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Meer bekendheid geven aan Facility Management in België, maar ook het beroep en 
zijn best practices in de kijker plaatsen, zijn de doelstellingen die IFMA wil realiseren 
met de organisatie van de Facility Awards. Dit jaar zal de prijs ‘Facility Manager van het 
jaar’ voor de derde maal uitgereikt worden. Elk van de zes genomineerden in de running 
heeft het beroep van Facility Manager bekendheid en erkenning bijgebracht en 
bijgedragen tot de professionalisering ervan, maar slechts één van hen kan tot FM’er 
van het jaar gekroond worden. 

FM /  FACILITY MANAGER VAN HET JAAR  

Voor de derde editie, werden opnieuw op 
basis van de nominaties van het publiek 
zes finalisten verkozen door de 11 leden 

van de vakjury, afkomstig uit alle deelgebieden 
van facility management, om in de voetsporen te 
treden van Henk Vincent, Directeur Facilitaire 
Diensten in het AZ Alma te Eeklo, vorige FM’er 
van het jaar. Elk van de genomineerden heeft 
door zijn manier van denken, visie, engagement 
en inspanningen, bijgedragen tot het succes van 
de onderneming of organisatie waarvoor hij 
werkt. 

Criteria voor de keuze van de laureaat
Zeven essentiële criteria worden door de jury in 
acht genomen voor de uiteindelijke verkiezing 
van de Facility Manager van het Jaar: 

• ervaring, met een minimum van vijf jaar  
 binnen de FM-sector, 
• ervaring met hard én soft facilities, 
• twee grote of aantoonbaar innovatieve  
 facilitaire projecten, 
• eventueel een bijdrage aan de vakliteratuur,
• teamverantwoordelijkheid voor minimum 
 5 FTE’s 

• het aantal te onderhouden gebouwen/m²,  
 met een minimum van 25.000 m² in totaal, 
• rapporteren aan directieniveau of hoger  
 management.

Zes FM ambassadors voor 
deze verkiezing
Na zijn studies aan de Haute École de la Province 
de Liège, begon Loïc Bologne zijn loopbaan bij 
Vinci Facilities alvorens bij Delta Lloyd Bank aan 
de slag te gaan. Na de overname van de bank 
door Anbang Insurance en dankzij een stevige 
ervaring in change & project management, kreeg 
de jonge Luikenaar begin 2014 de gelegenheid 
om de leiding te nemen van het FM departement 
van Bank Nagelmackers.

Zo’n twee jaar geleden ging Giovanni Novello 
aan de slag als Head of Facilities Services bij 
GSK. Voordat hij bij het farmaceutische bedrijf 
terecht kwam, heeft deze ingenieur van opleiding 
met een ware passie voor services, ervaring 
opgedaan bij prestigieuze werkgevers zoals de 
Europese Commissie en de RTBF. Bij de 
Franstalige zender ging hij als eerste Facility 
Manager ooit aan de slag.

Internationaliteit, pragmatisme, openheid en 
vitaliteit zijn de vier kernwaarden die Vlerick 
Business School na de naamsverandering 
wenste te materialiseren. Operations Manager 
Steven Clemminck drukte zijn stempel niet 
alleen op de rebranding van de privéschool, 
maar ook op de noodzakelijke modernisering 
van de campussen in Brussel, Leuven en Sint-
Petersburg.

In zijn tienjarige loopbaan bij Carrefour Belgium 
evolueerde Jan Geeraerts van technisch 
coördinator tot technisch verantwoordelijke voor 
het format Hypermarkten Carrefour. Met zijn 
team, dat bestaat uit tien FTE’s, realiseerde hij 
de roll-out van 45 winkels die aan vernieuwing 
toe waren. Met onder andere de vermindering 
van de ecologische voetafdruk en de invoering 
van nieuwe technologieën als ambitie, werden 
deze transformatieprojecten resoluut aangepakt 
onder het teken van duurzaamheid.

Ronny Smismans, director Facilities & EHS, 
maakte deel uit van het projectteam voor             
het futuristische ‘One Campus’ van Barco.         
De Kortrijkse landmark is het grootste facilitair 
project dat de technologiereus ooit realiseerde. 
Dankzij deze resoluut moderne campus wil 
Barco meerwaarde bieden aan haar werk-
nemers, klanten en bezoekers door op de 
toekomstige behoeften te anticiperen. 
Als verantwoordelijke voor het departement 
Facility Management bij Stad Gent heeft Guy 
Vanhoorde de voorbije tien jaar een grote 
reorganisatie beheerd. 

De nieuwe uitdaging van de facility manager is 
de facilitaire organisatie optimaliseren door de 
creatie van één gezamenlijk departement voor 
Stad en OCMW.

Stemming door het publiek
Het publiek kan uitgebreid kennismaken met     
de zes genomineerde Facility Managers via de 
reportages die in het FM Magazine van maart 
gepubliceerd werden en de filmpjes online 
gepubliceerd. Online stemmen voor de kandi-
daat van uw keuze kan op www.ifma.be/nl/
events/facility-awards-1. Iedereen mag stemmen 
tot en met 4 mei 2016. Het finale resultaat van 
de verkiezing zal door de publieksstemming 
(30% van de stemmen) en de stemming van de 
jury (70% van de stemmen) bepaald worden.

Feestelijke prijsuitreiking
Op 10 mei 2016 zal de titel ‘Facility Manager  
van het Jaar’ toegekend worden tijdens de gala-
avond in de Proximus Lounge te Evere. Tot de 
prijsuitreiking blijven de resultaten van de 
stemmen van het publiek en van de jury geheim. 
De winnaar zal tijdens deze feestelijke avond 
bekend gemaakt worden, en de jury zal de 
keuze toelichten.
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