
Programma

15.30u Verwelkoming in Parc à Mitrailles te Court-Saint-Etienne

16.45u Opening door Patrick Wendelen en presentatie partners

KI' communications Organisator Facility Nights

17.00u Parc à Mitrailles : Specifieke uitdagingen bij de herbestemming van een 
‘schrootfabriek naar een evenementenhall’. (Fr)

Pierre Walgraffe - Administrateur délégué en charge de la gestion quotidienne 
de PAMexpo
Een korte study-case met een historisch overzicht van de uitdagingen die gepaard gaan met de redding 

van een tot afbraak bestemd industriëel gebouw. Toelichting bij de architecturale keuzes ter verhoging 

van het erfgoedpotentieel.

17.15u  Facilities Management of the Museum Guggenheim Bilbao: Challenges 
and Strategies. (Eng)

Rogelio Diez - Associate Director of Facilites and Maintenance, 
Guggenheim Bilbao
Het Guggenheim Museum van Bilbao werd geïnaugureerd in 1997. Met zijn unieke architectuur en 

de specifieke eisen van een gebouw dat gericht is op het tentoonstellen en bewaren van waardevolle 

kunstwerken stelt het gebouw heel wat uitdagingen op het vlak van onderhoud en ‘operations’. 

Wat waren de belangrijkste ‘maintenance issues’? Rogelio Diez, huidig Museum Facility Manager en 

voormalig Technisch directeur tijdens de bouw bespreekt de belangrijkste uitdagingen!

18.00u  Koffiepauze

18.45u  Facility Management in gerechtsgebouwen: FM met uitdagingen! (NL)

Ing. Filip Heyndrickx - Adviseur, Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
De gerechtelijke wereld haalt vrijwel dagelijks de krantenkoppen en de televisiejournaals, waarbij mooie 

plaatjes getrokken worden met het gebouw of een zittingszaal als achtergrond. Achter deze gevels 

schuilen ook nog verscheidene diensten verspreid over 320 gebouwen. De infrastructuur omvat naast 

de zittingszalen uiteraard ook kantoren voor de magistraten en voor de ondersteunende medewerkers 

maar ook klassieke vergaderzalen, onthaalruimtes, bibliotheken, cellencomplexen (!), archieven, kelders 

en loodsen voor opgeslagen bewijsmateriaal ....

Het Facility Management wordt beleidsmatig centraal aangestuurd door de FOD Justitie - Directoraat-

generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur.

Deze directie staat in voor de logistieke ondersteuning van de diensten van de rechterlijke orde door het 

adequaat huisvesten van deze diensten in samenwerking met de Regie der Gebouwen ; zij verzekert het 

bezettersonderhoud voor deze gerechtsgebouwen en voorziet in de nodige materiële uitrusting van de 

gerechtelijke diensten om deze goed te kunnen laten functioneren.

19.30u  Sluiting door Patrick Wendelen

19.40u  Cocktail

20.30u  Diner verzorgd door Belgocatering gevolgd door open bar

Simultaanvertaling naar het Frans is voorzien.

Ontdek Nespresso 
Business Solutions

ENJOY 
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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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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
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 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.

Facility Night

 26
27 november 2013

PARC À MITRAILLES
COURT-SAINT-ETIENNE

• Guggenheim Museum, Bilbao

• FOD Justitie, Justitiepaleizen 
   in Vlaanderen en Brussel

• Parc à Mitrailles, 
  Court-Saint-Etienne

Facility Nightmares @ Facility Nights

LOCATIES MET ZEER SPECIFIEKE 
FACILITAIRE UITDAGINGEN

CATERING BY
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Inleiding Praktisch
Datum en locatie

Woensdag 27 november in Parc à Mitrailles

Rue des Combattants 19b, Court-Saint-Etienne 

Parking : er is ruim voldoende parking ter plaatse.

Deelnameprijs

• Facility managers, logistiek/onderhouds/ 

veiligheidsverantwoordelijken, office & general 

services managers : 95 Euro (+ Btw)

• Toeleveranciers & niet strikt facilitair betrokkenen 

(anderen dan hoger vermeld) : 285 Euro (+ Btw)

Inschrijven

Uitsluitend via het inschrijvingsdocument op 

www.facilitynights.com of per 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

of telefonisch op het nummer 0475/55.00.73 

of via de website www.facilitynights.com

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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Facility Nightmares @ Facility Nights klinkt hard en mogelijk zelfs wat bedreigend. Het is echter 

niet de bedoeling dat we ons een avond vrolijk gaan maken rond facility managers die elke dag in 

pijnlijke omstandigheden moeten werken. Integendeel, het wordt een positief verhaal. Vertrekkende 

van gebouwen die daadwerkelijk op geen enkele manier te vergelijken zijn met het ‘standaard 

kantoorgebouw’ - voor zover dat al bestaat - leren we hoe ervaren facilitaire professionals er toch 

in slagen om op een efficiente manier een degelijk facility management te implementeren in zeer 

uitdagende omgevingen. Niet voor broekventen, dus!

Neem alleen al de locatie waar we organiseren ‘Parc à Mitrailles’. Men heeft het gepresteerd om een 

voormalige schrootfabriek om te bouwen tot een degelijke evenementenhal. Een leuk inleidend verhaal! 

Het museum van Bilbao is architecturaal prachtig maar het onderhoud is een énorme uitdaging waar 

zeer veel studiewerk bij komt kijken. En als we justitiepaleizen zeggen hoeven we maar aan Antwerpen, 

Hasselt en Brussel te denken om te weten dat daar ook geen standaardnormen gelden...

Stuk voor stuk boeiende, maar aparte, verhalen waar u ongetwijfeld toch weer wat zal kunnen uithalen.

Wij hopen u dan ook te mogen ontmoeten op 27 november in Court-Saint-Etienne.

Patrick Wendelen

Ki’ communications

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
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Primair kleurenpalet

Well-founded solutions for construction 
and facility management.
Our competence centre building offers you 
a smart way to respond to the challenges 
in your sector.
 
How we do this?
  • With up-to-date expertise
 • With security & quality
 
How you can capitalise on our expertise?
 • Consultancy
 • In- & outsourcing
 • Project sourcing
 • Recruitment & selection

Meet our experts and 
novelties in building. 
We will be happy to see you. 

  03 800 40 21 • building@usgengineering.be

  www.usgengineering.be 

Wil je de bestandjes op mijn CD-ROM 
eens afprinten aub?

Pourrais-tu s’il te plait imprimer les
fichiers de mon CD ROM ?

la meilleure alternative :
lisibilité garantie, authenticité,
confidentialité et trace d’audit .

het beste alternatief:
gewaarborgde leesbaarheid, authenticiteit,

confidentialiteit en audit trail.

www.merak.be

© merak nv

© merak sa
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