
Datum en locatie
DinsDag 25 november vanaf 15u
in ‘brussels2’ van ag real estate
tweestationsstraat 150,  1070 brussel (anDerlecht)  

Uw GPS vindt dit adres niet. Check onze website voor meer details.
Parking : er is ruim voldoende parking ter plaatse 
(onze parkeerwachters wijzen u de weg)

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 of telefonisch op het nummer 0475/55.00.73 
of via de website www.facilitynights.com

25 November - Anderlecht 
vanaf 15.00 

‘Open Office’ :  
geen facilitaire maar een 

corporate-strategische beslissing  
met een enorme impact op de 
intellectuele productiviteit en 

creativiteit....

Prof. Dr. Theo Compernolle
Siemens – USG People Belgium – 

ING Corporate Real Estate – STIP/MIBV

28ste
 Facility Night

PrAktische iNfOrmAtiesPONsOrs

Organisatie : KI’ communications
Met de steun van : 



THEMA

Op 25 november houden we het ‘open office-concept’ kritisch tegen het 
licht. Prof. Compernolle deed grondig wetenschappelijk onderzoek naar 
de gevolgen op het vlak van productiviteit, creativiteit en stress in een 
‘open office-omgeving’.  De resultaten zijn ontnuchterend en werpen een 
nieuw licht op deze ‘new way of working’. 
Roland De Coninck en Frédéric Kain waren bij Siemens verantwoor-
delijk voor de hele hertekening van het office landschap en zullen hun 
- positieve - ervaringen delen. We praten op het moment van publicatie 
nog met een tweede bedrijf dat ook  een ‘vernieuwende’ kijk heeft op een  
office environment.  Alle partijen zien een office environment als een  
gegeven met verregaande implicaties voor alle geledingen van het 
bedrijf en plaatsen het derhalve op strategisch en niet louter op facilitair 
niveau. Tijdens deze  interactieve facility night krijgt u een aantal top- 
presentaties én een geanimeerd debat met de sprekers.

FOLDER

Voor het eerste in vijftien jaar hebben we het formaat van onze  
uitnodigingen aangepast en teruggebracht naar een klassiek A4,  
gevouwen tot Amerikaans formaat, en dit om verschillende redenen. 
Onze partners voelen hoe langer hoe minder de noodzaak om met 
grote, uitrolbare brochures naar hun klanten te trekken. Het papier wordt 
hier behoorlijk ingehaald door de digitale communicatie en social media. 
Daarnaast speelt ook het ecologische mee : na elke editie dienden we 
met pijn in het hart heel wat kilo’s papier naar de container te brengen. 
We gaan dus niet alleen een kleiner formaat, maar ook minder folders 
drukken. En last but not least – we willen niet heiliger zijn dan de paus 
– speelt ook het kostenplaatje mee. Verzendingen per post zijn er de 
laatste jaren – niettegenstaande  de opkomst van de digitale media – 
niet goedkoper op geworden. 

Lean dus. Kort maar volledig, to-the-point, prijs- en ecologisch bewust!
Ziehier de nieuwe Facility Nights folder!

30sTE EDiTiE

Noteer alvast dat we in november 2015 de dertigste editie van de 
Facility Night organiseren, een speciale editie om naar uit te kijken 
en de datum zal u dan ook snel meegedeeld worden.

15.00
Verwelkoming in de locatie ‘Brussels2’ te Anderlecht

16.15
Opening door Patrick Wendelen
KI’ communications Organisator Facility Nights

16.30
15 years nwow
Peter Mostien, Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate 

17.00
‘het siemens office concept’... 12 jaar ervaring en evolutie!
Frédéric Kain, Head of Location Manager , Siemens Real Estate

17.30
Koffiepauze

18.10
‘99 % van de professionals weet niets van het menselijk brein. 
cruciale beslissingen in verband met de bedrijfsomgeving – in 
casu slecht ontworpen kantoren - hebben al te vaak een negatief 
effect op de productiviteit en het ‘well being’ van de werknemer’

Prof. Dr. Theo Compernolle Consultant, executive (team)coach, trainer en 
key-note/motivational speaker. Adjunct professor aan het CEDEP European Centre 
for Executive Development. en voorheen Professor in Leadership and Personal 
Development aan de SOLVAY Business School, Adjunct Professor aan het 
INSEAD, Visiting Professor aan het TIAS en de VLERICK School voor 
Management en Professor aan de VRIJE UNIVERSITEIT Amsterdam.

19.10
geanimeerd panelgesprek en debat over de invloed van het
‘open office’ op de productiviteit van de werknemer én de
daaruitvolgende noodzaak om dit thema tot op strategisch
niveau – en dus de algemene directie - te brengen...
Roland De Coninck, Division Director Siemens Real Estate
Prof. Theo Compernolle
Peter Mostien, Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate 
Inge Plancke, General Manager SSC USG People Belgium 
Frédéric Demars, SVP Human Resources STIP/MIVB

19.35
sluiting door Patrick Wendelen, Ki’ communications

19.40
cocktail

20.15 
Diner verzorgd door Belgocatering gevolgd door open bar

Simultaanvertaling naar het Frans is voorzien

Het ‘Anders Werken’ of ‘New Ways of Working’ is meer dan de som 
van een ‘verhuis’ en een keuze van ‘meubilair en een specifieke werk- 
omgeving’. Het is een concept dat alle geledingen van het bedrijf 
doorsnijdt, dat een strategische reflex vereist én een betrokkenheid 
van het general management (business impact, nabijheid van de klant-
en,...), het IT-departement (soft & hardware) en het HR-departement 
met zijn aandacht voor mobiliteit, levenskwaliteit, well being, etc..

U bent een kenniswerker. Maar wat weet u eigenlijk  over uw  
belangrijkste instrument, uw brein? Wat weet u over het effect op uw 
brein, uw productiviteit en welzijn van het verkeerd gebruik van uw  
schitterende informatie en communicatietechnologie, van altijd on-
line zijn, multitasken, continue stress, gebrek aan slaap en… slecht  
ontworpen open kantoren? 

In welke mate is uw persoonlijke opinie terzake voldoende gefundeerd, 
wordt ze ingegeven door pecuniaire overwegingen, of erger nog, 
ingefluisterd door leveranciers? 

Weet u dat heel veel wetenschappelijk onderzoek een perfect antwoord 
geeft op die vragen? Theo Compernolle heeft 5 jaar lang heel diep ge-
graven in dat onderzoek en kwam tot belangrijke, maar ook heel nuttige 
en praktische conclusies die hij met u wil delen op deze Facility Night. 
Hij wordt heel veel uitgenodigd om presentaties en workshops te geven, 
maar regelmatig wordt hem dan vriendelijk verzocht om liever niet te 
praten over de impact van open kantoren. Ten aanzien van de glas- 
heldere en keiharde wetenschappelijke conclusies daarover, volgen 
veel topmensen uit het bedrijfsleven een pure struisvogelpolitiek. Als u er 
wel open voor staat, zal u heel veel bijleren, nuttig en winstgevend voor 
uzelf en uw bedrijf, en genieten van Theo Compernolles enthousiaste,  
humoristische en onderhoudende presentatie.

Programma ToelichTing bij de PresenTaTiesinTro


