
Datum en locatie
DonDerDag 4 juni vanaf 15.30u
in ‘Brussels kart’
alfons gossetlaaan 11, groot BijgaarDen

Parking: er zijn veel parkings voorhanden en in principe kan u overal 
gaan staan. De Facility Nights hebben echter een eigen parking achter-
aan. Gelieve de pijlen ‘Facility Events’ te volgen. U mag Brussels Kart 
niet betreden via de cafetaria maar wel via onze bewegwijzering.

Pop up Co-working space open vanaf 12u!

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

 Brussel Kart - Groot Bijgaarden 
4 juni vanaf 15.30 

29ste
 

PraKtische informatiesPonsors

Organisatie : KI’ communications
Met de steun van : 

met o.m. presentaties van 
Proximus, colruyt, UsG People, Laga,...

Special Guest :  Minister Jacqueline Galant

en met  toelichtingen  bij het ‘mobiliteitsbudget’, 
het ‘cafetariaplan’, de toekomst van de ‘elektrische auto’ 

en het ‘dichtslibben van ons land’ in het algemeen.

EXTRA : testritten met aLLe elektrische voertuigen 
op de Belgische markt 

Mobiliteit :
een facilitair zwaard van Damocles 

of een boeiende uitdaging?



Programma PoP-uP co-workingintro

15.30u onthaal

16.30u opening door Patrick Wendelen
 ki’ communications organisator Facility nights

16.45u ‘België slibt dicht’
 Prof. Alex Van Breedam, cEo tri-Vizor

17.00u Duurzaam mobiliteitsbeleid bij colruytgroup
 colruyt tracht zijn medewerkers zo weinig mogelijk 
 kilometers te laten rijden en het stelt tal van faciliteiten 
 ter beschikking om het personeel zoveel mogelijk  
 verplaatsingen te laten vermijden of om deze op een zo 
 duurzaam mogelijke manier te doen.
 Vic De Meester,  milieucoördinator groep colruyt

17.20u nuttige wettelijke wetenswaardigheden bij thuiswerken,   
 cafetariaplan etc
 Sofie Bontinck, Advocaat, Laga advocaten

17.35u De toekomst van de elektrische wagen
 Gunter De Pooter, Executive Director, Vitaemobility

17.45u Koffiepauze

18.30u UsG: mobility : everybody’s responsibility
 Het verkeer is vandaag dramatisch : over kleine afstanden   
 doe je ‘onvoorspelbaar’ lang met heel veel stress als gevolg. 
 Dagelijks lees je frustraties van ‘autorijders’ in pers of op
 sociale media.  De overheid zit aan het stuur om creatief met 
 mobiliteit om te gaan.  Juist, toch niet enkel zij…iedereen
 heeft een verantwoordelijkheid.  wat doet uSg? De som van
 kleine initiatieven moet een exponentieel resultaat opleveren
 willen we de huidige tendensen veranderen.
 Michel van Dongen, real Estate & Facility manager, 
 uSg People group

18.50u flex mobility @ Proximus
 Samenvatting : de toekomst is aan de autonome medewerker   
 die zelf beslist waar hij zijn activiteiten het best kan ver-
 richten en hoe hij zich het best kan verplaatsen. om zijn
 medewerkers hier optimaal in te ondersteunen, heeft 
 Proximus sinds 2010 een Flex mobility plan geïntroduceerd 
 waar meer dan 60% van de medewerkers gebruik van maken. 
 tijdens deze presentatie zal de mobiliteitsvisie van Proximus 
 toegelicht worden alsook de voor –en nadelen van een 
 mobiliteitsbudget.  
 Gregory Jacobs, compensations & Benefits manager, 
 Proximus

19.20u het mobiliteitsbudget
 Jef Van den Bergh, Federaal Volksvertegenwoordiger

19.30u Jacqueline Galant, federaal minister van mobiliteit

20.00u sluiting door Patrick Wendelen, ki’ communications
20.05u cocktail
20.40u Diner verzorgd door Belgocatering gevolgd door open bar

tijdens de 28ste editie bekeken we het ‘open office’-concept door een 
kritische bril. De opkomst was bijzonder groot en zoals verwacht waren 
er zowel voor- als tegenstanders.
Het viel ons toen op dat het aanreiken van ‘hot’ thema’s de Belgische  
facility managers bijzonder aansprak, en dit uiteraard omdat ze er 
dagelijks mee geconfronteerd worden. géén Fm’er in ons land kan  
zeggen dat de ‘office environment’ hem maar matig interesseert.

Een thema dat al even heikel is, is het probleem van de mobiliteit. Hoe 
men het ook draait of keert, élke facility manager  - behalve  misschien 
zij die diep ‘in de provincie’  zitten –  wordt hiermee geconfronteerd en 
moet oplossingen zoeken. 

mobiliteit is veel meer dan fleet management en het aanbieden van een 
treinabonnement. De laatste jaren zoeken bedrijven naar alternatieven 
voor het woon-werkverkeer, wordt her en der thuiswerken gepromoot 
en rijzen co-working spaces en satelietkantoren uit de grond. En bovenal 
wordt vaak aan de interne klant een keuzepakket aangereikt.  nieuwe 
situaties creëren een nood aan nieuwe it-onderbouwingen én duidelijke 
antwoorden op verzekerings- en legale vragen. wat als u thuis van uw 
stoel valt tijdens het werken?

al deze items worden op een niet-exhaustieve manier aangebracht met 
daarbovenop nog de visie van onze beleidsmakers.

30STE EDiTiE

noteer alvast dat we op 1 december de dertigste editie van de 
Facility night organiseren, een speciale editie om naar uit te kijken .
Deze  jubileumeditie zal doorgaan in Bozar in Brussel!

test aLLe eLeKtrische WaGens VanUit onZe 
PoP-UP co-WorKinG sPace Van 12 tot 16U

op 4 juni lossen wij  het mobiliteitsprobleem alvast op voor u. 

Vanaf 12u bent u op de locatie welkom in onze co-working space  
(met dank aan Wilkhahn, Receptel, Nespresso en XXX) waar u een 
loungy kantooromgeving vindt met internetconnectie, een stijlvolle  
onthaaldame en dampende koffie.

Broodjes zijn voorzien dus verlaat uw kantoor tegen de middag,  
installeer u, relax, werk en vooral : grijp de kans om elke elektrische 
wagen op de Belgische markt te testen. Dankzij athlon en Vitaemobility 
staan deze allemaal te uwer beschikking. Jawel, ook de grote tessla! 
u hoeft bij uw inschrijving voor de Facility night nog niet te melden of u 
hiervan gebruik zal maken. wij komen daar later per mail nog op terug 
met concrete informatie en vragen

TESTWAGENS TER bESchikkiNG!
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