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Groene gebouwen & 
duurzame energie...
Nieuwe uitdagingen voor de Facility Manager.

Gratis deelname 'New Facility Manager'

De specialist in 
kantoorverhuizingen

POTIEZ-DEMAN n.v.
TEL: +32 2 344 77 44
FAX: +32 2 526 1998

info@potiez-deman.be
Stwg op Bergen 600

1070 Brussel

Guarding 
•

Technology
•

Training 
•

Control Room 
•

Consultancy

info@securitas.be 
www.securitas.be 

Sint-Lendriksborre 3 Font Saint-Landry
1120 Brussel/Bruxelles

T + 32 2 263 55 55

Lease Plant International heeft 
de natuurlijke voorsprong voor:

 het verkopen, verhuren en onderhouden van

 interieurbeplanting

 het ontwerpen en aanleggen van binnentuinen

 algemeen groenonderhoud

 bloemenabonnementen

 boeketten

 het leveren en versieren van kerstbomen

 naar uw smaak, de kleuren van uw onderneming

 of onze verbeelding

Lease Plant International zoekt naar de ideale oplossing 

voor de groenvoorziening binnen uw werkomgeving.

www.iss.be   www.iss.lu

Audiovisuele oplossingen voor de 
zakelijke markt

• Presentatiesystemen

• Vergadersystemen

• Geluidssystemen

• Doordachte bedieningssystemen

• Beeld en geluid bij evenementen
AVEX

Excelsiorlaan 41
Zaventem 1 (B)

Postbus 103
1930 Zaventem 1

info@avex.be
T   +32(0)2 - 709 0150
F   +32(0)2 - 709 0155

WWW.AVEX.BE

modular lighting instruments
Armoedestraat 71

8800 roeselare
051265656

welcome@supermodular.com
www.supermodular.com

modular: dé trendsetter op gebied van 
vormgeving van architecturale verlichting. 
Creativiteit is ons credo!

Our mission is to create
exciting and inspiring
office environments
for a better
job satisfaction.

Showroom & factory:
Industrielaan 20
Nolimpark 1408
3900 Overpelt (Belgium)
tel. +32 (0)11 800 700
www.pami.be

Showrooms:
Tour & Taxis

Havenlaan 86 C b4
1000 Brussels (Belgium)

London (UK)
Apeldoorn (NL) 

Contactgegevens
SkyClean België Bvba

100-102 Avenue des Saisons
1050 Brussel

Tel.: +32 (0)2 639 39 73
Fax: +32 (0)2 639 39 74
E-mail: info@skyclean.be

Contact: Marcel Hurkmans (zaakvoerder)
mhurkmans@skyclean.be

Gevelreiniging Industrieel & Logistiek Vastgoed

USG Innotiv
Professionals in Engineering

Member of USG People
Britselei 80

2000 Antwerpen
03 800 40 25

www.usginnotiv.be

Heizel Esplanade Heysel (3th floor)
B-1020 Brussels

T +32 (0) 2 254 84 80

Het team Facility 
Management zorgt  
voor integraal,  
strategisch en
operationeel beheer 
van de gebouwen, 
infrastructuur en diensten 
van uw bedrijf

Uw partner in  
ruimtebeheer

Projectmanagementbureau voor uw 
werkplekken en kantoorruimtes:

 

 Gerijstraat, 21-23

B-1180 Brussel 

T: +32 (0)2 512 21 10 

F: +32 (0)2 503 34 16  

Enjoy your workspace
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Ariës NV
Kontichsesteenweg 60 b3
2630 Aartselaar
Tel: 03 457 91 91 Fax: 03 457 74 73
www.aries-document.com
info@aries-document.com

Ariës, de nummer 1 in het 
klassement.



Dragintra Buying Services
Selstbaan 21 - 2950 Kapellen

Tel.: + 32 36 600 700
E-mail: info@dragintra.com

Visit www.dragintra.com

Your partner in:
- fleet management
- mobile phone management
- energy management

Our advantages:
- web-based software
- cost reduction from 6% to 15%
- on-site presence
- pro-active management

Inleiding

Iron Mountain
Woluwelaan 147

1831 Diegem
Tel: +32 2 712 20 20 

www.ironmountain.be
cust@ironmountain.be

● Iron Mountain biedt oplossingen en diensten 
voor storage, bescherming en beheer van 
fysieke en digitale media. Hiertoe behoren 
onder andere consultancydiensten en 
disaster recovery-oplossingen. Bedrijven 
profiteren met de producten en oplossingen 
van Iron Mountain van kostenverlaging 
voor databeheer, een veilig beheer van 
bedrijfskritische informatie, risicobeheer 
voor compliancy en toegenomen 
bedrijfscontinuïteit. 

● Het bedrijf is opgericht in 1951 en biedt 
zijn diensten aan 100.000 bedrijven in 
de Verenigde Staten, Canada, Europa, 
Latijns-Amerika en de Pacific. 

● Iron Mountain heeft wereldwijd ruim 18.000 
mensen in dienst en behaalde in 2006 een 
omzet van $2,4 miljard.

Facility Management 
INFORMATIE SYSTEEM

- Software voor service- en 
 huisvestingmanagement

- Flexibele oplossingen via internet

- Innovatieve en gebruiks-
 vriendelijke oplossing

- Úw partner voor  
 Facility  Management

www.nordined-prequest.com

Gom behoort tot de top 5 van Belgische 
schoonmaakondernemingen, 
stelt 3000 mensen te werk, en maakt deel uit van 
Facilicom Services Group.

Onze aktiviteiten :
● Algemeen onderhoud :
 - kantoren – industrie
 - ziekenhuizen
 - rollend materieel
 - beurzen
 - mobiele ploegen
● Multiservices (sanitaire artikelen, waste, 

matten, planten…)

● Specialistische reiniging :
 - glas- en gevelreiniging
 - éénmalige schoonmaak
 - grootkeukenreiniging
 - schilderwerken
 - reconditionering na brand
 - 24u/24u interventieteam

● Vestigingen te Hoboken, Gentbrugge, Halen, 
Brussel en Champion (Namen).

Gom
IJzerlaan 11

2060 Antwerpen
                      Tel 03/224 38 00

Fax 03/226 56 34
info@gom.be
www.gom.be

de juiste mensen op de juiste plek

Programma
15.30u Verwelkoming in het Intercity Business Park  te Mechelen

16.30u Opening door Patrick Wendelen
Ki’ communications, Organisator van de Facility Nights.

16.45u Groene logistiek 
“Duurzame logistiek : hoe doen we dat?”
Prof. Dr. Alex Van Breedam
Managing Director Vlaams Instituut voor de logistiek (VIL)
De werking van een kantoor en bedrijf kent men. Wat vaak minder aandacht  
krijgt is het hele logistieke proces dat met bedrijfsvoering gepaard gaat. Ook dat 
kan op een groene manier.

17.10u Groene gebouwen… 
‘Green building  - het gloednieuwe hoofdkantoor van Ernst & Young is 
het groenste gebouw van België.’
Ghislain Van Fraechem, Executive Director Facilities, Ernst & Young 
Belgium

 'Het award winning Facilicom hoofdkantoor te Schiedam:  
'Slim gebouwd bespaart 25% op exploitatie'
Paul Janssen, Marketing Directeur Facilicom Services Group (NL)

18.05u Groene techniek  
“Energie-efficiënte gebouwen : vandaag en morgen”
Freddy Vandaele, Manager Electrical Engineering, Agoria
Technology makes it happen! 
Technologie leidt tot een uitstekende ROI!

18.30u Koffiepauze

19.00u Groene tafel
Een panel van experten geeft antwoord op al uw vragen rond energie-aankoop 
en beheer.
Tanguy Detroz, Directeur Dapesco (Studiebureau voor het optimaliseren 
van energieverbruik)
Stéphane Querinjean.Siemat Energy (Energiebeheer voor bedrijven)
Freddy Vandaele, Manager Electrical Engineering, Agoria

19.20u Groene concepten 
Floriade 2012: het groenste gebouw van Nederland’
Prof. Ing. Arch. Jon Kristinsson, Directeur Architecten en 
Ingenieursbureau Kristinsson, Deventer, (NL)
Een werkelijk verbluffend concept: 42.500 m2 kantoorruimte, volledig self 
supporting op het vlak van energievoorziening, water en riolering (zie coverfoto)

19.50u Groen op wit 
Princess Elisabeth: energy efficiency and facility management
Thierry Touchais, Executive Director, International Polar Foundation 
(Brussel)
Het eerste ‘Zero-Emission’ polair onderzoeksstation ter wereld is Belgisch en 
staat op Antarctica.

20.20u Cocktail

20.45u Walking dinner met live animatie 

Praktisch

Simultaanvertaling naar het Frans is voorzien.

Duurzame energie en groene gebouwen… Men slaat er ons binnen het facilitaire werkveld 
voortdurend mee om de oren.. De stijgende energieprijzen bezorgen heel wat CFO’s grijze 
haren en er wordt in heel wat bedrijven naar ‘beneden’ gekeken met de vraag om alvast die 
kosten onder controle te houden.

Ook het feit dat onze planeet ‘technische 
mankementen’ begint te vertonen noopt tot een 
rationeel energieverbruik. Smeltende ijskappen, 
gaten in de ozonlaag, opeenvolgende orkanen in 
het Caraïbisch gebied… het zijn allemaal bewijzen 
of minstens aanwijzingen dat de impact van ons 
energieverbruik, mogelijk onherstelbare, sporen 
begint na te laten.

Het bedrijfsleven draagt daarvan de gevolgen en 
dient  zijn verantwoordelijkheid te nemen.  
Het leek ons daarom nuttig deze 16de editie van de Facility Nights exclusief aan dit 
onderwerp te wijden. Er gebeurt immers al heel wat op dit vlak en we proberen op  
4 december een soort ‘best practices’ samen te brengen

We bieden een aantal zéér groene gebouwen, een concept van een ‘donkergroen’ 
kantoorcomplex, een panelgesprek met specialisten, een toelichting bij groene logistiek en 
als uitsmijter een presentatie rond de Belgische basis Elizabeth op Antarctica.

De 16de Facility Night gaat door in Mechelen op minder dan een kwartier van de Brusselse 
ring. 

En tenslotte nog dit : de vorige edities 
werd er vaak losjes omgesprongen met het 
time management. Gezien het grote aantal 
sprekers zal dit keer een zeer strikte planning 
gehanteerd worden.

We hopen u daar te mogen begroeten!

Patrick Wendelen
Organisator

Datum en locatie
Donderdag 4 december 2008 vanaf 
15.30u., 
Interstate Business Park, Generaal 
Dewittelaan 11a, Mechelen
Enkele dagen voor het event ontvangt u een 
digitaal plan en parking informatie.

Deelnameprijs
• Facility managers, logistiek/onderhouds/

veiligheidsverantwoordelijken, office &  
general services managers: 95 Euro (+Btw)

• Toeleveranciers & niet strict facilitair 
betrokkenen (anderen dan hoger vermeld): 
285 Euro (+Btw)

Inschrijven
Uitsluitend via het inschrijvingsdocument 
op www.facilitynights.com of per e-mail 
op info@kicom.be. Onmiddellijk na uw 
inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail 
en factuur.

Annulatievoorwaarden
tot 48 uur voor het event : geen 
annulatiekosten // minder dan 48 uur voor 
het event: 50% annulatiekosten // no show: 
100 % facturatie // annulatie uitsluitend per 
e-mail op info@kicom.be

Informatie
via e-mail of telefonisch op het nummer 
0475/55.00.73
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Station Prinses Elisabeth
© International Polar Foundation

continuïteitsformule

Villa Floral


