
36ste Facility Night
    Dinsdag 27 november vanaf 15u
    Nekkerhallen Mechelen

PRAKTISCHE INFO

Datum en locatie

Dinsdag 27 november vanaf 15.00u
Nekkerhallen Mechelen
Er is voldoende parking op de locatie zelf.

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.kicom.be 
of eventueel via pw@kicom.be.

Annulatievoorwaarden

Zie website

Organisatie en informatie 

www.kicom.be - Ki’ communications
Patrick Wendelen – 0475 / 55 00 73 – pw@kicom.be

HET OMBOUWEN 
 VAN TOTAAL 
  VEROUDERDE SITES 
  TOT 
   MODERNE 
    WERK- & 
    LEEFOMGEVINGEN

Niet alleen in grote steden maar ook in plattelandsdorpen vindt men hopeloos 
verouderde industriële-, logistieke- en kantoorgebouwen. Panden of sites waarvan men 
zich afvraagt of  renovatie nog wel zinvol is. In veel gevallen wordt alles platgegooid en 
komt er iets totaal nieuws in de plaats. Appartementen of woonzorgcentra verrijzen op 
plekken waar ooit fabrieken stonden, gloednieuwe kantoorgebouwen verschijnen op 
locaties waar voorheen ‘communistisch aandoende grijze ‘blokken’ stonden
In een aantal gevallen echter werd de bestaande locatie of infrastructuur volledig - of  
ten dele behouden  -en werd er voor gekozen om – vertrekkende van de bestaande  
infrastructuur- iets nieuws en moderns neer te zetten. Een boeiend proces met vele 
uitdagingen, niet in het minst voor de Facility Manager die dan wel een vernieuwd pand 
krijgt maar die er voor een stuk ook een aantal facilitaire uitdagingen van weleer ‘gratis’ 
bijkrijgt. 

Kanal: ‘Place to be’ in Brussel
De vroegere ‘Citroën-garage IIzer’ aan het kanaal in Brussel. 

Seraing: vastgoedproject Gastronomia in het hart vatn een stad in volle verandering

Van de Velde: een renovatie die past bij het imago en de kwaliteit van Marie Jo
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15.00u Onthaal

16.15u Opening door Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Managing Director KI’ communications

16.30u Kanal : place to be in Brussel (FR)
 Géraldine de Brouwer, Deputy Building Manager, Fondation Kanal
                 Philippe Viérin, Architect,  NO Architecten
 Kanal. Het blijft moeilijk om niet ‘de Citroëngarage’ te zeggen. 
 Kanal. Nee, het is geen museum. Of beter, het is niet alléén een museum.
 Want Kanal is zo veel meer dan dat. 

 In deze oude garage heerst een ruwe sfeer. 
 De architectuur doet denken aan die van een stadswijk, opgetrokken 
 ter ere van de snelle bloei van de automobielindustrie. 
 In de nabije toekomst wordt dit de ‘place to be’ in Brussel: 
 een openbare instelling waar je kan binnenwandelen en vertoeven. 
 Deze plek staat in het teken van creativiteit – voorstellen, 
 samenstellen, tentoonstellen en produceren – en smelt 
 samen met een web van stadsstraten en -pleinen. 

 Het is dan ook een grote uitdaging om deze oude, ruwe 
 fabriekssfeer te behouden tijdens de renovatie 
 van de site, die wordt aangekleed in een subtiele en moderne architectuur. 
 Het doel is om een goed evenwicht te vinden in de afwisseling tussen beheersing en vrijheid. 
 Op deze twee tegenpolen zal Kanal zich beroepen om tot volle ontplooiing te komen.

 Alles herinnert ons eraan dat dit een werkplek is. 
 Een plek die nieuw leven wordt ingeblazen, een mooie mix van werk en tentoonstelling.

17.00u Seraing: vastgoedproject Gastronomia in het hart van een stad in volle verandering (FR)
 Valérie Depaye, Directrice Eriges Rca
 Waarom oude fabriekshallen een tweede leven geven? En hoe?
 Gastronomia geeft het voorbeeld met een ingenieus concept 
 (en beheer) van een ongebruikelijk en ambitieus project.
 Gastronomia omvat 10.000 m² handelsruimte, 3000 m² kantoren, 
 60 appartementen, 750 parkeerplaatsen, een overdekte marktplaats
 en een evenementenhal.

17.40u	 Koffiepauze

18.20u Van	de	Velde,	een	renovatie	die	past	bij	het	imago	en	de	kwaliteit	van	Marie	Jo.	(NL)
  Herman Van de Velde, Voorzitter Raad van Bestuur
 Van een artisanaal corsetbedrijf groeide Van de Velde uit tot een vooruitstrevend modebedrijf. 
 Het bedrijf is nog steeds gehuisvest in de gebouwen waar de stichters 100 jaar geleden het bedrijf 
 opstartten. In 2012 overwoog Van de Velde om op een andere locatie een nieuw hoofdkantoor te 
 bouwen maar uiteindelijk besliste men om de bestaande gebouwen drastisch te renoveren en aan 
 te passen aan de moderne noden van het Nieuwe Werken.

 De ingrijpende en gefaseerde renovatie nam 2 jaar in beslag en het was een uitdaging om de 200 
 medewerkers zonder te veel stoornis op de locatie aan het werk te houden

19.10u Afsluiting door Patrick Wendelen en invitatie tot de receptie

19.55u Diner door

PROGRAMMA

www.suezbelgium.be 
www.merak.be
info@merak.be

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.easypost.org
info@easypost.org 

0800 12 885
www.Bluebridge.services 

www.proxyclick.com

www.royalahrend.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

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

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

sales.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

www.facilitylockers.com
info@facilitylockers.com

www.iris.be
riet.debaets@

iris.be

www.cbre.be 
Sales.Belgium@cbre.com

www.noisesolutions.be
Akoestische oplossingen – indoor & outdoor

sales@sipwell.com
www.sipwell.com

professional@dyson.be 
www.dyson.be 

 

www.tarkett.be 
Info.be@tarkett.com

www.powerdale.com
Stephan.atsou@powerdale.com

www.imtech.be

www.qualipso.be www.dimensiondata.com

If you believe you can do anything, 
we’re here to help you do it.

dimensiondata.com

www.woutim.be
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