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FAC I L I T Y  N I G H T21  
Donderdag 16 juni 2011

Facility Management in de 
‘atomaire’ sfeer…
Inleidende presentatie over FM in Kinepolis

Electrabel GDF Suez : 
‘Facility Management en Veiligheid in een 
Kerncentrale’

CERN Genève (Centre Européen pour la 
Recherche Nucléaire) : 
‘Het FM van de bovengrondse site én de 
deeltjesversneller 100 meter onder de grond’ 
Ingeleid door Prof. Dr. Jorgen D’Hondt (VUB – onderzoeker CERN)

Quarto ontwikkelt, implementeert en 
onderhoudt betaalsystemen. Onze 
kracht zit in het leveren van bewezen 
betrouwbare, gebruiksvriendelijke 
oplossingen voor de complexere 
betaalomgeving en de veeleisende 
facilitair manager.

Al meer dan 15 jaar zijn wij een begrip 
binnen contractcatering, zorg- en 
onderwijsinstellingen, musea, 
penitentiaire instellingen en het open-
baar vervoer.

Kiest u voor Quarto, dan kiest u voor:
- bewezen betaaloplossingen
- in eigen beheer ontwikkelde software
- een zeer hoge servicegraad
- een stabiele partner

Quarto Belgie BVBA
Diamantstraat 8/219

2200 Herentals
Tel: (014) 75 22 79

GSM: +32 (0) 474 756 760
Helpdesk: +31 182 700 555
E-mail: info@quartobelgie.be

Internet: www.quartobelgie.be
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0800/90 789
SITA.BE

Een oplossing  
voor iedere  
afvalstroom  

én zoveel meer.

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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Planon
Mechelen Campus, gebouw D

Schaliënhoevedreef 20
B-2800 Mechelen

 
Tel.: +32 (0) 15 440088
Fax: +32 (0) 15 440099
www: www.planon.be
E-mail: info@planon.be

Planon optimaliseert en automatiseert de 

processen van ondersteunende afdelingen zoals 

Facility Management, Corporate Real Estate 

en IT Services en de processen van service 

providers. Het doel is het efficiënt en integraal 

organiseren van de services, infrastructuur, 

gebouwen en middelen. Planon helpt 

organisaties kosten te besparen en gelijktijdig 

duurzaamheiddoelstellingen te realiseren.

Programma

15.00u Verwelkoming in Kinepolis te Brussel

16.15u Opening door Patrick Wendelen
KI’ communications Organisator Facility Nights

16.30u Inleidende sessie : ‘Facility Management in dienst van Cinema Experience’ (NL)
Jan Muts, National Experience Manager, Operations Facility, KINEPOLIS GROUP nv.

16.55u ‘Veiligheid als kerntaak’ (NL)
Johan Hollevoet, Maintenance Manager Kerncentrale Doel, Electrabel GDF Suez.
Als 'elektriciteit maken' de core business is,dan lijkt het vanzelfsprekend dat het management en de 
werknemers dit als hun prioriteit beschouwen en daar al hun aandacht aan besteden.
Niets is echter minder waar... in een kerncentrale.
Hoe zit de organisatie van een kerncentrale in elkaar? Waar liggen de prioriteiten?
Deze en andere punten uit "het leven zoals het is in een kerncentrale" worden toegelicht in een periode 
waarin kernenergie meer dan ooit in de actualiteit staat.

17.40u  Koffiepauze

18.15u  'Building up all facilities in the universe' (NL)
Prof. Dr. Jorgen D’Hondt, Fysicus, Faculteit Wetenschappen, VUB – 
Onderzoeker aan het CERN te Genève
Reeds van sinds de mens op aarde verscheen stelde hij zich vragen over de elementen rondom hen en 
het ontstaan daarvan. Om hierop te kunnen antwoorden moeten we ontdekken wat de kleinste partikels 
of bouwsteentjes zijn en hoe deze ‘samenkomen’ om zo alles te vormen wat we in het universum zien. 
Het grootste experiment ooit, de deeltjesversneller in het CERN, is een revolutionaire stap in ons streven 
tot het volledig begrijpen van niet alleen de inhoud van het universum maar ook het mechanisme 
waardoor het tot stand kwam. Dit was de droom van Einstein, een droom waar de wetenschap nu nog 
steeds aan verder werkt.
Prof. D’Hondt brengt in ‘mensentaal’ een verhelderend exposé over ‘wat er daar diep onder de grond nu 
precies gebeurt’…

18.40u  CERN Genève : towards a more welcoming laboratory (ENG)
Thomas Petterson, Head of the General Infrastructure Service, CERN, Geneva
CERN staat voor ‘Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire’ dat in het dorp Meyrin reeds werd  
opgestart in 1954! De kleine site is blijven groeien en het CERN staat nu voor een modern 
onderzoekscentrum waar meer dan 7000 wetenschappers werken uit meer dan 100 landen. De facilities 
zijn indrukwekkend : van de aloude – en dus hopeloos verouderde - opstartsite (veel is nu nog steeds 
in gebruik!) tot de meest geavanceerde installaties zoals de’ Large Hadron Collider’ een gigantisch 
wetenschappelijk instrument 100 meter onder de grond. In deze deeltjesversneller worden de kleinst 
gekende partikels, de bouwstenen van ‘alles’, onderzocht.

De presentatie behandelt FM en Service items voor de hele site, oud en nieuw, inclusief nieuwe 
urbanisatieprojecten binnen het CERN zelf

Het General Services Departement is gloednieuw en heeft als taak de infrastructuur te consolideren als 
een globaal laboratorium. Met een verwachte personeelsgroei van 50 % de komende vijf jaar is dit een 
enorme taak.

19.25u  Afronding door Patrick Wendelen 

19.30u  Cocktail

20.10u  Diner verzorgd door Belgocatering gevolgd door open bar, opgeluisterd 
door BeBop!

Simultaanvertaling naar het Frans is voorzien.

De kunst van 
tapijtonderhoud

Een proper tapijt gedurende 
het hele jaar

Een langere levensduur

Een gecontroleerde hygiëne

Composil Europe
Av. Fleming, 10
B - 1300 Wavre

Tél. 010-23 39 20
Mobile 0497-59 77 49

Fax 010-23 39 29
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Inleiding Praktisch
Datum en locatie

Donderdag 16 juni in Kinepolis Brussel  
vanaf 15.00u
Parkeren op de parking van Kinepolis zelf.

Deelnameprijs
• Facility managers, logistiek/onderhouds/ 

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

• Toeleveranciers, consultants & niet strikt 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
zie website

Informatie
via e-mail info@kicom.be , website  
www.facilitynights.com, of telefonisch op het 
nummer 0475/55.00.73

Beste,

Na een geslaagde 20ste (jubileum)editie gaan we met deze 21ste sessie opnieuw over tot de orde van 
de dag, en dat is het aanbieden van een zinvol netwerkingevent dat bestaat uit een combinatie van 
boeiende presentaties en absolute topcatering (hoewel dit keer geen driesterrenchef…)

Facility Management in de ‘Atomaire’ sfeer… Vermoedelijk taalkundig niet volledig correct maar het 
geeft wel aan waar het dit keer over zal gaan. Onze twee hoofdthema’s hebben immers zeer veel met 
‘atomen’ te maken, zij het op een totaal andere manier.

Het CERN te Genève is het meest vooraanstaande onderzoekscentrum ter wereld maar worstelt met 
een hardnekkig verleden. De presentatie zal duidelijk de vinger leggen op de problematiek van een 
deels sterk verouderde site bovengronds gecombineerd met het meest geavanceerde dat men zich kan 
voorstellen ondergronds. 
Een mega-uitdaging voor de spreker. Om de ‘leek’ wat wegwijs te maken in de specifieke CERN 
onderzoeksmaterie vonden we Prof. D’Hondt van de VUB bereid om in ‘mensentaal’ uit te leggen wat 
daar nu precies gebeurt.

Met Electrabel en de kerncentrale van Doel sluiten we uiteraard aan bij de pijnlijke realiteit in Japan. 
Ook in ons land staan kerncentrales en iedereen heeft zich de laatste maanden ongetwijfeld de vraag 
gesteld : ‘hoe zit dat nu bij ons?’. Daarop zal een antwoord gegeven worden.

We geven graag ook het woord aan het Facilitair Departement van Kinepolis om het FM van hun site in 
een inleidende presentatie voor te stellen. Kinepolis kijkt uit op het Atomium dus met een beetje goede 
wil kunnen we hier ook nog een "atomaire" link leggen…

Hopelijk mogen we u op 16 juni begroeten,

Patrick Wendelen

TOLEDO TELECOM ZORGT VOOR ALLES,
MAAR VOORAL VOOR U

Vaste en mobiele telefonie, ADSL, SDSL, VoIP, marketingnummers ... Door te vetrouwen op onze geïntegreerde 
telecomoplossingen kiest u voor een partner die het dagelijkse beheer van uw telecomproducten vereenvoudigt. 
Wij geven voorrang aan de kwaliteit van de dienst en bieden tegelijk voordelige tarieven in vergeleking met de 
marktprijs. 30.000 klanten hebben ons al vervoegd, dus waarom u niet ?

Meer info op www.toledo.be
of bel ons op 0800 35 000 your telecom manager

Facilicom verricht facilitaire diensten voor bedrijven, 
organisaties, overheden en instellingen.  De naam 
Facilicom geeft aan dat het om geïntegreerde 
FACILItaire COMbinatie gaat.
 

Facilicom biedt met zijn verschillende bedrijven 
binnen de holding volgende diensten aan :

          Gom Cleaning
 -  Algemeen onderhoud 
 -  Mobiele Ploegen
 -  Multiservices
 -  Specialistische reiniging
          

 Prorest Catering
 - Bedrijfscatering
 - Healthcare

Facility Solutions Facility Management
 - Maincontracting
 - Project Management
 - Consultancy
                    

Trigion Security
 - Bewaking van goederen en werven
 - Event Security
 - VIP Protection en vervoer

Axxicom  Interim, Werving en Selectie

             
 

One Building Maintenance
 - Technisch onderhoud gebouwen
 

One Fleet Services
 - (Mobile) Truck Wash
 - Smart Repair
 

        

             
 

  De juiste mensen op de juiste plek 

Facilicom
IJzerlaan 11

2060 Antwerpen
Tel : 03 224 38 00

Fax : 03 226 56 34
info@facilicom.be
www.facilicom.be

De juiste mensen op de juiste plek

door onze specialisten in Facility 
Management zijn de 

gebouwen, infrastruc-
tuur en diensten van uw bedrijf 

integraal, strategisch en 

operationeel in goede handen 

USG Innotiv
Professionals in Engineering
Member of USG People

Britselei 80
B-2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 800 40 20

Heizel Esplanade Heysel 
B-1020 Brussel
T +32 (0)2 254 84 80

www.usginnotiv.be

Somati nv 

Somati is uw partner voor 
de beveiliging van mensen, 
goederen en gebouwen tegen 
brand en inbraak. Van strategie 
tot ontwerp, van installatie tot 
onderhoud, begeleiden we u 
naar een optimaal beveiligde 
bedrijfsomgeving.

Meer weten?
Mail systems@somati.be 

 www.somati.be

Facility_night.indd   1 4/29/2011   1:13:11 PM

Facilitez-vous 
la vie de bureau

Impression à la demande, scanning et 
fi nition dans le centre de production Ricoh

• Documents fi nis
• Mailings
• Services à la carte
• Duplications media

Prise en charge locale de vos Print et Mail-
rooms + entretien de votre parc bureautique

•  Nos spécialistes print & copy s’occupent 
chez vous de tout le document workfl ow

• Suivi ‘on site’ de votre parc de machines 

Document Process Outsourcing

•  Prise en charge par Ricoh de vos 
process documentaires (facturation, 
fi ches de salaires, etc.) 

Facilitez-vous 
la vie de bureau

Impression à la demande, scanning et 
fi nition dans le centre de production Ricoh

• Documents fi nis
• Mailings
• Services à la carte
• Duplications media

Prise en charge locale de vos Print et Mail-
rooms + entretien de votre parc bureautique

•  Nos spécialistes print & copy s’occupent 
chez vous de tout le document workfl ow

• Suivi ‘on site’ de votre parc de machines 

Document Process Outsourcing

•  Prise en charge par Ricoh de vos 
process documentaires (facturation, 
fi ches de salaires, etc.) 

Faciliteer uw 
documentprocessen
Printing on demand, scannen en afwerking 
in Ricoh’s productiecenter 

• Printen en afwerken van documenten
• Mailings
• Dienstverlening à la carte
• Dupliceren van media

Overname en dagelijks management van uw 
Print- en Mailroom + Fleet management 

•  Onze specialisten beheren uw volledige 
document workfl ow, bij u ter plaatse

•  ‘On site’ onderhoud en opvolging van uw 
machinepark  

Document Process Outsourcing

•  Ricoh neemt uw documentprocessen in 
handen (facturatie, loonstrookjes, enz.) 

Fabriek en showroom
Industrielaan 20
Nolimpark 1408
3900 Overpelt

Andere showrooms
Tour & Taxis
Havenlaan 86C B4
1000 Bruxelles

Apeldoorn (NL) London (UK)

Onze missie is het creëren van inspire
rende en boeiende werkplekken die een
stimulans zijn voor de jobsatisfaction en
efficiënt werken.

Fabriek en showroom
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Nolimpark 1408
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1000 Bruxelles

Apeldoorn (NL) London (UK)

Onze missie is het creëren van inspire
rende en boeiende werkplekken die een
stimulans zijn voor de jobsatisfaction en
efficiënt werken.

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

Verantwoord ondernemen.
Duurzaam inkopen.

Staples maakt het inkopen van 
milieuvriendelijke kantoorproducten 
gemakkelijk!
 

Wij bieden u de perfecte ondersteuning om uw 
doelstellingen op het vlak van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen te realiseren. Wij 
helpen u uw eigen voetafdruk te verkleinen door 
in groene producten en diensten te investeren, 
maar ook door u de mogelijkheid te bieden om 
online te bestellen en papierloos te factureren. 
Zo kunnen wij ook uw kosten verlagen.
 

www.staplesadvantage.be
Tel: 02/456 82 20
Fax: 02/456 82 29
E-mail: info@staples.be 
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Audiovisuele oplossingen voor de 
zakelijke markt

• Presentatiesystemen

• Vergadersystemen en videoconferentie

• Geluidssystemen

• Digitale bewegwijzering

• Doordachte bedieningssystemen

• Beeld en geluid bij evenementen

AVEX
Excelsiorlaan 41

1930 Zaventem (B)
info@avex.be

T +32 2 709 01 50
 

WWW.AVEX.BE

Maas International bvba

Koning Leopoldlaan 9

B-2870 Breendonk/Puurs

Tel 03/860 75 75

Fax 03/860 75 79

 

Info@maasinternational.be

www.maasinternational.be

www.1-onecoffee.com

   ontdek 
     uw partner voor
operationele efficiëntie 

   voor uw administrarieve 
  en logistieke stromen

   02 201 11 11
   service.centre@bpost.be


