praktisch		
 bruikbare gids voor het herschikken van de aangekochte dienstverlening, het onderhandelen  
 met nieuwe contractanten en het evalueren van services t.o.v. de daaraan verbonden kosten  
	 en	geleverde	kwaliteit”	getuigde	Sara	Oliveira	van	de	Portugese	Millennium	Bank,	waar	
 EN 15221 de leidraad werd voor een ingrijpende herstructureringsronde voor het gebruik 
 van facilitaire diensten.
•	Het	derde	luik	(NBN	EN	15221-3)	is	gewijd	aan	‘kwaliteit’ en mag gerust beschouwd worden  
	 als	een	handleiding	voor	het	kwaliteitsmanagement	door	facility	management.	Hierin	komen		
 het opstellen van SLA’s en het meten van KPI’s gedetailleerd aan bod. 
•	Het	vierde	luik	(NBN	EN	15221-4)	gaat	over	de	‘output van facility management’.	Het	bakent		
 de exploitatiekosten voor een gebouw precies af en helpt bij het clusteren van diensten.
• ‘Processen’	zijn	het	onderwerp	van	NBN	EN	15221-5.	
•	NBN	EN15221-6	is	waar	het	eigenlijk	allemaal	mee	begon	en	concentreert	zich	op		 	
 ‘oppervlaktemeting’. Dit luik is ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief en daardoor  
	 uniek.	Het	definieert	heel	precies	de	oppervlaktemeting	aan	de	binnenkant	van	een	gebouw,		
	 de	reëel	bruikbare	oppervlakte	voor	de	huurder,	en	is	daardoor	conflicterend	met	de		 	
	 conventioneel	door	real	estate	toegepaste	meetmethode.	NBN	EN15221-6	wordt	steeds	meer		
	 als	standaard	toegepast	–	zo	ook	door	de	Vlaamse	Overheid	-	en	is	bovendien	compatibel	met		
	 de	principes	uit	‘ISO	9836:1992	–	Performance	standards	in	buildings’.
•	Het	in	november	2012	laatst	toegevoegde	zevende	luik	overkoepelt	de	inhoud	van	EN15221-1		
	 tot	-6	door	het	uiterst	belangrijke	benchmarken te behandelen.

Momenteel	worden	de	delen	EN15221-1	en	-2	gereviseerd,	terwijl	ook	ISO	(International	
Organization	for	Standardization)	zich	vandaag	buigt	over	facility	management.	Met	de	
ontwikkeling	van	ISO	55000	‘Asset	Management’	wordt	bovendien	impliciet	een	link	gelegd	
tussen	Asset	Management	(zoals	gedefinieerd	werd	door	IAM	(The	Institute	of	Asset	
Management)	en	Facility	Management.	
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FM ACROSS BORDERS /  NORMALISATIE VAN BEST PRACTICES & PROCESSEN

kostenrapporten gemakkelijk vergelijkbaar 
worden tussen bedrijven of bedrijfstakken. 
Een ander voordeel is dat de precieze 
kostenclassificatie kan helpen bij het opstellen 
van de servicecatalogus voor de helpdesk.

Benchmarken voor ArcelorMittal 
Koen Mees stelde een case voor waarbij de EN 
15221 norm in de praktijk werd gebracht 
voor het vergelijken van de kosten tussen 
verschillende West-Europese sites voor 
productie van vlakstaal. Het project werd 
aangestuurd vanuit Gent. “Een eerste stap om 
de doelstelling van de klant te kunnen 
realiseren was het definiëren en classificeren 
van de kosten” getuigt Koen Mees. “Pas daarna 
was de eigenlijke kostenvergelijking mogelijk. 
Het is gebleken dat beide delen in deze case 
ongeveer een gelijke tijdsbesteding hebben 
opgeëist”.
Al vlug werd door de toepassing van de         
EN 15221 norm duidelijk hoe elke site een 
eigen cultuur kent, hoe verschillend de 
verwachtingen en KPI’s tussen de sites van 
eenzelfde onderneming zijn. Het verzamelen 
van de benodigde informatie kostte dan ook 
veel tijd en moeite!

Koen Mees: “In de lop van dit project werd de 
uitdaging om te bepalen hoe en wat je kan 
vergelijken binnen eenzelfde bedrijf, een-
zelfde sector, maar internationaal verspreid  

en geografisch gebonden. Ook lokale leveran-
ciers moesten op een gelijk en vergelijkbaar 
kwaliteitsniveau gebracht worden”.
Een mooi meegenomen neveneffect van deze 
case was dat best practices tussen de ver-
schillende sites werden uitgewisseld. 

Vierkante meters … 
en vierkante meters
Een juiste kijk op oppervlaktemeting lag aan 
de basis van de EN 15221 norm en is het 
onderwerp van deel 6 (EN 15221-6), waar 
Rudy Clonen, director Consultancy bij MCS, 
graag meer over vertelde.
“De doelstelling voor dit deel van de norm is 
een gemeenschappelijke basis vastleggen   
voor ruimte- en oppervlaktebepaling” com-
mentarieert Rudy Clonen. “Het is belangrijk 
om over een methodiek te beschikken die 
toelaat consistent te werken en ook inter-
nationaal één en dezelfde taal te spreken”.
EN 15221-6 definieert ‘net area’, wat de werk-
ruimte, sanitair, circulatieruimte en technische 
ruimte omvat; bij ‘net floor’ worden ook de 
scheidings- en mobiele wanden meegerekend. 
‘Level area’ sluit bovendien de technische 
schachten, eventuele balkons en terrassen in. 
Voor facility management draait alles rond ‘net 
area’ wanneer het gaat om een waardebepaling 
of taxatie van een gebouw. Dit is het gegeven 
nodig voor het zo precies mogelijk inschatten 
van de kosten voor een inrichtingsproject        

v.l.n.r.
Koen Mees,
Partner Facility Consulting 
bij Freestone

Rudy Clonen,
Director Consultancy bij MCS
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en vanzelfsprekend ook voor het benchmarken van ver-
schillende gebouwratio’s (gemiddeld 80 tot 60%).

‘Net area’ is verder nuttig wanneer de facilitaire kosten 
worden doorberekend aan de verschillende afdelingen 
binnen een organisatie, haast onontbeerlijk voor het 
opstellen van schoonmaakprogramma’s en/of de berekening 
van energieprestaties voor een gebouw. 

Rudy Clonen liet zich echter ook kritisch uit tegenover      
EN 15221-6: “Er zijn vandaag veel andere normen en 
standaarden in gebruik voor oppervlaktemeting.
Bij   EN 15221-6 ligt de focus op facility management en dat 
kan conflicteren met real estate. Deze norm bevat geen 
uitzonderingen voor moeilijk meetbare oppervlakten en 
biedt in het gebruik geen concrete vereenvoudiging t.o.v. 
wat al in omloop is. De data laten zich moeilijk tot niet 
omzetten naar andere in omloop zijnde standaarden of 
omgekeerd. Gezien het een nog jonge norm betreft is er 
slechts beperkt informatie beschikbaar voor benchmarken”. 
Positief is dat het een Europees vastgelegde norm betreft 
voor het facilitair vakgebied, die zich geautomatiseerd laat 
toepassen via een FMIS.

Eduard Coddé ✍

NBN

Het	 Nationaal	 Bureau	 voor	 Normalisatie	 (NBN)	 is	 een	
parastatale	 organisatie,	 die	 een	 30-tal	 medewerkers	 telt		
en	 vandaag	meer	 dan	 42.000	 normen	 beheert.	 Jaarlijks	
verschijnen gemiddeld zes nieuwe normen per werkdag! 
Een norm is een afspraak m.b.t. de kwaliteit of best 
practices	voor	een	product,	dienst	of	proces.	Het	is	geen	
wet en kan daardoor niet verplicht worden, maar is             
wel afdwingbaar door klanten t.o.v. hun potentiele 
leverancier(s).	
NBN	werkt	 samen	met	 een	 3400	 experts	 voor	 het	 (her)
schrijven	 en	 vertalen	 van	 normen	 naar	 de	 Belgische	
gebruikers.	 Zuiver	 Belgische	 normen	 worden	 steeds	
zeldzamer. Meestal gaat het om Europese normen die via 
het	CEN	(=Comité	Européen	de	Normalisation	/	European	
Committee	for	Standardization)	worden	aangereikt,	of	nog	
eerder	uitzonderlijk,	op	wereldvlak	via	de	ISO	(International	
Organization	for	Standardization).
De	 zeven	 luiken	 van	 de	 NBN	 EN	 15221	 norm	 kunnen	
afzonderlijk	online	besteld	worden	via	de	e-shop	van	het	
NBN.	 Er	 is	 keuze	 tussen	 een	 gedrukte	 of	 elektronische	
versie. De elektronische versie laat keuze tussen een 
enkelvoudige	 of	meervoudige	 licentie	 en	 biedt	 het	 voor-
deel dat teksten kunnen worden overgenomen voor bv. 
offerteaanvragen.	
     www.nbn.be

Seminarie: Leegstand 
pak je samen aan!

NIET
S

DOEN
?

2015 Turnhout
MAART

24

Leegstand in en rond de binnenstad, een veel besproken thema 

in België. Ook Regio Kempen en Stad Turnhout ontkomen helaas 

niet aan deze trend. Maar wat kunnen wij hier samen tegen 

ondernemen? Is het een zaak van de overheid, de vastgoedeigenaars 

of de maatschappij? Graag wisselen wij hierover met u van gedachte 

tijdens het seminarie “Leegstand pak je samen aan!”

Programma van 09:30 - 14:00 uur

• Astrid Wittebolle, vierde schepen & Luc Hermans, tweede 

schepen Stad Turnhout

Stad Turnhout en haar leegstand?

• Roel Druyts, gedelegeerd bestuurder Hillewaere Vastgoed

De impact van de veranderde vastgoedwereld op leegstand

• Dominique Walravens, Racine Advocaten 

Juridische implicaties van leegstandbeheer en Bezetting ter Bede

• Nico Vergaelen, Camelot Vastgoedbescherming

Een nieuwe kijk op leegstand

Het Seminarie wordt afgesloten met een walking dinner/lunch.

Voor aanmelding en meer informatie: 
cameloteurope.com/seminarie

OF 

ACTIE?

Camelot-15-NL-advert-profacility-100x297-3.indd   1 20-02-15   12:54
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A chttien maanden duurden de werken 
voordat de 2.450 medewerkers van 
PwC Luxemburg hun intrek konden 

nemen in het nieuwe kantoor in de Rue 
Gerhard Mercator in de Ban de Gasperich.        
De bouw is vlot verlopen, doordat er weinig 
vertraging geduld werd. Maar eigenlijk speelde 
de bedrijfstop in 2005 al met het idee om te 
verhuizen. 
We hadden een gesprek met Patrice Waltzing, 
Partner, Corporate Services Leader en bezieler 
van het project: “In 2005 hadden we net de 
kaap van de 1.000 medewerkers bereikt en de 
groeiperspectieven deden ons vermoeden dat 
we snel aan 1.300 zouden zitten. Volgens onze 
ramingen zouden we 2.500 medewerkers 
hebben tegen 2020. We zaten er een beetje 
naast” glimlacht Patrice Waltzing, “want dat 
cijfer halen we binnenkort al, met maar liefst 
vijf jaar voorsprong op de voorspellingen!”. 
Het kernidee was om alle medewerkers van het 
bedrijf te verenigen onder hetzelfde dak volgens 
een ‘One Firm’-concept en op die manier het 
gevoel van verbondenheid tussen alle bedrijfs-
medewerkers te versterken. Door plaatsgebrek 
werkte het personeel verdeeld over drie huur-

Gezelligheid troef in het atrium
Enkele maanden geleden verhuisden alle personeelsleden van PwC Luxemburg naar 
het Crystal Park. Dit gloednieuwe vastgoedpareltje in Luxemburg is voor de 2.450 
medewerkers veel meer dan alleen maar een nieuwe werkplek: het gebouw is heel 
leefbaar en gezellig, met een lichtrijk atrium van 1.000 m2, en moet op dagelijkse 
basis een meerwaarde bieden voor de klanten en medewerkers van de Big Four in het 
Groothertogdom Luxemburg.

gebouwen in Luxemburg-Stad. Het resultaat? 
Een ruimte van 30.000 m² met veel lichtinval, 
of 5.000 m² meer dan de oppervlakte waar-
over de medewerkers van PwC tot dan toe 
beschikten. Het gebouw, waarvan het ontwerp 
gebaseerd is op een chromosoom vorm, telt zes 
verdiepingen. De benedenverdieping bestaat 
uit een groot, lichtrijk atrium, eetgelegenheden, 
de PwC Academy, de onthaalruimte voor de 
klanten, de conciërge en verschillende vergade-
rzalen. Op de twee ondergrondse verdiepingen 
vinden we een auditorium, een fitnessruimte 
en parkeerplaatsen die verdeeld zijn over de 
twee plateaus. Op de vijf bovenverdiepingen 
bevinden zich de werkplekken: kantoren en 
open spaces.

Het atrium, een echt plein 
in het PwC-dorp
PwC is de zesde grootste private werkgever van 
het land en vervult in meerdere opzichten een 
voortrekkersrol. De nieuwe zetel van het 
bedrijf, die zowel qua toegepaste technolo-
gieën als qua ontwerp van de werkruimte 
vernieuwend is, staat helemaal in het teken   
van innovatie en gezelligheid.

WORKPLACE & HR  /  CASE STUDY : PWC LUXEMBURG
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Het kernidee was om de werkomgeving te 
herdefiniëren. De gemeenschappelijke ruimten 
zijn dan ook allen multifunctioneel ingericht. 
Het atrium dat 1.000 m² telt, vormt het hart 
van het nieuwe gebouw. Net als een dorpsplein 
is het een plaats voor communicatie en 
uitwisseling tussen de medewerkers. 
Er werd ook gedacht aan hun welzijn op het 
werk, met onder meer een fitnessruimte, een 
bar, een bedrijfsrestaurant en een hyper-
modern auditorium met bijna 200 zitplaatsen 
voor de opleidingen van de werknemers en de 
klanten van het bedrijf. 

De bezorgdheid om de veiligheid en het 
vertrouwen was aanleiding om de stroom van 
klanten en medewerkers anders te bekijken. 
Op het gelijkvloers en het niveau -1 kunnen 
klanten ontvangen worden, terwijl alle      
overige verdiepingen uitsluitend voorbe-
houden zijn aan de eigen PwC-personeels-
leden. De achterliggende gedachte was om de 
gebruiksvriendelijkheid voor allen op de 
benedenverdieping een boost te geven en 
tevens een maximale beveiliging te verzekeren 
op de verdiepingen. Het dominerende hori-
zontale verkeer wordt mogelijk gemaakt via 
loopbruggen, terwijl het verticale verkeer via 
trappen en liften verloopt en tevens het 
teamwerk moet stimuleren. Tijdens hun 
verplaatsingen naar een hogere of lagere 
verdieping komen de meeste werknemers   
50% van alle bedrijfsmedewerkers tegen. 

“Voor de interieurinrichting hebben we veel 
samengewerkt met het Luxemburgse ontwerp-
bureau Moreno, vooral voor de coffee corners, 
de grote bar in het atrium, het restaurant,         
de receptieruimte en de PwC Academy.                        
Het resultaat mag er zijn” klinkt het tevreden 
bij Patrice Waltzing. “Voor de kantoren en 
werkruimten hebben we de keuze intern 
gemaakt, gevolgd door het uitschrijven van  
een aanbesteding. TDS Office Design kreeg 
uiteindelijk de opdracht toegewezen met een 
voorstel dat op maat uitgewerkt was voor ons. 
TDS heeft onze behoeften het best begrepen en 
ze esthetisch helemaal tot onze grote voldoening 
vertaald”. 
De moduleerbare werkruimten zijn gericht     
op flexibiliteit en efficiëntie. Het Crystal Park 
combineert dan ook avant-gardistische archi-
tectuur, innovatie en gezelligheid aan de rand 
van een 16.000 m² groot park. In het park, dat 
een groen amfitheater omvat, kunnen 400 

personen genieten van hun lunchpauze in de 
buitenlucht of gewoon even ontspannen.

Office Hoteling als weerhouden optie
Om de medewerkers te begeleiden in hun 
zoektocht naar interne mobiliteit binnen het 
Crystal Park, heeft het bedrijf een 
reservatiesysteem voor de werkplekken en 
vergaderzalen uitgerold dat gebaseerd is op het 
‘Office Hoteling’-principe. Met een bedrijfs-
applicatie kunnen de werknemers via hun 
smartphone die PwC ter beschikking stelt een 
werkplek reserveren in functie tot de uit te 
voeren taak - bijvoorbeeld in de buurt van een 
collega met wie ze voor die opdracht samen-
werken of van hun manager - maar ze kunnen 
evenzeer de QR-code van elke werkplek of 
vergaderzaal ‘flashen’ om onmiddellijk te weten 
of deze beschikbaar is, dan wel wanneer ze 
beschikbaar zal zijn. Vervolgens kan de ruimte 
gereserveerd worden. 
In dezelfde optiek heeft PwC Luxemburg      
ook gekozen voor een mobiele printoplossing  
(zoals Follow-me Printing), zodat de werk-
nemers hun documenten met gelijk welke 
printer in het bedrijf kunnen afdrukken. 
Afdrukken verloopt via het beveiligde netwerk 
van het bedrijf. Om de afgedrukte documenten 
te verkrijgen, volstaat het dat de medewerker 
zijn badge voor om het even welke printer 
binnen het gebouw houdt, waarna deze uit-
stromen voor de badgehouder. Hierdoor wordt 
de vertrouwelijkheid, een essentieel aspect 
binnen PwC, nog meer versterkt. 

Change Management
Patrice Waltzing, PwC Partner en gelast met  
het project, benadrukt de noodzaak van een 
aangepaste begeleiding voor de verandering: 
“Met onze verhuizing naar het Crystal Park 
hebben we resoluut gekozen voor een culturele 
en technologische verandering met het oog op 
een grotere synergie en transversaliteit” legt de 
PwC Partner en projectleider uit. “Want het 
moeilijkste aan zo’n groot verhuisproject als   
dit is niet zozeer de keuze voor een bepaalde 
technologie of organisatiewijze, maar wel dat er 
rekening gehouden moet worden met de 
emoties en de gevoeligheden van elk van de 
medewerkers. Er moet samengewerkt worden 
met de mannen en vrouwen die PwC vormen. 
Daarom hebben we al onze medewerkers 
betrokken bij dit project. We hebben in 2012 
een grote interne communicatiecampagne 
gelanceerd, waarmee elke maand een specifiek 

WORKPLACE & HR  /  CASE STUDY : PWC LUXEMBURG
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Met de Office Hoteling-bedrijfs-
applicatie kan de QR-code van 
elke werkplek of vergaderzaal 
geflasht worden om meteen te 
weten of die beschikbaar is. 

De onthaal-, gespreks- en 
opleidingsruimten werden 
ontworpen en ingericht door 
het interieurarchitectenbureau 
Moreno.

De bureaus en werkplekken 
werden op maat geproduceerd 
en aangepast door TDS Office 
Design.

Het ontwerp van de opberg-
kasten voorziet in een dubbele 
beveiliging: met sleutel en via 
cijfercode.

➊ ➋
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onderwerp werd aangekaart via ons interne 
informatieplatform PiwiC, zodat het personeel 
vertrouwd kon raken met het project”.

Energiebeheer als uitstalraam
Als leefruimte houdt het Crystal Park rekening 
met alle milieuoverwegingen. PwC Luxemburg 
heeft van zijn waarden op het vlak van 
energiebeheer een echt uitstalraam gemaakt. 
Door de dubbele buitenwand van glas en hout 
kan de warmteoverdracht geregeld worden en 
door de natuurlijke lichtinval blijft het energie-
verbruik voor verlichting beperkt, want de 
werkplekken staan zoveel mogelijk in het 
daglicht. De energiezuinige kunstverlichting 
kan bovendien gedimd worden en wordt aan-
gestuurd door een netwerk van aanwezig-
heidsdetectoren. 

Diverse systemen monitoren op dagelijkse 
basis het afvalbeheer evenals het water- en 
energieverbruik. Wat het Crystal Park zo 
bijzonder maakt, is dat een van de data      
centers van het bedrijf er is ondergebracht en 
de hier vrijgegeven warmte opgevangen wordt 
voor het verwarmen van het gebouw. De 
warmterecuperatie uit het data center volstaat 
voor een derde van de totale energiebehoefte 
voor verwarming. Als bewijs voor de doel-
treffendheid van de ingevoerde milieu-
maatregelen scoorde het Crystal Park een 
BREEAM ‘Excellent’-certificaat. 

Multimodale organisatie 
van de mobiliteit
“Dankzij de energieprestaties en de algemene 
ergonomie van het gebouw halen we een van 
de beste ratio’s op de markt op het gebied van 
vastgoedkosten per werknemer” aldus Patrice 
Waltzing. “Om onze milieuverbintenis na te 
komen, heeft PwC Luxemburg een innovatieve 

interne oplossing voor multimodaal vervoer 
ingevoerd, met platforms voor carpooling en 
carsharing die de voorbije vier jaar ontwikkeld 
en uitgetest werden. We moedigen ook 
verplaatsingen met het openbaar vervoer aan. 
Al onze werknemers hebben een JobKaart* en 
we komen voor 50% tegemoet in de jaarlijkse 
kosten voor hun M-Pass**” verduidelijkt 
Patrice Waltzing. “We beschikken ook over   
een wagenpark van tien voertuigen die we via 
ons platform FlexiCar in samenwerking met 
Avis ter beschikking stellen voor specifieke 
gelegenheden. Steeds meer werknemers zien af 
van een bedrijfswagen in hun loonpakket en 
geven de voorkeur aan het openbaar vervoer. 
Maar voor specifieke opdrachten hebben zij 
soms een wagen nodig, voor één avond of     
een weekend. FlexiCar voorziet in die behoefte   
aan optimalisering van hun mobiliteit”.

Maar gezien het alsmaar drukkere verkeer in 
het Groothertogdom Luxemburg geeft Patrice 
Waltzing toe dat PwC er momenteel over 
nadenkt om satellietkantoren op te richten    
aan de Belgische en Franse grens: kleine, gede-
centraliseerde locaties waar de medewerkers uit 
de grensgebieden kunnen werken. “Telewerken 
en de invoering van gespreide werkuren zijn 
ook oplossingen die we aan het bestuderen 
zijn” gaat hij verder. “De bedoeling is om de tijd 
en energie van onze medewerkers te opti-
maliseren, om te vermijden dat ze onnodig vast 
moeten staan in de file”.

Uiteindelijk toont het Crystal Park zich als een 
project dat met meesterhand geleid werd en 
waarbij niets aan het toeval werd overgelaten. 
Alles werd zodanig uitgedacht om de 
meerwaarde te verbeteren die de medewerkers 
van PwC bieden aan een van nature veel-
eisende klantengroep. Een prachtige realisatie.

Patrice Waltzing, een kort portret

Voordat Patrice Waltzing bij PwC Luxemburg terechtkwam, had hij  
al een mooi parcours afgelegd in de industriële sector. Gedurende 
twintig jaar heeft hij verschillende bedrijven geleid in uiteenlopende 
sectoren, zoals levensmiddelen, elektronica en composietmaterialen, 
in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Nu is deze Belg, die af-
studeerde aan de HEC Luik, Partner en Corporate Services Leader 
bij PwC Luxemburg. Hij vergaarde heel wat ervaring op het vlak van 
organisatie en management. Patrice Waltzing besloot bijna tien jaar 
geleden om de overstap naar PwC Luxemburg te maken. In zijn 
huidige functie staat hij in voor de supervisie van de afdelingen 
Finances, IT, Infrastructure en Business Support.

* Met de Jobkaart geven bedrijven hun 
werknemers de mogelijkheid om gratis 
gebruik te maken van het busnetwerk 
van Luxemburg-Stad.

** Het M-Pass-abonnement is geldig 
voor een onbeperkt aantal ritten met alle 
openbare vervoersmiddelen in Luxemburg 
en voor grensoverschrijdende ver-
plaatsingen tegen het nationale tarief. 
Dit abonnement is voorbehouden aan 
bedrijven. 

WORKPLACE & HR  /  CASE STUDY : PWC LUXEMBURG
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Een dubbele schil uit glas en hout laat de 
regeling van de thermische uitwisseling 
toe en vermindert het energieverbruik 
voor de verlichting door maximaal 
daglicht te laten binnenstromen
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CRYSTAL PARK - 2, rue Gerhard Mercator - 1014 Luxemburg

Architect: P.ARC (Partnership for Architecture, Itten +Brechbühl AG (Suisse), 
Schemel & Wirtz Architectes) 
Bouw: CBL-Cit BLATON
Eigenaar: AG Real Estate      www.pro-realestate.be/agrealestate.be 
Binnenhuisarchitect: Moreno Architecture
Inrichting en meubilair voor de werkplekken: TDS Offi  ce Design  
Bar, bedrijfsrestaurant en conciërge: Sodexo      www.profacility.be/sodexo

De uitdaging van de 
Ban de Gasperich
PwC is zowat het eerste bedrijf dat zijn intrek 
neemt in de Ban de Gasperich, wat een 
belangrijke economische en residentiële cluster 
moet worden, met restaurants, winkels, een 
grootwarenhuis, kantoren, woningen, enz. 
Voor PwC is Ban de Gasperich een optimale 
keuze in functie tot de toegankelijkheid, het 
woningaanbod en uiteraard ook de huurprijs 
die voordeliger uitvalt dan op andere locaties 
zoals bv. het stadcentrum of de Kirchberg. Een 
ideale omgeving voor de PwC-medewerkers.

Patrice Waltzing, commentarieert de keuze   
van de locatie als volgt: “We hebben 
verschillende mogelijke locaties bestudeerd, 
waarbij we rekening hielden met onze eigen 
situatie. Ons personeelsbestand bestaat voor 
65% uit grensbewoners en de parkeer- en 
mobiliteitsproblemen zijn nu eenmaal ele-
menten die we absoluut niet kunnen negeren. 
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in 
Luxemburg-Stad te blijven, in de directe 
nabijheid van onze klanten, die voor het 
grootste deel in de hoofdstad gevestigd zijn.   
De nabijheid van de autosnelweg was een 
belangrijke factor, zodat onze medewerkers  
tijd kunnen winnen om naar het werk te rijden, 
maar we hebben ook aandacht voor andere 
oplossingen om de tijd die verloren gaat door 
verplaatsingen te beperken. De bestaande of 
verwachte infrastructuur, zoals een nieuw 
treinstation in Howald, een P+R parking en een 
uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod, 
waaraan de tram mogelijke toegevoegd kan 
worden, woog eveneens door”. 

Voor de bouw van Crystal Park heeft PwC     
een offerteaanvraag uitgestuurd die leidde tot 
de keuze van Promobe, de belangrijkste 
projectontwikkelaar voor Ban de Gasperich. 
Het ontwerp voor het gebouw is het werk van 
architectenbureau P.ARC. Na de ontwikkeling 
werd Crystal Park opgenomen in de portefeuille 
van AG Real Estate. PwC huurt 30.000 m² van 
het Crystal Park via een huurovereenkomst van 
9 - 12 jaar.  Het ontwerp van het gebouw is een 
gelukkig compromis tussen enerzijds de 
verwachtingen van PwC op basis van hun 
interne organisatie, gesteund op hun product-

lijnen en diensten, en anderzijds de noodzaak 
om te voorzien in de mogelijkheid tot 
herbestemming van het gebouw, eigen aan    
het statuut van huurder. Desondanks heeft 
PwC Luxemburg bijna 18 miljoen euro geïn-
vesteerd in de inrichting en uitrusting van hun 
nieuwe hoofdkwartier.

Bruno Hoditte ✍  Olivier Toussaint 

PwC Luxemburg is de grootste leverancier van 
professionele diensten in Luxemburg. PwC 
stelt bijna 2.500 mensen tewerk die afkomstig 
zijn uit 57 verschillende landen. PwC 
Luxemburg verleent diensten op het gebied  
van audit, fiscaliteit en consultancy, zoals   
onder meer advies in management, transacties, 
financiering en met betrekking tot reglemen-
taire aspecten. Het bedrijf verleent deze 
diensten aan een zeer gevarieerd cliënteel, 
gaande van lokale ondernemers en KMO’s tot 
grote multinationals die actief zijn in 
Luxemburg en in de Grote Regio.
     www.pwc.com/lu

“ Het nieuwe hoofdkwartier van PwC laat innovatie 
en gezellige huiselijkheid samengaan “

AG Real Estate      www.pro-realestate.be/agrealestate.be 
Moreno Architecture

 Sodexo      www.profacility.be/sodexo

WORKPLACE & HR  /  CASE STUDY : PWC LUXEMBURG



U bent misschien 
de persoon die wij zoeken… 

Hebt u ervaring en referenties in facilitair beheer en vastgoed? 
Dan beantwoordt u misschien aan het gewenste profiel 

van één van de vacatures die in de Profacility media verschijnen. 

Blijf als eerste op de hoogte en overloop de FM - RE werkaanbiedingen 
op www.profacility.be/jobs 

www.profacility.be/jobs 
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T ijd voor facilitaire creativiteit luidde 
het thema voor deze 32e editie, een 
thema dat niet alleen een grote lading 

dekt, maar tevens een grote noodzaak binnen 
de zorgsector. In alle sectoren worden Facility 
Managers geacht voortdurend te besparen, 
zonder dat dit naar ‘de klant’ zichtbaar wordt. 
Veelal gaat het om één enkele groep gebruikers 
– de werknemers van het bedrijf – terwijl de 
zorgsector te maken heeft met minstens drie 
verschillende doelgroepen: artsen en verple-
gend personeel, de patiënten en de bezoekers. 
Bovendien moeten de facility services 24/24u 
verzekerd blijven.

In zijn openingstoespraak stelde Luc 
Vanhaverbeke, voorzitter HFDV, het als volgt: 
“Creativiteit is een antwoord op vele vragen, 
een sleutel tot efficiëntie, een middel om met 
besparingen om te gaan, een hefboom tot 
succes! Creativiteit is durven buiten de lijntjes 
kleuren of de dingen vanuit een alternatief 
perspectief bekijken. Binnen de context van de 
aanhoudende daling van de financiering van 
de gezondheidszorg enerzijds, en de steeds 
grotere vraag tot kwaliteitsverbetering, regi-
straties, indicatoren en accreditering ander-
zijds, lopen we het risico om onze klant uit   
het oog te verliezen. Creatief werken aan de 
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Creativiteit, de onmisbare bondge noot voor FM in de zorgsector
Voor de 32e maal organiseerden de Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstel-
lingen (HFDV) hun jaarlijks congres op de vertrouwde locatie in Brasschaat.                                
Het evenement trok niet minder dan 120 professionals aan, evenals een 30-tal 
studenten aan de Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en voorzitter André de Reus van 
de Nederlandse zusterorganisatie Facilitair Management Gezondheidszorg (FMG),            
die ook enkele FMG-leden meebracht.

focus op onze klanten met oog voor 
kwalitatieve dienstverlening, is de rode draad 
doorheen dit congres die de sprekers elk op 
hun eigen manier zullen doortrekken”.
Hierna geven we een bloemlezing van enkele 
sterke boodschappen, inspirerend ‘out of the 
box’ denken en ervaringen die de sprekers 
deelden met het publiek. 

Disney als voorbeeld 
Tom Vandooren deed zelf een tijd ervaring op 
in de grote organisatie van Disney en stelde de 
vraag wat we kunnen leren van Disney om de 
evolutie van patiënt naar gast beter te bege-
leiden.
Gezondheidszorg is de beleving van diensten. 
Die beleving moet zowel efficiënt worden 
aangeboden als tevredenheid genereren, waar-
bij wordt vastgesteld dat efficiëntie niet tevre-
den maakt, terwijl tevredenheid vanzelf tot 
efficiëntie leidt. 
Hoe dichter men bij de klant staat hoe 
belangrijker de impact op de beleving. Voor  
de wereldwijd vertakte Disney-organisatie 
betekent dit veel terugkerende klanten en 
meer winst. In de zorgsector betekent het 
ervaren van een aangename beleving een 
versterking van de goede verzorging, een 
versnellen van het genezingsproces. 

FM IN DE ZORG  /  GASTVRIJHEID
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v.l.n.r.:
Luc Vanhaverbeke, 
voorzitter HFDV 

Tom Vandooren, 
Zaakvoerder Quest-it bvba
 
Myriam Claus, 
Directeur WZC Immaculata
OCMW Edegem

Creativiteit, de onmisbare bondge noot voor FM in de zorgsector

www.profacility.be/
references
Referentieboekwerken in 
het kader van de creatieve 
benadering van ‘hospitality’ 
in de zorgsector: 
•	Sturen en stuwen
 101 vragen over HRM 
 in de social profit
 Auteur: Tom Van Dooren  
 Acco Uitgeverij 
 > www.acco.be 
 Maart 2014, 
 ref ISBN: 978903349537

•	Als Disney de baas was in 
 uw ziekenhuis, 9 ½ dingen 
 die u anders zou doen
 Auteur: Fred Lee 
 Reed Business (Elsevier) 
 Beschikbaar op www.bol.com  
 > ref ISBN 9789035230538

Elke medewerker van een zorginstelling heeft 
aandeel in de beleving. Klanten beroeren is 
waar het om draait; door de zorg, maar ook 
door wat ze krijgen (eten, een krant,...).             
De ‘rol’ die de medewerker vervult is belang-
rijker dan de ‘taak’. De ‘rol’ van iedereen die 
deel heeft aan de werking van een zorginstel-
ling is om mensen beter, gezonder te maken. 
Die rol houdt ook nooit op, is een constante 
opdracht, in tegenstelling tot taken, die eindig 
zijn.

Tom Vandooren spoorde in het bijzonder aan 
tot het denken in ‘kettingen’: de raakpunten 
tussen klant en organisatie zijn het meest 
kritisch voor de beleving. Zo worden patiënten 
gemiddeld 2 uur van hun kamer gehaald voor 
een consultatie bij een specialist die amper 15 
minuten duurt! De efficiëntie weegt hier te 
zwaar door op de patiëntenbeleving. 
Tom Vandooren wees op het belang mensen 
goed op te leiden om ze een gezamenlijke visie 
van de zorginstelling te laten delen. Daarnaast 
is ambitie gewenst: goed is niet goed genoeg!

Negatief imago ombuigen 
door veranderingstraject 
Myriam Claus bracht het onderwerp 
‘Leiderschap en gastvrijheid in WZC 
Immaculata’ en verwees op haar beurt naar 
Disney, meer bepaald met het boek van Fred 
Lee: ‘Als Disney de baas was in uw ziekenhuis’. 
Ze opende met het negatieve imago dat rust 
op de sector van woonzorgcentra, wat hoofd-
zakelijk het gevolg is van kritiek op het voor-

rang geven aan het ritme van de zorg i.p.v. de 
wensen van de klant te laten primeren. 
Myriam Claus verwees in het bijzonder naar 
het uur van wekken, slapen gaan, het 
aanschuiven aan gemeenschappelijke sanitaire 
voorzieningen…
In 2012 startte zij een veranderingstraject met 
205 medewerkers, die allen vooreerst het 
boek van Fred Lee moesten lezen. Aansluitend 
gingen teams voor 48 uur in afzondering, 
inclusief overnachting, om na te denken over 
hoe gastvrijheid centraal kan worden gesteld. 
Hieruit werd een door iedereen gedeelde visie 
ontwikkeld: ‘gastvrije zorg voor klanten blijft 
bij’. Men concludeerde ook dat de familie van 
de residenten vaak meer ‘klant’ zijn dan wie in 
de instelling woont. Gastvrije zorg voor de 
bewoners resulteert in een goede beleving bij 
de familie.

De medewerkers moeten motivatie uitstralen, 
zichtbaar zijn en altijd aanspreekbaar zijn.       
De medewerkers stelden zelf een lijst op          
met 39 punten die tevredenheid creëren.          
Ze moeten zich concentreren op waardering 
en complimentjes, niet op klachten. Men 
stelde ook vast dat er gemiddeld zeven 
complimentjes nodig zijn om één klacht of 
negatieve beleving te neutraliseren. 
Het middenkader is de aangewezen hefboom 
voor het bewerkstelligen van de verandering 
in de zorgverstrekking aan de klanten. Door 
de dagelijkse zorg te verstrekken op het ritme 
van de klant wordt deze een memorabele 
beleving!
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Klantgerichtheid, als basis 
voor het professioneel handelen
Peter Van Welden, had het over ‘Customer 
Delight Management’, het overtreffen van de 
verwachtingen bij de klant door klantgericht 
te reageren. Klanten worden steeds veel-
eisender en bijgevolg is het steeds moeilijker 
om hun verwachtingen te overtreffen. Wat 
vandaag goed is, zal morgen als onvoldoende 
ervaren worden, terwijl een fantastische score 
vandaag, morgen al is afgezwakt tot gewoon 
goed. Bovendien moeten die stijgende ver-

wachtingen ingelost worden tegen een lagere 
prijs, want de bereidheid tot betalen is 
teruglopend…
Al te vaak sturen organisaties kreten en slogans 
uit die ze nooit kunnen waar maken, wat 
steevast zal leiden tot ontevredenheid. Daarom 
is het noodzakelijk zo precies mogelijk te 
bepalen wat klanten mogen verwachten 
alvorens erover te communiceren, waardoor 
de kans tevredenheid te oogsten veel groter 
wordt. Van de verschillende transacties die we 
allen dagelijks meemaken (gemiddeld wel 

150!) zijn er slechts weinig die herinnerd 
blijven als ‘delighted’. Gemiddeld is dat     
10%. Toch moet het genereren van klanten-
tevredenheid een permanente uitdaging 
blijven. Ontevredenheid is het resultaat van 
niet tegemoetkomen aan de verwachtingen 
van de klant. Door keuzes te maken en 
duidelijk te communiceren kan men de ver-
wachtingen van de klant bijsturen naar  wat 
de organisatie kan bieden en zo de tevre-
denheid opvoeren. Het resultaat van de 
tevredenheid = Passie x Drive x Discipline.

Creatief denken en werken
Karl Raats, expert in creatief denken, vergastte 
de zaal op een geanimeerde sessie.
“Zorgen voor wie zorgbehoevend is, is het 
primaire proces voor de zorgsector, maar is 
facility management daar ook mee bezig?” 
opende hij. Kinderen, maar ook volwassenen 
hebben angst voor de behandeling, de soms 
indrukwekkende medische apparatuur en   
het kille kader waarin de zorgverstrekking 
plaatsvindt. Die angst vertraagt of blokkeert 
zelfs al te vaak het genezingsproces. Door de 

“ De belangrijkste klantenrelatie is deze met jezelf: 
wie goed zit met zichzelf werkt beter en zal vanuit het 

eigen goed voelen tevredenheid opwekken bij anderen “

v.l.n.r.:
Peter Van Welden, 
Zaakvoerder D-Sense
 
Karl Raats, 
Expert in creatief denken

FM IN DE ZORG  /  GASTVRIJHEID
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zorgverstrekking tot een ‘avontuur’ te maken 
worden angsten weggenomen en stellen 
patiënten zich open voor de genezing. Karl 
Raats toonde beelden van een CT-scanner 
voor het bestralen van kankerpatiëntjes, 
opgesteld in een ruimte die volledig was 
aangekleed als een pirateneiland.

“Creatief denken is verschillend van zich rond 
een kampvuur neervlijen” stelde Karl Raats. 
“Het gaat om mensen betrekken, hun in- 
breng en luisterbereidheid uitlokken. Ideeën 
welkom heten en toelaten, is wat creatief 
denken aanwakkert en dat op alle niveaus,   
los van hiërarchische structuren”. 

Dat het werkt bleek uit een oefening met de 
zaal die in groepjes van telkens vier mensen 
werd ingedeeld, waarbij de jongste persoon 
een idee mocht lanceren en gedurende twee 
minuten toelichten, waarna de drie anderen 
ook telkens twee minuten kregen om er 
kritisch tegenaan te kijken, het idee een breder 
draagvlak te geven.

Tot besluit van zijn sessie riep Karl Raats 
iedereen op zich de uitdaging te stellen om 
elke dag één idee neer te schrijven en dat 
gedurende een ganse maand.

Eduard Coddé ✍

Zorgsector kaapt prijzen weg

De voorbije jaren hebben Facility Managers uit de 
zorgsector herhaald bewezen dat ze niet alleen 
hun vak kennen, maar dat ze zich ook weten 
te onderscheiden t.o.v. andere sectoren in ‘het 
realiseren van meer met minder’. 

Op 22 mei 2012 werd Arlette Verleyen, Directeur 
Facilitaire Dienst Universitair Ziekenhuis Brussel, 
uitgeroepen tot eerste Facility Manager of the Year 
tijdens een feestelijke IFMA-avond in het Brusselse 
Tour & Taxis. 
Een jaar later won AZ Jan Portaels de IFMA Facility 
Awards 2013 met hun project ‘Helena’, dat de 
focus legde op kwaliteit, veiligheid en rentabiliteit, 
een betere dienstverlening aan de patiënten en een 
aangename en valoriserende omgeving voor de 
medewerkers.
Ook in 2014 viel de eer te beurt aan de zorgsector 
met de bekroning van Henk Vincent, Directeur 
Facilitaire Diensten en Masterplan AZ Alma Eeklo / 
Sijsele-Damme, tot Facility Manager of the Year.

Arlette Verleyen, 
Directeur Facilitaire 
Dienst, UZ Brussel

Franck Deckmyn, 
Facilitair Directeur, 
AZ Jan Portaels

Henk Vincent, Directeur 
Facilitaire Diensten en 
Masterplan AZ Alma
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Voorstelling van de belangrijkste projecten die in de actualiteit staan: 
stedenbouwkundige projecten die de verweving van diverse zones in ontwikkeling 
verzekeren, met een duurzame integratie van kantoorgebouwen, winkelstraten en 

shopping centers, residentiële projecten, gebouwen en openbare ruimte, 
evenals zones voor logistieke en productieactiviteiten.
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H et UZ Gent telt meer dan 6000 
medewerkers, biedt meer dan 1000 
bedden voor eendaagse en 

meerdaagse opnamen en behandelt dagelijks 
ruim 3.000 patiënten, wat het tot een van de 
grootste en meest gespecialiseerde zieken-
huizen in Vlaanderen maakt. Voordien werd 
door de facilitaire dienst gebruik gemaakt van 
een zelf ontwikkelde software voor het melden 
en afhandelen van hoofdzakelijk technische 
problemen, evenals het factureren naar 
diensten en het ingeven van prestaties. 
Er zaten geen plannen in opgenomen. 
Bedoeling van de invoering van een FMIS was 
om een betere kijk te krijgen op de facilitaire 
processen en daartoe was een totaalpakket 
voor facility management nodig.

Marktonderzoek
Als eerste stap werd het eigen systeem 
afgetoetst t.o.v. het marktaanbod. Integratie 
van het bestaande was noodzakelijk, opdat het 
werk van jaren niet zou verloren gaan.

UZ Gent: interne sensibiliserings-
campagne voor het change 
management en gebruik van 
FMIS system

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) bundelt alle gegevens, processen 
en documenten voor de facilitaire dienst in één gecentraliseerd systeem. Vooral binnen 
de zorgsector is de integratie van FMIS softwareoplossingen veralgemeend. Gezien 
de complexheid van de organisatie en de verspreiding van de informatie, opteerde           
het Universitair ziekenhuis Gent voor een stapsgewijze implementatie. 

Bert Van De Wielle, Klantendienst & FMIS, 
Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur aan 
het UZ Gent: “Zowel op strategisch als tactisch 
niveau was iedereen gewonnen voor de aan-
schaf van een performant FMIS. Op opera-
tioneel vlak was er wel wat weerstand”. 
Het registreren van de prestaties werd 
gevraagd. Hierdoor voelden sommige technici 
zich geviseerd en gecontroleerd, want zij 
waren gewoon aan het invullen van een 
logboek en moesten nu overschakelen op een 
digitaal document. Dit werd opgevangen door 
de dienst vorming te betrekken in het      
‘change management’ traject (zie verder). Als 
volgende stap is de implementatie van SLA’s 
per meldingssjabloon en prioriteit voorzien.

Onontbeerlijke opvoeding 
en opleiding 
Parallel aan de implementatie van het FMIS is 
het ‘change management’ uiterst belangrijk en 
dient deel uit te maken van de begeleidende 
vorming. Bert Van De Wielle: “Interne klanten 

FACILITAIR BEHEER & COMMUNICATIE

Stapsgewijze implementatie 
van een FMIS bij UZ Gent
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in het UZ Gent werden geïnformeerd via 
nieuwsbrieven, posters, e.a. Er was een 
sensibiliseringscampagne nodig om aan te 
sporen tot online registratie van gewenste 
interventies i.p.v. het voordien gebruikelijke 
doorbellen van de noden”. De eigenlijke 
implementatie verliep vrij vlot. Er is intern 
nog bijgesleuteld, wat aanleiding was tot 

vertraging. Lange termijn denken is een must. 
“Wij opteerden voor een stap per stap 
implementatie, want het gaat tenslotte om een 
zeer intensief proces, waar men lang mee 
bezig is” getuigt Bert Van De Wielle. “We 
misten een degelijke Nederlandstalige 
handleiding als basisdocument om mee aan 
de slag te gaan, al voelden we snel aan dat je 
uiteindelijk beter zelf een eigen handleiding 
opmaakt, aangepast aan de specificiteit van 
het gebruik binnen de organisatie”. 
Een opleiding van de gebruikers door de 
leverancier van het FMIS was voorzien en 
ervaren we als onontbeerlijk, evenals een 
vervolg na de implementatie. 
Een gebrek aan ondersteuning in de eigen taal 
bemoeilijkt vaak de communicatie en vormt 
aanleiding tot misverstanden. Misschien is het 
wenselijk dit aspect op te nemen in het 
lastenboek wanneer men de markt op gaat 
voor een FMIS.

Ervaringen 
“We hadden hogere verwachtingen t.o.v. de 
standaard rapportering die ingebouwd zit” 
geeft Bert Van De Wielle aan. “Dat was 
aanleiding tot een meerkost om de 
rapportering te krijgen zoals we ze wensten”. 
“Algemeen voldoet het FMIS zeker”, luidt de 
balans op dit ogenblik. De facilitaire dienst 

van het UZ Gent had ook positieve ervaringen 
met het aansturen van het maatwerk als deel 
van het implementatietraject.
Het gebruik neemt stelselmatig uitbreiding 
over andere diensten van het UZ Gent, 
waaronder patiëntenvervoer, supply chain, 
catering, linnendienst, schoonmaak etc. 
Bert Van De Wielle: “Onze klantendienst is 
zowat de ambassadeur voor het FMIS-gebruik 
en ‘promoot’ het aan de andere afdelingen”.
Als één van de voordelen wordt ook de 
mogelijkheid tot aansturen van leveranciers 
met raamcontracten vooruitgeschoven. 
Zo kan de onderhoudsfirma voor de bedden 
zelf in het systeem werken. Uitwisseling 
(door-sturen van werkbonnen) via het FMIS is 
mogelijk voor alle onderhoudscontractors.
Het opnemen van onderhouds- en meer-
jarenplannen maken dat de dienst infra-
structuur, toekomstige technische en bouw-
kundige gebreken veel ‘preventiever’ kan 
aanpakken. 

“ Een opleiding van de gebruikers door de leverancier van 
het FMIS was voorzien en ervaren we als onontbeerlijk, 

evenals een vervolg na de implementatie “

FACILITAIR BEHEER & COMMUNICATIE
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Er komt enige ontevredenheid aan de oppervlakte 
wanneer het gaat over de door de FMIS leverancier 
voorziene ‘roadmap’. “Deze wordt teveel als opge-
drongen ervaren” commentarieert Bert Van De Wielle. 
“Er worden heel vaak updates aangekondigd zonder 
duidelijkheid over de daarin vervatte meerwaarde voor 
ons. Als gebruiker moet je onmiddellijk kunnen zien 
wat nieuw is en wat eventueel wegvalt. Dat kan essen-
tieel zijn voor de eigen organisatie en workflow”. 
Budgetoverschrijdingen vormen een concreet risico bij 
een zowel in de breedte als diepgang uitgebreid FMIS 
zoals dat waar het UZ Gent zich van bedient.

Eduard Coddé ✍

Nieuwe generatie in Facility Management

Bert Van De Wielle deed zijn middelbare studies aan  
het VTI Sint-Laurentius te Lokeren, waar hij een diploma 
elektrotechniek behaalde. Aansluitend opteerde hij 
voor een Bachelor-opleiding Facility Management aan 
de KaHo Sint-Lieven, Campus Waas, waar hij in 2010 
afstudeerde.
In juli 2010 begon hij zijn professionele loopbaan 
als Assistent Klantendienst & FMIS  bij het UZ Gent, 
waar hij meteen betrokken werd bij het gefaseerd 
implementatieproces voor een FMIS. Tot zijn kern-
taken behoren de algemene configuratie van alle 
mogelijkheden van de verschillende FMIS-modules 
(het verzamelen en importeren van gegevens); het 
uiteindelijke rapporteren van data uit het FMIS aan 
het hoger management, op periodieke tijdstippen. 
Daarnaast heeft hij deel aan de communicatie, training 
en ondersteuning van de hoofdgebruikers (back-office) 
en eindgebruikers (front-office).
Eind 2011 stond Bert Van De Wielle samen met Arnout 
Van Hoecke, Dieter Segers en Jolien De Veirman 
aan de wieg van de ‘Young IFMA Professionals’, als 
onderdeel van IFMA Belgian Chapter. 

Bert Van De Wielle, 
Klantendienst & FMIS, 
Facilitair Beheer
Dienst Infrastructuur, 
UZ Gent
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Om de groeiperspectieven van de 
kantoorvastgoedmarkt in Luik 
objectief voor te stellen, heeft 

Immoquest alle transacties op deze markt 
gedurende de voorbije vijf jaar geïnventariseerd 
en gekwantificeerd. Immoquest raamt de  
take-up van 2010 tot 2014 op zo’n 60.000 m², 
hetzij een gemiddelde van 12.000 m² per jaar, 
met een hogere take-up van 15.031 m² in 
2012 en een lagere van 9.957 m² in 2011. 
2014 kan ingedeeld worden bij de minder 
goede jaren, met een take-up van amper   
9.979 m². Volgens Christophe Nihon, gede-
legeerd bestuurder van Immoquest, is het 
huidige aanbod zo laag, vooral vanuit 
kwalitatief oogpunt, dat de meeste recente 
kantoorgebouwen systematisch gegadigden 
vinden. 
Tijdens de bestudeerde periode werden zeer 
weinig transacties geregistreerd, die boven-
dien bijna uitsluitend betrekking hadden op  
nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen. 
De kantooroppervlakken van meer dan        

Het project ‘Circus’ tegenover 
het treinstation Luik-Guillemins

Terwijl Brussel blijft lijden onder een overaanbod aan kantoorgebouwen, kampt 
Luik al verschillende jaren met een tekort. Met de bouw van de Médiacité, het 
nieuwe treinstation Luik-Guillemins en nu de nieuwe Financiëntoren, zijn er genoeg 
katalysators voor een herontwikkeling van deze centrale stadswijken. Een recente 
studie van Immoquest analyseert de Luikse kantoormarkt en geeft een beeld van de 
groeimogelijkheden.  

1.500 m² zijn goed voor slechts 10% van die 
transacties en betreffen gebouwen in het stads-
centrum. Het grootste deel van de take-up 
betreft oppervlakken van minder dan 400 m² 
en gebouwen net buiten de stad. De statistieken 
van Immoquest houden geen rekening met 
gebouwen voor eigen gebruik, zoals de zetel 
van EVS in het Liège Science Park in de Luikse 
deelgemeente Sart-Tilman, waarbij de inves-
teringen het voorwerp uitmaakten van een 
aanbesteding, en specifieke transacties, zoals 
de 38.800 m² van de Financiëntoren die 
Fedimmo gebouwd heeft en aan de FOD 
Financien verhuurt.

Overheersing van de stad op de rand
De huidige totale oppervlakte aan kantoor-
gebouwen wordt geraamd op 620.000 m²  
voor de regio Luik. De nieuwe gebouwen en 
de gebouwen jonger dan vijf jaar vertegen-
woordigen iets meer dan een derde van de 
Luikse kantoormarkt. Immoquest analyseerde 
de transacties van 2010 tot 2014, evenals het 
huidige en toekomstige kantooraanbod per 
zone.

REAL ESTATE OFFICE MARKET /  LUIK

Luik, een aantrekkelijk voor 
investeerders en bedrijven
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• Het hypercentrum, met de Boulevard de 
 la Sauvenière, de Boulevard d’Avroy en de  
 Rue des Guillemins, is goed voor 45% van 
 e take-up. Vooral grote bedrijven en over- 
 heidsbesturen vestigen er zich op grote  
 oppervlakken, want de gemiddelde bezette  
 oppervlakte bedraagt er bijna 1.500 m².
 Het mag dan ook geen verrassing heten 
 dat de enige twee kantoorgebouwen met  
 een lopende bouwvergunning, namelijk 
 ‘E.Lyge’ en ‘Circus’, in deze zone gevestigd  
 zijn. 
 Twee andere grootschalige projecten in de  
 wijk Guillemins bevinden zich nog in de  
 voorbereidingsfase: het project van 
 Infrabel rond de bouw van zo’n 65.000 m² 
 kantoren in de Rue du Plan Incliné, aan  
 het plein waar vroeger de magazijnen van  
 ABX waren, en het project van Fedimmo  
 in de Rue du Paradis rond de bouw van  
 12.500 m² kantoren (eerste fase), na de  
 afbraak van de verouderde gebouwen 
 waar de FOD Financiën tot voor kort  
 gevestigd was.

• Het pericentrum wordt door Immoquest  
 gedefinieerd als een kantoorlocatie die vlot  
 bereikbaar is met de wagen en waar  
 gemakkelijk parkeerplaats te vinden is op 
 het grondgebied van de stad Luik. Het  
 bestaat voornamelijk uit het Parc d’Affaires  
 Zénobe Gramme in Angleur, het Office  
 House in Rocourt en de Quai Timmermans  
 in Sclessin, samen goed voor 25% van de  
 totaal verhuurde oppervlakte, tegen een  
 gemiddeld oppervlakte van 825 m² per  
 transactie. Onder meer PwC, Lampiris en  
 Air Liquide zijn er gevestigd.

• In tegenstelling tot wat men zou ver- 
 wachten, is de Luikse rand - bestaande 
 uit onder meer de gemeenten Alleur,  
 Grâce-Hollogne, Herstal, Awans en Battice  
 - slechts goed voor 30% van de take-up,  
 hoewel de rand 54% van de transacties  
 gegenereerd heeft. Bij deze transacties ging  
 het echter vooral om kleine kantoor- 
 oppervlakken, van gemiddeld minder dan  
 400 m².

REAL ESTATE OFFICE MARKET /  LUIK

In de ban van herenhuizen

In de ‘Vurige Stede’ zijn tal van 
prachtige herenhuizen terug te vinden. 
Door het nijpende tekort aan nieuwe 
kantoorgebouwen in het centrum 
hebben vele bedrijven in deze 
herenhuizen geïnvesteerd - en ze in 
zekere zin ‘ingepikt’ - door ze als 
kantoren in te richten. Vijf jaar geleden 
heeft Christophe Nihon deze tendens 
geanalyseerd. Hij schatte toen dat er 
bijna 25.000 m² oude woningen 
omgebouwd zijn tot kantoorruimte. 
Hij pleit ervoor dat deze huizen          
hun oorspronkelijke residentiële 
bestemming terugkrijgen, vooral 
omdat die omgebouwde kantoren 
vaak helemaal niet voldoen aan de 
huidige voorwaarden voor een 
stimulerende werkomgeving en aan 

de eisen op het vlak van energie-efficiëntie. Een gemengde (her)ontwikkeling van bepaalde 
wijken met de bouw van nieuwe kantoorgebouwen, waarbij de verschillende functies (kan-
toren, handelszaken en woningen) harmonieus naast elkaar bestaan, zal Luik de garantie 
geven om in de toekomst bekendheid te verwerven als een ‘Smart City’.

Christophe Nihon, 
Gedelegeerd bestuurder van Immoquest
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Redelijke huurprijzen
Malgré Ondanks de benijdenswaardige 
mobiliteitssituatie en bereikbaarheid via het 
spoor met hogesnelheidstreinen (Thalys, TGV 
en ICE), de autosnelweg en de luchthaven van 
Luik, maar ook de plannen om tramlijnen aan 
te leggen in de stad, blijven de huurprijzen 
schappelijk in vergelijking met Brussel. In zijn 
marktstudie stelde De Crombrugghe & 
Partners in 2014 vast dat de huurprijzen 
tussen 100 en 130 euro/m²/jaar schommelen 
voor goed gelegen, nieuwe gebouwen en 
tussen 80 en 95 euro/m²/jaar voor oude 
gebouwen. 
Het beperkte aanbod nieuwe gebouwen zal 
zeker in het voordeel spelen van de enige twee 
projecten die onlangs een bouwvergunning 
kregen. De circa 11.000 m² van het project    
E.lyge in het hypercentrum, meer bepaald in 
de wijk Le Cadran, vlakbij de Place Saint- 
Lambert, zou verhuurd worden tegen 175 
euro/m²/jaar. Voor de kantoren van het andere 
gemengde bouwproject tegenover het station 
Luik-Guillemins, dat Immoquest in opdracht 
van de groep Circus commercialiseert, zal een 

huurprijs van 145 euro/m²/jaar gevraagd 
worden. Maar deze twee projecten buiten 
beschouwing gelaten, zal het kantooraanbod 
op korte termijn wellicht niet groeien in Luik.

De honger van de 
vastgoedontwikkelaars
Volgens Christophe Nihon zou er een 
kantooroppervlakte van slechts 8.500 m² 
onmiddellijk beschikbaar zijn. Dat levert     
een leegstand van ongeveer 1,4% op in 
verhouding tot de totale oppervlakte die op 
620.000 m² geraamd wordt voor de regio 
Luik. Een heel aantrekkelijk percentage voor 
vastgoedontwikkelaars, vooral omdat de  
vraag groot blijft en dus een aanzienlijk 
aanbod zou kunnen absorberen als het op     
de markt gebracht wordt.
Dit kantooraanbod zal ook in de rand gespekt 
worden met twee grote renovatieprojecten van 
oude sites. De renovatie van de site van           
Val Benoît en van de gebouwen waar      
vroeger de Universiteit van Luik onderge-
bracht was voordat de campus verhuisde naar        
Sart-Tilman, zou goed moeten zijn voor een 

Kantoorprojecten in de pijplijn  
2016>2020
2017  E. Lyge/Cadran : ± 10.000 m2

2019  54 Féronstrée : ±   8.500 m2

2017  Circus : ± 10.000 m2

2020  Befi mmo/Fedimmo : ± 35.000 m2

 SNCB Plan Incliné : ± 65.000 m2

2020  Banimmo : ± 30.000 m2

2019  Hôpital de Bavière : ± 20.000 m2

2016  Val Benoît/SPI : ± 12.500 m2

2020  Val Benoît Moury/CFE : ± 11.000 m2

2018  Cristal Park : ± 20.000 m2

1

2

3

4

5
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aanvullend aanbod kantoren en werkplaatsen 
van zo’n 30.000 m². Deze ontwikkeling staat 
onder leiding van de SPI en de eerste kantoren 
worden dit jaar opgeleverd. De bestemming 
van de toekomstige infrastructuren is 
grotendeels gemengd, met kantoren en werk-
plaatsen. CFE/Moury is eigenaar van een 
gebouw op de site van Val Benoît en plant er 
tevens 11.000 m² kantoren zodra het huidige 
gebouw gesloopt is.
De reconversie en verbouwing van de site 
van de kristalfabriek van Val Saint-Lambert 
tot het gemengde complex ‘Cristal Park’ 
met handelszaken, een hotel, kantoren en 
recreatieve ruimten, omvat de oprichting van 
een business park met tien gebouwen van 
elk drie verdiepingen, goed voor een totale 
kantooroppervlakte van bijna 22.500 m². 

Gezien het succes van onder meer de verhuur 
van de 7.500 m²  in de drie gebouwen die samen 
het business center van de luchthaven vormen, 
ambieert Liège Airport grootschalige projecten 
in de rand, zonder dat hier momenteel al over 
gecommuniceerd wordt. Een ander belangrijk 
project wordt momenteel door Banimmo 
ontwikkeld in de gemeente Ans, meer bepaald 

REAL ESTATE OFFICE MARKET /  LUIK

op de locatie ‘Bonne Fortune’. De 93 ha grote 
site is naast de snelweg gelegen en biedt een 
snelle toegang tot het stadscentrum in slechts 
enkele minuten.

In een recente studie van de SPI, de 
economische ontwikkelingsmaatschappij 
voor de provincie Luik, werd het tekort aan 
beschikbare kantoren op 40.000 m² geraamd. 
Er is dus zeker plaats voor deze nieuwe 
projecten. Maar we weten nu ook officieel 
dat Luik geen nieuwe ambtenaren aanvaardt 
naar aanleiding van de staatshervorming en 
de overheveling van federale bevoegdheden 
naar de gewesten. Hoewel het tekort aan 
kwaliteitsvolle kantoorruimten op dit ogenblik 
schrijnend is, blijft enige gematigdheid op zijn 
plaats. Christophe Nihon waarschuwt dan ook 
voor een extreme uitwas van ‘alleen kantoren’ 
bouwen. Sommige vastgoedontwikkelaars 
lijken dit goed begrepen te hebben door 
gemengde complexen neer te zetten, zoals het 
Cristal Park, dat onlangs nog in de actualiteit 
kwam tijdens het MIPIM in Cannes, waarvan 
de jaarlijkse editie net weer afgesloten is.

Didier Van den Eynde ✍Cristal Park: renovatie en uitbreiding 
van de site van de vroegere 
kristalfabriek van Val Saint-Lambert
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Op www.pro-realestate.be/projects onze bibliotheek die alle belangrijke vastgoed-
projecten groepeert, ontdekt u een beschrijving van de nieuwste kantoorprojecten over 
gans België. Verder kunt u er kennismaken met presentaties van grote stedenbouw-
kundige projecten voor de (her)ontwikkeling van stadswijken, waarbij het vaak gaat om 
de herbeleving en herbestemming van voormalige industrieterreinen. Deze masterplannen 
houden rekening met de belangrijkste kenmerken van een smart en duurzame stad: een 
evenwichtige mix van vastgoedontwikkelingen als kantoren, woningen, winkels, 
infrastructuur, kinderdagverblijven, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, 
groene ruimten,... en multimodale mobiliteit.
Gebruik de zoekmachine op www.pro-realestate.be/projects om de beschrijving van een 
project terug te vinden door de naam van het project of de aard van het vastgoed 
(kantoor, retail of residentieel) in te voeren. Alle projectbeschrijvingen zijn in het Engels 
gepubliceerd.

Liège - Val Benoît

Liège - E. Lyge Brussel - The One

Charleroi - RMI

Liège - Coronmeuse

Mons station nieuw district 

Brussel - Belliard 40

Namur - Aquilis
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De hoofdzetel van Spadel was gehuisvest 
in de voormalige Apple-kantoren aan 
de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek. 

De uitstraling van het gebouw strookte 
helemaal niet met het sprankelend imago van 
de Spadel-producten. De CEO gaf dan ook  
zelf groen licht voor het zoeken naar een 
nieuwe locatie, wat gepaard zou gaan met een 
open space inrichting, een herschikking van 
de indeling in functie van de onderlinge 
samenwerkingsverbanden en de invoering van 
een clean desk policy als aanzet tot het nieuwe 
werken. “Spadel legt zwaar het accent op MVO 
en we hebben daartoe een MVO- Manager in 
dienst” licht Erika De Vos, Human Resources 
Director, toe. “De nieuwe locatie moest onze 
duurzaamheidsvisie ondersteunen. Elk onder-
deel van het verhuisproces en de nieuwe      
inrichting werd dan ook grondig gescand. 
Leveranciers moesten gedetailleerde product-
fiches voorleggen, ecolabels en attesten 
aandragen, kortom bewijs leveren van de voor-
gestelde duurzaamheid”.

Werkplek met panoramisch uitzicht
Bij het selectieproces voor een nieuwe locatie 
kwam de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer evenzeer aan bod als de open ruimte 
(één plateau) en de maximale inval van 
natuurlijk daglicht. Een Breeam-certificatie 
was wenselijk. Erika De Vos: “De nieuwe 
locatie moest toelaten alle werknemers van de 
Brusselse vestiging die deel uitmaken van de 
Belux & Export organisatie of van de 
ondersteunende groepsfuncties, op één vloer 
te huisvesten. Een deel van hen is frequent 
buitenhuis”. 
De aanleiding tot de verhuis was geen 
besparingsronde en er was dan ook geen 
dwang om met minder vierkante meters rond 
te komen. Daarom is vooreerst geopteerd   
voor een clean desk policy, niet voor flex desk. 
Er werd een lange lijst van gebouwen 
afgewerkt, waarvan slechts één er echt 
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Groene draad voor Spadel nieuwe hoofdzetel
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorgzaam omgaan met het milieu 
zijn essentiële waarden voor Spadel, algemeen bekend met de merknamen Spa, 
Bru, Carola, Wattwiller en Brecon Carreg. Vanzelfsprekend werden deze waarden 
nauwlettend bewaakt en liepen ze als ‘groene draad’ doorheen het verhuisproject      
voor een nieuwe hoofdzetel.

uitsprong: Woluwe Heights, waar de vijfde 
verdieping niet alleen veel daglicht maar ook 
een prachtig rondom zicht biedt en vooral 
toeliet om een inspirerende werkomgeving te 
creëren in ‘open space’.

‘Wij’-inrichting
De inrichting van de nieuwe thuis moest 
maximaal de waarden van het bedrijf en zijn 
medewerkers uitstralen, de HR-slogan ‘Eén 
team, één bedrijf’ belichamen. “We hebben 
heel wat referenties bezocht”, blikt Erika De 
Vos terug. “Via één van deze referenties hebben 
we D&C Services ontmoet en vielen meteen 
voor de voorgestelde aanpak met hergebruik 
en recyclage van uitgediend kantoormeubilair, 
kortweg NNOF, wat helemaal aansloot bij onze 
MVO-filosofie”.

Toch was het eerst ingediende conceptvoorstel 
niet meteen raak. “We misten het ‘wow’-
gevoel; er moest meer Spadel-spirit inzitten” 
commentarieert Erika De Vos. “De HR-slogan 
‘Eén team, één bedrijf’ werd opnieuw voor-
uitgeschoven en plots was er het idee ‘allen op 
één lijn’, ‘allen aan één tafel’, wat de groene 
draad werd voor de uitrol van het inrich-
tingsproject”.

Kurt Florus, bestuurder D&C Services:           
“Het idee was om alle mensen aan één door-
lopende tafel te plaatsen. Het concept is 
uitgerijpt door dialoog met de klant. De tafel 
vertrekt aan de receptie en loopt door via de 
vergaderzalen naar de eigenlijke kantoorzone. 
Waar de tafel fysisch onderbroken wordt – vb. 
door een glazen scheidingswand tussen twee 
verga-derzalen, slaat een ‘huisje’ de brug, zodat 
de uitgezette lijn toch continu doorloopt”.

WORKPLACE & HR  /  CASE STUDY 

“ De nieuwe locatie moest 
onze duurzaamheidsvisie 

ondersteunen “
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Groene draad voor Spadel nieuwe hoofdzetel

Alle afdelingshoofden werden als ‘Spadel-
ambassadeurs’ betrokken bij de macroplanning 
om de ideale samenwerkingsverbanden tussen 
de afdelingen te analyseren en aansluitend uit 
te tekenen. Daarna werden nog veel meer 
medewerkers betrokken bij de microplanning, 
wat o.a. de definitie van de verschillende 
werkplektypes omvatte. Erika De Vos: “Er was 
vooraf nadrukkelijk een deadline gesteld, 
zowel naar D&C Services als naar de eigen 
mensen”.

Functioneel met een knipoog
De nodige infosessies en diverse commu-
nicatievormen stimuleerden de betrokkenheid 
van alle medewerkers. Er werd zelfs een 
reactiekanaal opengesteld onder de vorm van 
een emailadres (move@spadel.com). Om de 
betrokkenheid en de commitment van de 
medewerkers te maximaliseren, werden even-
eens werkgroepen rond ‘look & feel’ 
opgericht. 
“De tafel als groene draad doorheen de 
kantoorvloer werd afgeplakt bij een 
eerste bezoek van de medewerkers 
aan de nieuwe locatie” gaat Kurt 
Florus verder. “De samenwerking 
tussen alle mensen en alle 
departementen verliep fantas-
tisch; Spadel heeft echt over alles 
nagedacht!”.
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In de overgang tussen de bezoekers- en de 
eigenlijke kantoorzone is een indrukwekkende 
‘wall of fame’ ingericht waarin alle Spadel-
producten een plaatsje kregen. Aanpalend is 
er een ‘waterbar’ waar al die producten ter 
beschikking staan in koelkasten en ook een 
ontspanningshoek met kickertafel ontbreekt 
niet. Zelfs twee terrassen met grastapijt 
veraangenamen het werkklimaat. 

Erika De Vos, 
Human Resources Director
bij Spadel
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Een technische vloer en plafond verzekeren 
maximale flexibiliteit naar de toekomst, terwijl 
ook een WiFi-netwerk werd uitgerold. Alle 
medewerkers beschikken over een smart-
phone waarop de vaste lijnen worden door-
geschakeld, tevens een bijdrage tot de clean 
desk policy.
Een ‘papierslag’ gedurende vijf opeenvol-
gende weken hielp om het papiervolume te 
reduceren dat van de oude naar de nieuwe 
locatie moest verhuizen. 

Geheel aansluitend bij de MVO-filosofie 
werden twee vergaderzalen uitgerust voor 
videoconferencing. De naamgeving voor alle 
vergaderfaciliteiten, evenals voor de waterbar 
is het resultaat van een interne wedstrijd. Bij 
de aankleding van het kantoor vallen overal 
verwijzingen op naar de ‘natuur’ van de 
Spadel-activiteiten. Zo zijn er onder meer 
verlichtingsarmaturen en stoelen aan de 
receptie in (water)druppelvorm en keren 
prachtige foto’s van landschappen of details 
uit de Hoge Venen waar het bronwater 
ontspringt, overal terug als blikvanger.

Het verhuisproject droeg de naam ‘Spadel on 
the move’ en er werd een specifiek logo voor 
ontwikkeld. De horizontale doorsnede van  
het ‘Woluwe Height’-gebouw lag aan de basis 
voor het design van dat logo, waarin ook de 
Spadel-kleuren terugkeren. Een gebruikers-
handleiding met ‘huisregels’ in de vorm van 
het logo, evenals een muismat en plexi-
fotokader met dezelfde styling werden als 
welkomstpresentjes aan alle collega’s over-
handigd bij de inhuizing. 

Eduard Coddé ✍

“ De HR-slogan ‘Eén team, één bedrijf’ werd opnieuw 
vooruitgeschoven en plots was er het idee ‘allen op één 

lijn’, ‘allen aan één tafel’, wat de groene draad werd 
voor de uitrol van het inrichtingsproject “

FM Project of the year?

Het project ‘Spadel on the move’ werd ingediend 
voor de Facility Awards 2015 en is samen met vijf 
andere kandidaten genomineerd voor de fi nale 
verkiezing op 12 mei 2015, in het Leefmilieu 
Brussel-fl agship gebouw op de Tour & Taxis site.  

De concurrerende FM genomineerden projecten zijn deze van ALD Automotive, BNP-Parisbas 
Fortis, Euroclear, FOD Mobiliteit en Vervoer, NATO.

De Facility Awards jaarlijks georganiseerd door IFMA beroepsfederatie zijn dit jaar aan hun 
tiende editie toe. Het gaat om de bekroning van het ‘Facility Management Project of the Year 
2015’. De deelnemende projecten moeten verband houden met de facilitaire organisatie van 
een onderneming, vastgoed, uitmuntend beheer van gebouwen, werkomgevingen, diensten aan 
personen, mobiliteit, zonder enige beperking naar sectoren.

Het voorgedragen project mag betrekking hebben op de volledige facilitaire organisatie van een 
onderneming of op een specifi ek deel van de facilitaire diensten. De jury evalueert de toegevoegde 
waarde van het project in verhouding tot de aard van de activiteiten van de onderneming.
Naast de beoordeling door de jury is er de publieke stemming die leidt tot de ‘Publieksprijs’. 
Hiervoor worden de online stemmen (aandeel van 40%) gecombineerd met de rechtstreekse 
stemmen tijdens het feestelijke event op 12 mei. 
     www.IFMA.be

voor de uitrol van het inrichtingsproject 
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De tafel vertrekt aan de receptie en 
loopt door via de vergaderzalen naar 
de eigenlijke kantoorzone.
Afwijkend van de meeste andere 
kantoorinrichtingen koos Spadel voor 
gangpaden en kantoorruimtes een 
lichtgrijs en voor vergaderruimtes een 
donkergrijs cradle-to-cradle tapijt.

De ‘huisjes’ als lounge bieden een 
perfecte uitvalsbasis voor informelere 
one-to-one’s of teammeetings.

‘Spadel on the move’ kantoor inrichtingsproject: advies & leveranciers

Workplace design - concept & projectbeheer D&C Services
          www.profacility.be/dcservices
Kantoormeubelen    Ahrend - Herman Miller - NNOF
Systeemwanden    Tecnospace
Vloerbekleding    CBRS, Brussel
Green wall & interieurbeplanting  Anygreen
Schilderwerken     Xervon
Loodgieterij    Cofely
HVAC     Air Ambiance, Battice
Badgecontrole & alarm, camerabewaking  Access Security, Wanze
Telefonie en videoconference  BKM, Vilvoorde
Branddetectie    Def
Verhuizingdiensten   Your mover
          www.profacility.be/yourmover

          www.profacility.be/dcservices
    Ahrend - Herman Miller - NNOF

          www.profacility.be/yourmover
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WORKPLACE PROJECTS LIBRARY

Ontdek via de online bibliotheek www.profacility.be/workplace, 
de reportages over de binneninrichtingsprojecten van de 
gebouwen van deze bedrijven en organisaties. 

ALLER MEDIA I KOPENHAGEN  
www.profacility.be/workplace/allermedia

OLV ZIEKENHUIS   I  AALST 
www.profacility.be/workplace/OLV

IBECOR  I  BRUSSEL 
www.profacility.be/workplace/ibecor 

BIVV  I  BRUSSEL   
www.profacility.be/workplace/IBSR-BIVV  

VERITAS  I  KONTICH 
www.profacility.be/workplace/veritas 

VAC GENT   I  GENT 
www.profacility.be/workplace/VAC-Gent

ONTEX  I  AALST 
www.profacility.be/workplace/ontex

SANOMA  I  MECHELEN 
www.profacility.be/workplace/sanoma

ING LIFE & NON-LIFE  I  DIEGEM 
www.profacility.be/workplace/ING-LIFE

CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP  I  BRUSSEL 
www.profacility.be/workplace/CCL

EDF LUMINUS  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/EDF

ELIA  I  BRUSSEL   
www.profacility.be/workplace/elia

BAXTER EUROPE  I  PARC DE L’ALLIANCE, EIGENBRAKEL  
www.profacility.be/workplace/baxter 

BEIERSDORF  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/beiersdorf

BPOST BANK  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/bpost-bank 
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BIVV  I  BRUSSEL   
www.profacility.be/workplace/IBSR-BIVV  

VERITAS  I  KONTICH 
www.profacility.be/workplace/veritas 

ING LIFE & NON-LIFE  I  DIEGEM 
www.profacility.be/workplace/ING-LIFE

ELIA  I  BRUSSEL   
www.profacility.be/workplace/elia

EULER HERMES  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/eulerhermes

CLEAR2PAY   I  DIEGEM 
www.profacility.be/workplace/clear2pay

JONES DAY  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/jonesday 

JBC  I  HOUTHALEN 
www.profacility.be/workplace/jbc   

SIBELCO  I  ANTWERPEN 
www.profacility.be/workplace/sibelco

MIVB - Royal Atrium I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/stib

BPOST BANK  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/bpost-bank 

BULL  I  BRUSSEL  
www.profacility.be/workplace/bull
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Peter Mostien, Strategic Real Estate 
Manager, ING Corporate Real Estate,  
heeft zijn thuisbasis in Amsterdam, van 

waaruit een 10-koppig strategisch team de 
kantoorconcepten voor ING bedenkt, dat in         
40 landen aanwezig is en een 50.000 medewer-
kers telt. De grootste kantoren bevinden zich    
waar ING zijn Europese roots heeft, in 
Nederland (16.000 medewerkers) en in België 
(meer dan 10.000 medewerkers). ‘Size Matters’ 
gaf Peter Mostien aan. Het heeft immers weinig 
zin om voor kleinere kantoren concepten te 
ontwikkelen. Nochtans heeft men als werkgever 
met sterk verschillende culturen te maken in de 
diverse landen. Zo kent Nederland een 
nadrukkelijke overlegcultuur, speelt er een 
sterk individualisme, zijn mensen uiterst direct 
in de omgang, wordt er vooral op korte termijn 
gewerkt. In Rusland geldt nog steeds dat de 
hiërarchisch hoogst geplaatste – de directeur – 
recht heeft op het grootste kantoor. 
Vanzelfsprekend een persoonlijk kantoor!          

Het flex desk principe kent hier absoluut      
geen genade. Werknemers hebben nog liever 
een te klein eigen kantoor dan een ruim 
bemeten en luchtig ‘open office’.
De werkplekvernieuwing wordt volgens Peter 
Mostien vooral gedreven door de evolutie van 
de klanten. ING begon 15 jaar geleden met de 
omschakeling van gesloten individuele 
kantoren naar open space, gevolgd door desk 
sharing, maar monofunctie gericht. Daarna 
volgden multi-functioneel gerichte desk sharing 
concepten, om vandaag vooral te focussen op 
‘out of the office’.
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HR & WORKPLACE

‘Open Office’… vanzelfsprekend  en toch zo controversieel 

“ In Nederland telt een werkweek 36 uren, die bij ING 
mogen verdeeld worden over 4 dagen à 9 uren, waarvan 
2 verplicht op kantoor aanwezig en 2 die als thuiswerk 

worden toegestaan. “

Het thema van de 28e Facility Night – ‘Open Office’ – liet vanzelfsprekend niemand 
onberoerd. Met 385 ingeschreven deelnemers, het is de grootste opkomst sinds de 
geboorte van het evenement, nu 15 jaar geleden. In zijn welkomstwoord gaf Patrick 
Wendelen, het evenement organisator, al aan dat de vandaag veralgemeende keuze 
voor een ‘Open Office’-inrichting van de kantoorvloeren het engagement vereist van 
zowel de Facility Manager als zijn HR-collega en het algemeen management.

“Waar de evolutie naar flex desk vooral een 
verandering voor de gebruiker teweegbracht, 
betekende NWOW een verandering voor het 
management” benadrukte Peter Mostien. 
In Nederland telt een werkweek 36 uren, die bij 
ING mogen verdeeld worden over 4 dagen à 9 
uren, waarvan 2 verplicht op kantoor aanwezig   
en 2 die als thuiswerk worden toegestaan.
Peter Mostien: “Iedereen moet zelf zien de juiste 
balans te vinden. Wie thuis werkt moet erop  
letten niet verstoord te worden door de vrijheid 
allerhande zaken te kunnen regelen buiten de 
professionele activiteiten. Het management 
moet leren omgaan met resultaat gericht 
werken, wat slechts kan als FM, HR en ICT de 
handen in   elkaar slaan”.

Het nieuwe werken op nieuwe 
werkplekken met het oude brein…
Zo zorgde Prof. Dr. Theo Compernolle meteen 
voor animo in de zaal. “Vandaag staan brein-
werkers centraal in elke onderneming, vormt 

het brein het belangrijkste tool voor het werken” 
benadrukte hij. “Maar wat weet de Facility 
Manager over het brein van de werkplek- 
gebruiker als het erop aankomt efficiëntie en 
productiviteit te optimaliseren?”. 
Prof. Dr. Theo Compernolle ziet een groot 
aantal stoorzenders voor ‘het brein’ op de 
werkplek, zowel vanuit de inrichting van de 
kantoorvloer   als vanuit de breinwerker zelf, 
die te gemakkelijk storing toelaat door het 
continu ‘connected’ te zijn en zo e-mails en 
andere communicatievormen toestaat de taken 
waarmee men bezig is te doorbreken. Het 
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‘Open Office’… vanzelfsprekend  en toch zo controversieel 

wonder van altijd en overal connected te 
kunnen zijn is verschoven naar een verplichting 
om steeds connected te zijn. Gemiddeld 
worden 11 e-mails verwerkt bij elke 
onderbreking van de werkzaamheden waar 
men mee bezig was. Maar 1 op 5 is ook niet in 
staat om terug te keren naar die onderbroken 
taken.
“Het open kantoor vermoordt reflectie, laat 
geen tijd meer om na te denken!” klonk het 
confronterend. “Denken vereist concentratie, 
bewust aandacht geven, is een inspanning die 
gepaard gaat met wilskracht. In een open office 
treedt gemiddeld alle 3 minuten een verstoring 
op!”. “Zelfs als een open office inrichting aanzet 
tot meer communicatie, zet ze niet aan tot een 
kwalitatieve communicatie” besluit Prof. Dr.   
Theo Compernolle. “Slechts 13% ervaart een 
open office als een goede werkomgeving; bijna      
1 op 2 verkiest het om moeilijke taken thuis te 
verrich-ten, omdat het daar rustig is”. 

Werk wordt steeds anders gedefinieerd
“Werk wordt door iedereen anders gedefinieerd” 
opende Frédéric Kain, Head of Location 
Manager, Siemens Real Estate Belgium. “De 
definitie van werk wijzigt ook voortdurend. 
Zeker is dat werk niet langer voor een locatie 
staat, maar voor een activiteit die volledig los 
kan staan van een locatie”.
De ‘War for talent’, inzetten op duurzaamheid, 
liggen aan de basis voor een andere kijk op de 
werkplek. In 2000 hadden sommige Siemens-
medewerkers tot 3 werkplekken ter beschikking 
in de diverse vestigingen. Vanaf 2002 werd het 

flex office concept ingevoerd, om in 2008 over 
te gaan naar NWOW, gedefinieerd als het 
‘Siemens Office Concept’, een project van HR 
en ICT, nadien bijgestaan door Security  en 
Communicatie. Het ‘Siemens Office Concept’ 
omvat een aantal kernprincipes: open office; 
mobiel werken; optimaliseren van de werk/
privé-balans en IT moet top zijn en 
internationaal geharmoniseerd.

Frédéric Kain heeft uit de evolutie van de 
werkplek geleerd dat men als organisatie met 
drie categorieën medewerkers te maken krijgt: 
zij die geloven in de verandering, zij die er 
absoluut niet in geloven en de volgers. Het is 
gebleken dat zij die er absoluut niet in geloven 
de beste ambassadeurs voor het project   
kunnen worden bij de uitrol. Het zijn veeleer 
zij die er van meetaf in geloofden die soms 
kunnen ontgoocheld worden omdat ze teveel 
verandering verwachten. 

Open Office of niet? Iedereen heeft daar zo zijn 
menig over en dat zorgde voor een vinnige dis-
cussie tot besluit van de presentaties gedurende 
de geanimeerd panelgesprek en debat over de 
invloed van het ‘open office’ op de productiviteit 
van de werknemer met als deelnemers de drie 
gastsprekers van deze avond en Inge Plancke, 
General Manager SSC USG People Belgium, 
Roland De Coninck, Division Director Siemens 
Real Estate, en Frédéric Demars, Senior Vice-
President Human Resources STIB/MIVB.

Eduard Coddé ✍
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v.l.n.r.:

Frédéric Kain, 
Head of Location Manager, 
Siemens Real Estate Belgium

“Elke medewerker moet zelf het 
gebruik van zijn werkplek optimali-
seren, m.a.w. de werkplek leren 
gebruiken”.

Peter Mostien, 
Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate

“In Nederland telt een werkweek 
36 uren, die bij ING mogen verdeeld 
worden over 4 dagen à 9 uren, 
waarvan 2 verplicht op kantoor 
aanwezig en 2 die als thuiswerk 
worden toegestaan”.

Prof. Dr. Theo Compernolle, 
Neuropsychiater, 
onafhankelijk internationaal 
consultant.

“Zelfs als een open office inrichting 
aanzet tot meer communicatie, zet 
ze niet aan tot een kwalitatieve 
communicatie”.
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Tijdens de 28e Facility Night bracht Patrick Wendelen hulde aan Roland 
De Coninck, Directeur Siemens Real Estate Belgium, en Herman 
Verbeken, Facilitair Directeur Belgacom, twee pioniers voor het facility 
management in België, die hun professionele carrière beëindigen. 
Roland De Coninck en Herman Verbeken waren graag geziene gast-
sprekers op tal van evenementen waar facility management centraal 
stond. Beiden wisten hun publiek steeds weer opnieuw te boeien en 
te inspireren. Hun rijke ervaring deelden ze graag met collega’s en we 
hopen dan ook van harte op een tot weerzien met deze gewaardeerde 
FM-pioniers.

Bekijk alle foto’s van de mooiste momenten tijdens deze avond via www.profacility.be/28e-FacilityNight www.profacility.be/28e-FacilityNight 
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Laat u inspireren! 
Deel de kennis en ervaringen van uw collega’s op gebied van facility, real estate, 

workplace & mobility management door het Profacility magazine te lezen.

Schrijf u nu in op www.profacility.be/abo 
om via e-mail het Profacility magazine te ontvangen alsook de maandelijkse nieuwsbrief 

en een onbeperkte toegang tot de online bibliotheek met artikels en projecten te krijgen.

→ Profacility Magazine: 
 juni / augustus / oktober / februari / april
   
→ Bovendien publiceren wij jaarlijks drie thematische edities*: 
 • REAL ESTATE Showcase 2015 (mei, in het kader van de vakbeurs REALTY)
 • WORKPLACE Showcase 2015 (september)
 • PROFACILITY Guide 2016 / B2B SERVICES Showcase (december)

 * deze verschijnen zowel in gedrukte als in digitale versie

www.profacility.be/abo

→
 juni / augustus / oktober / februari / april
   
→
 • REAL ESTATE Showcase 2015 (mei, in het kader van de vakbeurs REALTY)
 • WORKPLACE Showcase 2015 (september)
 • PROFACILITY Guide 2016 / B2B SERVICES Showcase (december)

 * deze verschijnen zowel in gedrukte als in digitale versie

en een onbeperkte toegang tot de online bibliotheek met artikels en projecten te krijgen.

 • PROFACILITY Guide 2016 / B2B SERVICES Showcase (december)

 * deze verschijnen zowel in gedrukte als in digitale versie

Schrijf u nu in op www.profacility.be/abo 
om via e-mail het Profacility magazine te ontvangen alsook de maandelijkse nieuwsbrief 

en een onbeperkte toegang tot de online bibliotheek met artikels en projecten te krijgen.en een onbeperkte toegang tot de online bibliotheek met artikels en projecten te krijgen.



Wanneer we hem vragen stellen over 
de specifieke kenmerken van de 
producten die zijn industrieel bedrijf 

produceert, geeft deze energieke CEO nooit voor 
de hand liggende antwoorden. Misschien omdat 
hij ervan overtuigd is dat zijn klanten - onbewust 
– ABV niet contacteren omdat ze meubilair 
nodig hebben. “Ze zijn op zoek naar meer 
comfort of willen verschillende niveaus en 
soorten van reële of gepercipieerde intimiteit     
en concentratiemogelijkheden creëren, vooral 
door een betere geluidsefficiëntie”. Dit resultaat 
belooft ABV al in zijn slogan: ‘We design silence’.

Concreet staat ABV al dertig jaar bekend voor de 
fabricage van systemen voor scheidingswanden 
met aluminium structuur. Producten die 
erkenning krijgen voor hun kwaliteit, maar      

ook voor hun 

Deze op zichzelf staande werkplek 
biedt een zekere privacy om ge-
con-centreerd te kunnen werken 
of voor een vergadering met twee. 
De bekleding dient ook als geluids-
isolatie in een open kantoorland-
schap. Deze MOODTUBE werd door 
Alain Berteau ontworpen voor de
‘Lounge’-meubelcollectie van 
ABV. www.abv.be
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Stilte ontwerpen? Het kan!
PROFIEL VAN EEN GEËNGAGEERDE LEVERANCIER

“Welke gedragingen moet de werkomgeving stimuleren? Dát is de vraag die men zich 
moet stellen”, aldus Éric Dor, CEO van ABV, een Luiks bedrijf dat gespecialiseerd is in 
akoestische designoplossingen voor de indeling en de organisatie van ruimten.

glamour. Daarom besloot ABV twee jaar geleden 
om veel meer plaats te maken voor design en 
grote ontwerpers zoals Alain Berteau. De creaties 
van de ontwerpers werden vroeger apart aan-
geboden door een dochteronderneming van 
ABV, die hedendaags designmeubilair op de 
markt bracht, maar maken nu deel uit van het 
ABV-aanbod. Ze zijn terug te vinden in zowel de 
‘Stand Alone’-meubelcollectie als het ‘Lounge’-
gamma van modulaire en moduleerbare 
meubelelementen en scheidingswanden, die in 
serie of op maat geproduceerd worden, 
afhankelijk van de behoeften van de klant. Deze 
systemen lenen zich bij uitstek voor de creatie 
van NWOW-werkruimten, indien nodig met 
variabele geometrie.  Sommige producten zijn 
leverbaar via koerierdiensten en laten zich in een 
handomdraai zonder gereedschap monteren en 
demonteren. Dankzij de modulariteit kan één en 
dezelfde ruimte tevens op talloze manieren 
heringericht worden.

Duurzaamheid betekent in de 
eerste plaats een korte keten

Voor het bedrijf resulteerde de integratie van 
design in de productlijnen in een enorme 

culturele verandering, echter zonder dat 
er toegevingen gedaan werden op het 
vlak van technische prestaties. “Onze 
producten voldoen aan de normen 
ISO 11654 en ISO 354” bevestigt Éric 
Dor. “We scoren de hoogste 
categorieën, gecertificeerd door 
onafhankelijke instellingen, en dat in 
de moeilijkste omstandigheden: een 

paneel in het midden van een ruimte 
opgehangen, dat slechts 40 mm dik 

geïsoleerd is. En wat duurzaamheid 
betreft, is de keuze voor mij duidelijk: het 

meest duurzame is een zo kort mogelijke 
keten. Het is essentieel te weten wat ik koop, 
wie het produceert in mijn buurt en in welke 
sociale omstandigheden, lokaal werkgelegenheid 
scheppen en intercontinentaal transport 
vermijden, zodat een duurzaam materiaal ook 
uitsluitend duurzaam vervoerd wordt. We waren 

WORKPLACE  /  SHOWROOM
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het eerste lokale bedrijf dat een koolstofbalans 
kon voorleggen, dat met zonnepanelen voorzag 
in de energie voor het elektrische machinepark... 
We hebben dan ook een zeer pragmatische kijk 
op milieuzaken”.

Artistieke, commerciële 
en technologische samenwerkingen
ABV vestigde zich zonder complexen in een 
weinig aantrekkelijke, zwaar industriële 
omgeving in Seraing en positioneert zich dus 

duidelijk als een industriële fabrikant, niet als 
een verdeler of binnenhuisarchitect. “Onze taak 
is verlangen wekken en onze producten een 
zekere legitimiteit en status geven door ze te 
koppelen aan grote namen of toekomstige     
grote namen in de designwereld. En door de 
toegevoegde waarde van onze creaties te tonen, 
helpen wij ook onze verdelers. De kwaliteit is   
er, dat is een feit, maar het is niet het belang-
rijkste verkoopargument. We verkopen allemaal 
beloftes. Onze belofte is - naast kwaliteit 
uiteraard - de status en het imago waarover een 
bedrijf beschikt wanneer het voor onze 
productlijnen kiest. Alain Berteau is onze 
artistiek directeur en treedt ook op als artistiek 
criticus voor het hele gamma. Dankzij hem 
hebben we in Parijs twee jonge ontwerpers 
ontdekt en gecontracteerd om wie men ons nog 
zal benijden: Antoine Lesur en Marc Venot”.

De samenwerkingen zijn dus zowel artistiek als 
commercieel (zoals met Giroflex, de Zwitserse 
fabrikant van kantoorstoelen) of industrieel, met 
Saint-Gobain. Deze glasreus heeft namelijk net 
een geweven stof van optische vezels ontwikkeld, 
waarin LED-licht met regelbare kleur en 
intensiteit wordt geïnjecteerd. Met dit weefsel 
kunnen lichtwanden gemaakt worden terwijl 

dezelfde akoestische eigenschappen 
behouden blijven. Het oppervlak is 
zodanig behandeld dat het door de vezels 
uitgestuurde licht in een hoek van 30° naar 
beneden straalt om verblinding te vermijden en 
ruimtes of doorgangen met weinig natuurlijk 
licht aangenamer te maken. Ook kan de 
winterdip tegengegaan worden door middel van 
licht met een ad hoc golflengte. Deze exclusieve 
ontwikkeling zal door ABV op de markt gebracht 
worden.

Het Luikse bedrijf met veertig werknemers is 
actief op internationaal niveau: in de Benelux    
en alle buurlanden, vooral in Duitsland. De 
producten kunnen door de eindgebruikers van 
ABV, opdrachtgevers, architecten en facility 
managers ontdekt worden in de showrooms in 
Brussel, Parijs, Amsterdam en binnenkort ook 
Londen. 

Patrick Bartholomé ✍

“ Het is essentieel te weten wat ik koop, wie het 
produceert in mijn buurt en in welke sociale 

omstandigheden, lokaal werkgelegenheid scheppen 
en intercontinentaal transport vermijden, 

zodat een duurzaam materiaal ook uitsluitend 
duurzaam vervoerd wordt “

Deze originele minisofa, die met 
andere modules gecombineerd kan 
worden, biedt talloze configuraties 
voor onthaal- en wachtruimten. De 
uitnodigende, akoestische ‘NAUTIL’ is 
een creatie van Michael Kruijne voor de 
‘Stand Alone’-meubelcollectie van ABV. 
www.abv.be

CABANE, de oplossing om te telefone-
ren zonder door de andere gebruikers 
van het kantoorlandschap gestoord 
te worden. Design door Alain Berteau 
voor de ‘Stand Alone’-meubelcollectie 
van ABV. 
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We zijn op een punt gekomen dat we 
ons allemaal bewust zijn van de 
verschillende maatschappelijke uit-

dagingen, dat we echt beseffen dat er een pro-
bleem is wat betreft de manier waarop de 
planeet georganiseerd is en dat er de stedelijke 
bevolking nog meer zal aangroeien” aldus 
Nathalie Crutzen, professor aan de HEC 
Management School en directrice van het Smart 
City Institute. Dit nieuwe universitaire insti-
tuut, dat de steun geniet van zowel de Stad  
Luik als privépartners Accenture en Belfius, wil 
onderzoek, opleiding, innovatie en onder-
nemerschap op het vlak van ‘Slimme Steden’ of 
‘Smart Cities’ stimuleren. De snelle bevolkings-
groei in de steden brengt heel wat uitdagingen 
met zich mee op gebieden als mobiliteit, 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, 
cultuur en veiligheid, en dan is er natuurlijk 
nog het beheer van levensnoodzakelijke 
voorzieningen als water, afval en energie. Het 
‘Smart City’-concept wordt steeds vaker naar 
voren gebracht als oplossing voor deze 
uitdagingen. “Een Smart City is een stad die de 
economische welvaart, het welzijn van de 

De inwoners van de voorsteden 
van Kopenhagen kunnen gebruik 
maken van Cycle Super Highways, 
rechtstreekse fietsroutes met brede 
voorrangspaden, waarop met een hoge 
snelheid gefietst kan worden.
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Het Smart City Institute bundelt de krachten voor een beter stadsleven
Het concept van de zogenaamde ‘Slimme Steden’ raakt alsmaar meer verspreid als 
oplossing voor de problemen die gepaard gaan met de bevolkingsgroei in steden. In 
dat verband werd onlangs het Smart City Institute opgericht in de HEC Management 
School van de universiteit van Luik, met de steun van zowel publieke als privépartners. 
Een primeur in België.

burgers, een respectvol beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen kan garanderen, door 
gebruik te maken van nieuwe technologieën” 
verduidelijkt de directrice van het SCI.

Zes pijlers
Het ‘Smart City’-concept is gebaseerd op zes 
pijlers: Smart Environment met energie-, water- 
en afvalbeheer; Smart Governance waarbij 
nagedacht wordt over het beheer van de stad; 
Smart People met betrekking tot onderwijs en 
cultuur; Smart Living waarbij nieuwe leef- en 
consumptiewijzen aangenomen worden;    
Smart Economy met betrekking tot de 
bedrijven-clusters en de economische dyna-
miek, en ten slotte Smart Mobility. Wanneer je 
weet dat meer dan 50% van de wereldbevolking 
in stadscentra woont, is het niet verwonderlijk 
dat we tegenwoordig geconfronteerd worden 
met steeds meer terugkerende mobiliteits-
problemen. In de Europese Unie bedraagt dit 
percentage zelfs meer dan 66%. En verwacht 
wordt dat het tegen 2020 verder zal stijgen naar 
70%. Multimodale verplaatsingen stimuleren, 
de stad vlotter bereikbaar maken, milieuhinder 

MOBILITY  /  LAB & THINK TANK
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Het Smart City Institute bundelt de krachten voor een beter stadsleven
beperken en het welzijn van de burgers 
verbeteren met innoverende projecten zijn 
enkele kernpunten van de Smart Mobility-
aanpak voor een efficiënter vervoer. 

Het ‘Smart City’-concept, 
een na te streven ideaal 
“Een Smart City is een ideaal dat men moet 
nastreven, en dat gebeurt niet in een paar jaar. 
Het draait om een reflectie en dynamiek op 
lange termijn. En dat moet nu zeker stilaan in 
een stroomversnelling geraken. Alle stake-
holders van een grondgebied moeten rond de 
tafel gaan zitten om hun visie te bepalen en vast 
te leggen welke projecten ze gaan ondernemen” 
legt Nathalie Crutzen uit. Volgens de directrice 
van het SCI is er momenteel nog geen echte 
‘slimme stad’: “In de steden zijn de eerste 
stappen gezet in de richting van een Smart City, 
en de ene stad staat al wat verder dan de  
andere, maar er is voorlopig nog geen ‘echte’ 
Smart City. Je kan het een beetje vergelijken 
met een duurzaam bedrijf: strikt genomen, zijn 
er geen duurzame bedrijven, maar er zijn wel 
heel wat bedrijven die zich doelen stellen en 
stappen ondernemen op het vlak van duurzame 
ontwikkeling. Het is een continuüm” nuanceert 
de Luikse directrice. 
Het is natuurlijk begrijpelijk dat er geen 
absolute Smart City is. De vorm die een ‘slimme 

stad’ aanneemt, hangt af van de mentaliteit, 
troeven en zwakke punten van elke stad.        
“De lokale overheid moet zich omringen met 
een heel wat partijen, waaronder de burgers, de 
lokale bedrijven en multinationals die hun 
knowhow en best practices kunnen aanreiken, 
de overheidsinstellingen maar ook de acade-
mische wereld met zijn onderzoekers en 
studenten” aldus Nathalie Crutzen. “Al deze 
krachten moeten gebundeld worden opdat ze 
samen in een bepaalde richting zouden kunnen 
gaan in functie van de specifieke kenmerken 
van elke stad”. 

Smart City en management, een originele approach

Dat het Smart City Institute ondergebracht is in een 
managementschool, is wat het instituut onder meer zo 
bijzonder maakt. “We hebben wereldwijd een twintigtal 
centra in kaart gebracht, maar de meeste blijven erg 

technisch. Ze hebben een leger ingenieurs die bijvoorbeeld mobiliteitskwesties in steden bestuderen 
en dan technische voorstellen doen. Maar ze moeten ook uitgevoerd worden. Er zijn een heleboel 
hindernissen te analyseren en de fi nancieringsmechanismen moeten bekeken worden. Er moet 
zeker nagedacht worden over het economische en managementaspect, en niet alleen over het 
technologische aspect, hoewel dat ook noodzakelijk is” bevestigt Nathalie Crutzen. 
     www.SmartCityInstitute.be
In het CityLab - een ‘broedplek’ voor start-ups en projecten rond het thema van de ‘Slimme Steden’ 
en opgericht in het Smart City Institute - is het project Pick & Drive tot stand gekomen. Het project 
wordt gedragen door drie pas afgestudeerden van de HEC Management School en is gebaseerd 
op de ontwikkeling van een netwerk van elektrische voertuigen in Luik, waarvan iedereen gebruik 
kan maken. Pick & Drive richt zich ook tot de bedrijfswereld door zijn diensten aan te bieden aan 
bedrijven en grootwarenhuizen in Luik. Pick & Drive zorgt niet alleen voor de belettering maar ook 
voor het onderhoud van de voertuigen om zijn bedrijfsklanten zoveel mogelijk te ontlasten. Het 
project zal eind 2015 in de testfase zitten. 

     www.SmartCityInstitute.be
In het CityLab - een ‘broedplek’ voor start-ups en projecten rond het thema van de ‘Slimme Steden’ 
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Smart Mobility 
Bij de relatief geavanceerde steden denken we 
onder meer aan Kopenhagen en zijn ‘snelwegen’ 
voor fietsers. Op termijn zullen de inwoners 
van groot-Kopenhagen gebruik kunnen maken 
van een netwerk van 28 Cycle Super Highways, 
rechtstreekse fietsroutes met brede voorrangs-
paden waarop met een hoge snelheid gefietst 
kan worden. Via de Farumroute bijvoorbeeld 
kan je in 40 minuten naar het centrum van 
Kopenhagen fietsen. Tijdens de spitsuren duurt 
ditzelfde traject ongeveer even lang met de 
trein en veel langer met de wagen. Sinds 2012 
is het dagelijkse aantal gebruikers die deze 
route nemen om naar het werk te gaan met zo’n 
52% gestegen, ten koste van het autogebruik. 

Een andere Smart Mobility-maatregel zien we 
bij onze Franse buren. In Rennes zat de metro 
op de lijn tussen het stadscentrum van Rennes 
en de universiteitscampus van Villejean overvol 

tussen 7u40 en 8u doordat een hele stroom 
studenten om 8u15 op de campus moest zijn. 
Na overleg met de exploitant van de metro, 
Keolis, hebben de autoriteiten van de 
universiteit van Rennes besloten om de lessen 
van de 8.300 studenten te laten beginnen om 
8u30. Door de lessen gewoon een kwartier 
later te laten beginnen, daalde het metrogebruik 
met 5% tijdens de ochtendspits, het equivalent 
van drie metrostellen, waardoor het welzijn  
van de gebruikers er flink op vooruitging. 
Terwijl er in ons land onlangs rond vergelijkbare 
ideeën van Jo Cornu, CEO van de NMBS, een 
polemiek ontstond, moeten we vaststellen dat 
Smart City-initiatieven specifiek zijn voor elke 
stad. Net als bij een aanpak voor een duurzame 
strategie zullen de grote lijnen van elke Smart 
City zich aftekenen in functie van de troeven en 
zwakke punten van elke stad. 

Kim Verhegge ✍

Smart City Award 

Aangezien 98% van de Belgen in stedelijke gebieden woont, is het belangrijk dat iedereen zich 
bewust is van de uitdagingen en de mogelijkheden van ‘Smart Cities’. Vanuit dat oogpunt lanceerde 
Belfi us enkele maanden geleden de eerste editie van de ‘Belfi us Smart City Award’ in samenwerking 
met Le Vif/L’Express en Knack, Proximus en Accenture. Een vakjury selecteerde tien projecten van 
steden en gemeenten in de drie gewesten, die in de pers voorgesteld zullen worden. 
Met ‘Herstal Ré-Evolution’ heeft deze stad aan de Maas een grootscheeps project opgestart voor 
de stedelijke renovatie van het stadscentrum, met als kers op de taart een gloednieuw administratief 
centrum dat in september offi  cieel geopend wordt. Zonnepanelen voor de verwarming en de 
productie van warm water, een groen dak en groene gevels, materialen die voldoen aan de strengste 
milieunormen... Het nieuwe stadhuis, waarvan de bouw al van start gegaan is, werd ontworpen 
met het oog op energiebesparing en zal werken volgens het principe van de e-administration. 
Er komen ‘slimme palen’ voor de burgers die ook zullen kunnen profi teren van gratis wifi  in de 
gemeentegebouwen en op het plein. 
In november zal het publiek kunnen stemmen voor zijn favoriete project en de vakjury zal rekening 
houden met de uitslag van die stemming bij de toekenning van de prijs voor het beste ‘Smart City’-
project.
     www.levif.be/belfi ussmartcity
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     www.levif.be/belfi ussmartcity
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