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Donderdag 25 april 2013

‘Facility Management op 
en om het water’
Het C-Power offshore windmolenpark op de Thorntonbank : 
veiligheid, logistiek, onderhoud en sturing

Facility management van een LNG Tanker : organisatie, processen, 
bemanning en tools (met een uitweiding over een fundamenteel 
veranderende wereldwijde energiemarkt)

Het Facility Management van de DP World Site in de haven van 
Antwerpen

Programma

15.30u Verwelkoming in Hotel & Congres Centrum Ter Elst te Edegem

16.45u Opening door Patrick Wendelen en presentatie partners

KI' communications Organisator Facility Nights

17.05u Het C-Power offshore windmolenpark op de Thorntonbank.

Jaak Rutten - CEO C-Power
De constructie en uitbating van deze wereldprimeur op 30 km van de kust stelt specifieke eisen 

op het vlak van veiligheid, logistiek, onderhoud en sturing.

Met zijn 54 turbines (capaciteit 325 MW) zal C-Power voldoende elektriciteit produceren voor 600.000 

inwoners. Dit innovatieve project is het eerste ter wereld waar dergelijke grote turbines zo ver op zee 

werden geplaatst en vroeg een investering van 1.3 miljard Euro.

Een infield kabelnetwerk van meer dan 50 km totale lente transporteert de elektriciteit van de turbines 

naar het 4 verdiepingen tellend transformatorstation op zee, dat op zijn beurt via twee zeekabels 

(23cm/ 80km) verbonden is met het hoogspanningsnet op het land. Zowel de transformatoren als de 

windturbines zijn op afstand bestuurbaar van op het C-Power controlecentrum in Oostende.

Niet alleen het bouwen maar ook het operationeel houden van dergelijke hoogtechnologische installaties 

in de ruwe en vaak onvoorspelbare weersomstandigheden in de Noordzee, zijn een geweldige uitdaging 

voor het C-Power team en haar partners.

17.40u  Het Facility Management van het DP (Dubai Port) World Containerdorp in 
de Antwerpse Haven, link tussen land en zee

Marc Van Gysel - Manager Civil Works, DP World Belgium
Een boeiende kijk achter de schermen van een containerterminal : infrastructuur & gebouwen, wegenis, 

rollend materiaal, equipment, dockers, safety, security & environment.

18.15u  Koffiepauze

18.45u  Partnerpresentatie

19.00u  Facility management van een LNG Tanker : organisatie, processen, 
bemanning en tools.
Filip Herremans - Supply Chain & Purchasing Manager
Kjell Wouters - Superintendent LNG, Exmar Shipmanagement
Facility management van een LNG Tanker : organisatie, processen, bemanning en tools.

De sprekers gaan ook uitgebreid in op de snel veranderende energiemarkt. Het wereldwijd transport van 

energie maakt een enorme evolutie door waarvan de consument zich niet bewust is. Naast een facilitaire 

dus ook een maatschappelijke zeer relevante presentatie. Ook de rol van Exmar Shipmanagement in de 

LNG markt wordt toegelicht.

19.45u  Sluiting door Patrick Wendelen

19.50u  Cocktail

20.30u  Diner verzorgd door Belgocatering gevolgd door open bar

Simultaanvertaling naar het Frans is voorzien.

Ontdek Nespresso 
Business Solutions

ENJOY 
YOUR WORK

Koffi e van de 
hoogste kwaliteit 

Service op maat

Gebruiksgemak

Innovatieve machines

 

www.nespresso.com/pro

Consulting & Software 
voor Real Estate & 

Facility Management

Al meer dan 20 jaar biedt MCS consultancy 
diensten en software oplossingen aan 
in het domein van Real Estate & Facility   
Management. 

Door de synergie tussen onafhankelijke 
adviesverlening en innovatieve software, 
creëert MCS een geïntegreerde oplossing 
voor de klant op vlak van: 
-  Werkplekbeheer
 Optimalisatie van ruimtegebruik, 
 meetings, bezoekersonthaal, energiebeheer
- Servicebeheer
 Technisch onderhoud, schoonmaak,  
 catering, groenonderhoud
- Property beheer
 Contracten, activa, toewijzen en   
 doorrekenen van kosten

MCS werkt regelmatig samen met haar klanten in 
co-creatie om nieuwe oplossingen te creëren 
die een impact hebben met betrekking tot 
kosten, risicobeheersing, tevredenheid van 
merkperceptie, duurzaamheid en werknemers, 

Sneeuwbeslaan 20 b3
2610 Antwerp
Belgium                                                    

t. + 32 (0) 3 829 04 95
info@mcs.fm
www.mcs.fm 
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Duik in het groen

Bij ISS Landscaping doen we dat letterlijk met de 
aanleg van tuinen, interieurbeplanting en de ver-
zorging van binnen- en buitentuinen.

ISS Landscaping staat voor een heldere commu-
nicatie, uitgekiende plannen en controleerbare 
afspraken. We zijn een groen kenniscentrum met 
ervaring sinds 1995.

Reik ons de hand.
Maar pas op: we hebben groene vingers!
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Congres Centrum Ter Elst Edegem

Member Global Top 100 meest 
duurzame ondernemingen

@�fthplay

Generaal Lemanstraat 47 
2018 Antwerp
Tel: 03 285 97 11
info@�fthplay.com
www.�fthplay.com

www.facebook.com/�fthplay

Catered by
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

BeneInSPIReeRT 
TOOnAAnGeVenDe   
BeDRIJVen In BeLGIË.

Bene BeLGIUM BVBA
Corporate Village,  
Da Vincilaan 2, bus 7,  
Business Centre -1  
B-1935 Zaventem
www.bene.com

bene_fm_65x190_NL_rz.indd   1 04.03.2013   15:32:50

 PVC, Linoleum & Hout

 Duurzaam & Hygiënisch

 Gemakkelijk in onderhoud

 Superieure weerstand tegen 
 slijtage en krassen

 Uitzonderlijk slijtvast

 Flexibel en gemakkelijk 
 te plaatsen

www.tarkett.be

Geïntegreerde 
vloer-
oplossingen

Tarkett France Belux SAS    De Vunt 13 B.1    B-3220 Holsbeek
   Tel: +32 (0) 16 35 98 80    Fax: +32 (0)16 57 12 81

Insight. Impact.



Inleiding Praktisch
Datum en locatie

Donderdag 25 april, Hotel & Congrescentrum 
Ter Elst
Kattenbroek 1, 2650 Edegem (zijstraatje Prins 
Boudewijnlaan, tegenover kantoor politiezone 
HEKLA)
De locatie ligt op een kleine 20 minuten van de 
Brusselse ring en is erg vlot bereikbaar.
Parking: er is voldoende parking ter plaatse.

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

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
 -  Brand-, roet- en waterschadesanering

           •  Prorest Catering
 - Bedrijfscatering
 - Healthcare

           •  Facility Solutions 
 - Dagelijks Facility Management
 - Integrated FM Solutions
 - Reception Services
 - Project Management / Consultancy
                    
           •  Trigion Security
 - Bewaking van industrie, werven,
    kantoren, winkels, winkelcentra enz.

          •  Axxicom  
 - Interim, Werving en Selectie
 - Axxi@home         
           •  One Building Maintenance
 - Technisch onderhoud gebouwen
 
           •  One Fleet Services
 - (Mobile) Truck Wash
 - Smart Repair
 

        

             
 

  De juiste mensen op de juiste plek 

Facilicom
Noorderplaats 7

2000 Antwerpen
Tel : 03 224 38 00

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

De juiste mensen op de juiste plek

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.)

ricoh.be
tel 02 558 22 11
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Af en toe moet men eens de begane paden verlaten, ook voor de Facility Nights. Meestal hebben we 

het over ‘gebouwen’ in de breedste zin van het woord en vooral over de ‘mensen’ die daarin werken.

Er zijn echter ook interessante facilitaire cases te brengen die niet volledig aan die criteria beantwoorden 

maar die toch een dusdanige link – zij het soms van ver – met het specifieke FM –vakgebied hebben dat 

men er toch telkens weer iets van opsteekt...

Dat is de motivatie geweest om voor deze editie even de wal te verlaten en om ons op het water te 

begeven, of toch minstens in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

We hebben in ons land immers heel wat sterke verwezenlijkingen in en om het water, verwezenlijkingen 

of projecten die we allemaal wel uit de media kennen maar waar we het ‘operationele’ fijne niet van 

weten en vaak zelfs niet kunnen vermoeden.

Neem nu de Thorntonbank voor de Vlaamse kust. Iedereen heeft er van gehoord en weet zo ongeveer 

wel waar het ligt maar hoe hou je zo’n complex ‘up and running’? Dàt is een verhaal dat we op 25 april 

zullen brengen. Exmar, een wereldspeler op het vlak van brandstof- & energietransport brengt niet alleen 

het verhaal van het ‘Facility Management’ van een LNG tanker maar gaat haarfijn kaderen wat er op 

wereldvlak te gebeuren staat rond energiestromen. Relevant en boeiend zondermeer!

En om ook de ‘wal’ niet volledig te vergeten komt DP World, één van de belangrijkste spelers in de 

haven van Antwerpen, hun hele site ‘facilitair’ voorstellen.

We hopen u op 25 april in Edegem te mogen begroeten

Patrick Wendelen

GSH Belgium
Excelsiorlaan 45
1930 Zaventem

Ondernemingsnummer : BE 0463.243.294
Telefoon : +32 (0)2 714 88 00

Fax : +32 (0)2 714 88 99
Website : www.gshgroup.com
E-mail : infobe@gshgroup.com

As a part of the GSH Group, GSH Belgium 
brings you expertise and state of the art service 
delivery in the area of energy, maintenance and 
facilities management.

At the forefront of sustainable development 
within the sector, GSH Group is considered 
to be the expert in meeting your companies 
environmental, health and safety and legal 
requirements.

Our range of services include among others:

• Mechanical & Electrical Engineering

• Energy Management

• Building Engineering Services

• Air Conditioning

• Building Fabric Maintenance

• Environmental Services

• Customer Support Centre

• Third Party Management

• …

The first image of your company.
Our second nature.

U hecht toch ook belang aan de 
eerste indruk die derden over uw 
bedrijf vormen?

•	 Receptel	is	al	ruim	12	jaar	actief	in	
volledige,	gedeeltelijke	en	tijdelijke	
outsourcing	van	receptie-	en	
onthaalmedewerkers.	

Interesse in onze services voor uw 
onthaal en/of receptie?

•	 Wij	komen	graag	langs	voor	
een	kennismakingsgesprek	
en	stellen	u	vrijblijvend	onze	
oplossingen	voor.	

Maak een afspraak! 

•	 03	|	800	40	60	
•	 sales@receptel.com	
•	 www.receptel	.com

•	 Als	marktleider	in	België	
bedient	Receptel	al	een	200	tal	
klanten	en	telt	250	enthousiaste		
receptionisten.	

Contacteer
ons 

 vandaag

www.iris.be

CLEANING
Schoonmaak en aanverwante 
diensten

BUILDING
Multi-Technische diensten

ANTI-CORROSION
Industriële behandeling 
van staal- en betonoppervlakken 

GREENCARE
Groenvoorziening aanleg 
en onderhoud
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Ontdek de
audiovisuele wereld

• Presentatiesystemen
• Audiosystemen
• Digitale signage
• Evenementen en verhuur

AVEX België  Zaventem • Tel +32 (0)2 709 01 50 • www.avex.be

Bij USG 
Innotiv valt 
er altijd wat 
te sleutelen. 

Zelfs aan 
onze naam.

Britselei 80 - B-2000 Antwerpen - T 0477 63 03 45

USG Innotiv gaat verder als  
USG Engineering Professionals.

Door onze specialisten in Facility 
Management zijn de gebouwen, 
infrastructuur en diensten van uw 
bedrijf integraal, strategisch en 
operationeel in goede handen.

study
    fit out and design
      move
        granting

Helping you to define 
"your way of working".

www.log.be
+32 (02) 512 21 10

gerd.steegmans@log.be


