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De Facility Awards 
laureaten in de kijker
Op 29 april gaven honderden FM-professionals present op de feestelijke IFMA-avond 
waarop de winnaar van de prestigieuze ‘Facility Manager of the Year 2014’-award werd 
bekend gemaakt. Jean Morren, voorzitter IFMA Belgium Chapter, verwelkomde de 
aanwezigen en benadrukte het belang van het event als jaarlijks hoogtepunt voor het 
vakgebied.

FM EXCELLENCE  I  FACILITY AWARDS 

D e zes genomineerden voor de titel ‘Facility 

Manager of the Year 2014’ werden 

uitgebreid voorgesteld in onze vorige 

Profacility magazine. Tijdens de awards uitreiking 

werden ze één na één op het podium geroepen 

voor een kort interview door Mieke Loncke, 

directeur IFMA Belgium Chapter en presentator 

Christophe Deborsu. Door de interviews werd 

duidelijk dat de meest uiteenlopende wegen hen 

naar het beroep van Facility Manager gebracht 

hebben. 

Guy Eeckhout, 

Facility & Maintenance Manager bij Barco 

genoot een opleiding als scheikundige en dankt 

daaraan zijn analytische geest die onontbeerlijk 

is binnen facility management. Hij benadrukt het 

belang van luisteren naar de klant. Standaarden 

zijn voor hem de grenzen waarbinnen je 

als Facility Manager kan werken en creatief 

oplossingen zoeken op maat van je klanten. 

Jean Morren, IFMA Belgium Chapter voorzitter Mieke Loncke, Directeur IFMA & presentator Christophe Deborsu
Axel Schoups, KAHO ‘Best FM Thesis 2014’ 
winnaar & Cliff Mostien

Henk Vincent, Directeur Facilitaire Diensten 
van AZ Alma, Facility Manager van het Jaar

Van links tot rechts: Guy Eeckhout, Barco - Michel van Dongen, USG People
Henk Vincent, AZ Alma Eeklo - Ann Troch, D.E Master Blenders 1753
Guy Vanhoorde, Stad Gent - Koen Vergauwen

Germain Verbeemen & Erwin Hermans, winnaar van 
de Erasmushogeschool ‘Best FM Thesis 2014’ award.
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Axel Schoups, KAHO ‘Best FM Thesis 2014’ 
winnaar & Cliff Mostien

Van links tot rechts: Guy Eeckhout, Barco - Michel van Dongen, USG People
Henk Vincent, AZ Alma Eeklo - Ann Troch, D.E Master Blenders 1753
Guy Vanhoorde, Stad Gent - Koen Vergauwen

Ann Troch, 

Facility Manager D.E Master Blenders 1753, 

blikt terug op twee decennia FM-carrière en stelt 

vast dat het vakgebied voortdurend professioneler 

wordt. Facility management is duidelijk op de 

kaart gezet in België. Zelf lag ze aan de basis van de 

verkiezing procedures van de IFMA-awards zoals 

het nu gebeurt.

Michel van Dongen, 

Real Estate & Facility Manager bij USG People 

Belgium groeide in facility management vanuit 

een boekhoudkundige opleiding, waaraan hij zijn 

kritische kijk op kosten dankt. Hij benadrukt het 

belang van voortdurende bijscholing en ziet de 

Facility Manager als eeuwige student. Management 

staat voor hem centraal in de functie. 

Guy Vanhoorde, 

Departementshoofd Departement Facility 

Management - Staf - Stad Gent, studeerde af 

als officier-ingenieur aan de Koninklijke Militaire 

School. Hij is gedreven door het spanningsveld 

tussen het schepencollege en de managers van 

de verschillende diensten, een eigenheid van de 

publieke sector. Tevreden stelt hij vast dat het 

vakgebied facility management zijn plaats verwerft 

in de grote centrumsteden.

Koen Vergauwen vervoegde de facilitaire wereld 

vanuit een scheikundige achtergrond. Hij is 

gepassioneerd door energiemanagement en wijst 

op het reële gevaar van stroompannes in de nabije 

toekomst. Aandacht voor het uitrollen van een 

smart grid en streven naar het zelf voorzien in de 

eigen energiebehoeften luidt zijn advies.

Henk Vincent, 

Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan 

AZ Alma Eeklo / Sijsele-Damme, had als jongere 

een grote interesse voor techniek, maar ook voor 

de zorg. Zijn filosofie: vertaal processen naar 

het gebouw en niet omgekeerd. Zorg- en FM-

processen moeten precies in elkaar passen om 

een maximale efficiëntie te bereiken. “Ik heb geen 

MBA, maar wel een GBV- gezond boerenverstand” 

besluit hij met een kwinkslag. 

En de winnaar is… 
Om de ‘Facility Manager of the Year 2014’ uit 

te roepen werden de beoordeling door de jury 

en de stemmen uitgebracht door het publiek 

samengevoegd. De mening van de jury woog voor 

70% op het finale resultaat; de publieke stemming 

kreeg 30% aandeel. Liefst 2657 sympathisanten 

brachten een unieke stem uit via www.facility-

awards.be/het-publiek-stemt. 

Het werd een uitgesproken nek-aan-nek race 

tussen de eerste twee kandidaten, gewonnen 

door Henk Vincent. Hij mocht een award in 

ontvangst nemen van Arlette Verleyen, Directeur 

Facilitaire Dienst Universitair Ziekenhuis Brussel, 

die in 2012 tot eerste ‘Facility Manager of the 

Year’ werd uitgeroepen. Henk Vincent: “Dit is een 

onverwachte en bijzonder aangename erkenning 

voor het volledige facilitaire team van AZ Alma, 

dat veelal in de schaduw werkt van het medisch 

korps”. 

De zorgsector weet zich opmerkelijk te profileren 

in de facilitaire wereld! 

Toekomstig FM-talent in de spots
Niet alleen werd de ‘Facility Manager of the 

Year 2014’ bekend gemaakt, ook voor wie dit 

academiejaar afstudeert aan één van de drie 

Belgische instituten waar opleidingen facility 

management worden ingericht, was het een 

bijzonder moment. IFMA bekroonde immers ook 

de ‘Best FM Thesis 2014’. 

De KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas / Gent richtte 

al de dertiende postgraduaatopleiding facility 

management in. Uit drie kandidaten werd Axel 

Schoups geselecteerd om de prijs ‘Best FM Thesis 

2014’ in ontvangst te nemen. Hij is werkzaam 

bij de Regie der Gebouwen en titelde zijn werk: 

‘Het opstellen van een nieuw model van bijzonder 

bestek voor bestellingsopdrachten HVAC’. 

De Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) 

sluit een elfde academiejaar af. Hier werden 

eveneens drie kandidaten genomineerd, en was 

het Jean-Louis Anhes, werkzaam bij Tractebel 

Enginering, die de titel ‘Best FM Thesis 2014’ 

wegkaapte met als titel: ‘Préparation d’un projet 

d’extension d’un contrat de Facility Management 

et de sa mise en place chez Tractebel Engineering 

suite à l’intégration de sa filiale Technum-SSI’ 

(Voorbereiding van een uitbreidingsproject 

voor een FM-contract en de installatie ervan bij 

Tractebel Engineering als, gevolg van de integratie 

van haar Technum-SSI filiaal). 

Voor de Erasmushogeschool Brussel was er 

duidelijk één kandidaat die boven alle andere 

uitstak: Erwin Hermans. Hij werd gelauwerd 

met de ‘Best Thesis 2014’ voor zijn werk ‘De 

meerwaarde van een centrale facilitaire dienst bij 

ONS’ (een collectief van VZW’s in de thuiszorg).

Eduard CODDÉ n

Foto’s : Bernard DE KEYZER n
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FM EXCELLENCE  I  FACILITY MANAGEMENT PROJECT OF THE YEAR 2015 

  Oproep voor kandidaten voor de volgende verkiezing  

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

Management Project of the Year’. In 2015 zal dus weer naar de beste facilitaire projecten opzoek gegaan 

worden. De ‘FM Project of the Year’ prijs bekroont een persoon die of een team dat - aan de hand van een project 

dat ondermeer het beheer van vastgoed, de gebouwen, de werkomgeving, de facilitaire dienstverleningen en/

of de mobiliteit optimaliseert - bijdraagt tot het succes van de onderneming of de instelling waar men tewerk-

gesteld is.

Een jury van deskundigen op het vlak van Facility Management zal de beste projecten en realisaties bekronen. 

Bij de uitreiking van deze prijs hebben projecten van KMO’s evenveel slaagkans als die van grote bedrijven en 

overheidsinstellingen. De jury gaat immers op zoek naar de toegevoegde waarde van het project in verhouding 

tot de omvang van het bedrijf en de aard van zijn activiteiten.

Tijdens de vorige editie van de FM Project of the Year hebben zowel de industrie-, logistiek- en bedrijfswereld als 

de zorgsector uitgeblonken door hun goede praktijken. AZ Jan Portaels kreeg toen de award voor het Facility 

Management Project 2013. De tweede plaats werd door AW Europe veroverd en de derde ging naar Eneco. 

Eneco kreeg toen ook de Prijs van het Publiek. 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de verkiezing van het FM Project 2015
Breng uw knowhow van Facility Management in de kijker door een van uw FM projecten voor de verkiezing 

voor te stellen. Oproep voor kandidaten zal op 1 september 2014 starten. Om uw bedrijf in te schrijven, kan het 

inschrijvingsformulier ingevuld worden op www.facility-awards.be.

Van zodra uw inschrijving binnen is, zal IFMA u de vragenlijst en het beoordelingssjabloon toesturen voor de 

samenstelling van uw kandidatuurdossier. Dat dossier mag maximum 20 pagina’s tellen. U dient dat dossier in 

te vullen en terug te sturen naar IFMA uiterlijk voor 15 december 2014. De dossiers van de kandidaten zullen 

dan aan de jury doorgegeven worden. Zij zullen tegen 15 januari 2015 zeven finalisten aanduiden. Eind maart 

zal een reportage over deze projecten in het e-magazine van de Facility Awards en in het magazine Profacility 

verschijnen. 

De namen van de drie winnaars voor de prijs van de jury (1e, 2e en 3e plaats) en de winnaar van de Speciale 

Publieksprijs worden bekendgemaakt tijdens de uitreikingsceremonie van de trofeeën die wordt georganiseerd 

begin mei 2015.

  www.ifma.be

Van links tot rechts:
Catherine de Buysere, Eneco HR- 
en Projectmanager

Grégory Declercq, Manager Loss 
Prevention, Facilities & Maintenance, 
AW Europe

Wim Van Doorsselaere, 
ICT manager  AZ Jan Portaels - Vilvoorde

Franck Deckmyn, Facilitaire Directeur, 
AZ Jan Portaels - Vilvoorde

WINNAARS FM PROJECT OF THE YEAR 2013


