
32ste Facility Night
Dinsdag 29 november vanaf 15.30u
Wild Gallery Vorst

Met de steun van 

FACILITY MANAGEMENT DOORHEEN 
DE SUPPLY CHAIN

PRAKTISCHE INFO

Datum en locatie
Dinsdag 29 november vanaf 15.30u – Wild Gallery Vorst
Adres en routebeschrijving: www.wildgallery.be/nl/contact

Deelnameprijs
Facility Managers, HR-/aankoop-/IT-/logistiek-/onderhouds-/veiligheidsverantwoordelijken, 
building & real estate managers, office & general service managers, …: 95 euro (+ Btw)
Toeleveranciers, consultants, bedrijfsleiders en niet strikt facilitair betrokkenen 
(anderen dan hoger vermeld): 285 euro (+ Btw)

Inschrijven
Uitsluitend via het antwoordformulier op de website www.facilitynights.com 
of eventueel via pw@kicom.be.

Annulatievoorwaarden
Zie website

Organisatie en informatie 
www.facilitynights.com - Ki’ communications
Patrick Wendelen – 0475 / 55 00 73 – pw@kicom.be

Nieuw Havenhuis Antwerpen
Spektakelarchitectuur op de grens tussen stad en haven: mooi, 

duurzaam én efficiënt - het Havenhuis te Antwerpen van Zaha Hadid

Nike
Innovaties in Nike’s nieuwste DC (Distribution Center) in Europa

We volgen hoe producten Europa binnenkomen, regionaal gedistribueerd 
worden en uiteindelijk bij de eindklant raken. We gaan het niet hebben over 
de supply chain-uitdagingen zelf maar wel over het facility management in 

drie ondernemingen die de supply chain beheersen

IKEA
Facility Management binnen IKEA: 

from maintenance to service provider

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.potiez-deman.be 
lmartin@potiez-deman.be 

nbrusselmans@potiez-deman.be 

© Havenbedrijf Antwerpen – Peter Knoop
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15.30u Onthaal

16.45u Opening door Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Organisator Facility Nights

17.00u Het Nieuwe Havenhuis Antwerpen (coverfoto)
  Spektakelarchitectuur op de grens tussen stad en haven: mooi, duurzaam én efficiënt. 
 Het Havenhuis te Antwerpen van Zaha Hadid
 Annik Dirkx
 Communication Manager – Havenbedrijf Antwerpen

17.35u NIKE - Innovaties in Nike’s nieuwste DC in Europa     
  De Europese Logistieke Campus van Nike is een toonvoorbeeld op vlak van 
 duurzaamheid. Deze presentatie geeft een helder beeld van Nike’s visie op 
 innovatie en duurzame logistiek en hoe dit tot stand kwam in haar 
 nieuwste distributiecentrum.
 Bert Moris
 Facilities Manager Nike ELC (Nike European Logistics Campus)
 	

PROGRAMMA

www.dmg-security.be
philippe@dmg-group.be

www.suezbelgium.be 
info@sita.be

www.beckhoff.be
j.vangeel@beckhoff.com

www.merak.be
info@merak.be

www.easypost.org
info@easypost.org 

www.bringme.com
 info@bringme.com

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.receptel.be
sales@receptel.com

www. planonsoftware.com
info-BE@planonsoftware.com

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.socotec.com
infobelgium@socotec.com

www.ricoh.be
info@ricoh.be

18.20u Koffiepauze

19.00u Facility Management binnen IKEA : from maintenance to service provider.
  Om de aanpak en de inhoud van Facility Management gelijk te stemmen over de 
 diverse IKEA - landen heen, ontwikkelde IKEA Global FM het FMSP-project 
 (Facility Management Service Provider - project). IKEA België zit vandaag in de 
 transitie- fase om te evolueren van, single service (hard maintenance) tot een 
 volwaardige service provider. De rol van Facility Manager werd geherdefinieerd, 
 de verantwoordelijkheden uitgebreid tot een scope van 10 service areas. 
 IKEA licht graag toe hoe en waarom dit project tot stand is gekomen.
 An Rombout
               Country Facility & Energy Manager IKEA Belgium

19.50u Sluiting door Patrick Wendelen

19.55u Cocktail

20.40u Diner verzorgd door Belgocatering

www.gispen.com
www.gunnebo.be

 christophe.lebegge@gunnebo.com

www.iris.be
info@iris.be

www.nespresso.com/pro/be/
pro.customerservice@nespresso.com

www.avex.be
info@avex.be

www.fifthplay.com
info@fifthplay.com
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