
Datum en locatie
DinsDag 1 December vanaf 15.30u. 
bozar 
ravensteinstraat 23 - 1000 brussel

Betaalparking: info volgt na inschrijving.

Met de trein : Brussel Centraal Station ligt op 250 meter van de locatie.

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 pw@kicom.be. Onmiddellijk na uw inschrijving ontvangt 
u een bevestigingsmail en factuur.

annulatievoorwaarden
Tot 48 uur voor het event : geen annulatiekosten 

Minder dan 48 uur voor het event : 50% annulatiekosten 

Minder dan 24h voor het event of no show: 100% facturatie 

Annulatie uitsluitend per e-mail op pw@kicom.be 

informatie 
www.facilitynights.com  - pw@kicom.be  -  0475/55.00.73

30STe  FACILITY NIGHT
1 deCeMBer 2015 - 15u30

jUBILeUMedITIe
BOZAr BrUSSeL

Praktische informatie

Organisatie : KI’ communications

‘fm DoWntoWn BrUsseLs’

preSeNTATIeS
SeNAAT
BpOST
BNppArISBASFOrTIS 
BOZAr

CATerING
peTer GOOSSeNS 
& BeLGOCATerING

met ‘FM Downtown Brussels’ zetten we de toon 
voor de 30ste facility night, een jubileumeditie met 
sprekers uit vooraanstaande bedrijven en instellin-
gen en met dé topchef van België, Peter Goossens.

Het was een absolute ‘must’ om voor deze speciale 
editie een al even speciale locatie te zoeken en die 
hebben we gevonden in de Bozar in Brussel. Het 
thema lag dan weer voor de hand want  het  leek 
ons niet meer dan logisch om - vertrekkende van 
Bozar - op ‘loopafstand’ te blijven om daar de beste 
facilitaire cases te spotten.
 
Met zijn 33.000m² is  Bozar zelf – op zijn zachtst 
gezegd – een facilitaire uitdaging zonder gelijken. 
Met bpost bekijken we dan weer  een bedrijf dat 
plots met een ‘pedestrian zone’ wordt geconfron-
teerd op zijn ‘doorstep’… en dat daarmee moet zien 
om te gaan. De Senaat is een instelling die poli-
tiekgewijs heden ten dage misschien her en der  in 
vraag gesteld wordt maar dat betekent niet dat het 
huidige facilitaire departement zijn uitdagingen niet 
met de nodige motivatie te lijf gaat. BNP Paribas 
Fortis is dan weer met een baanbrekend project 
bezig op de warandeberg. 
Stof genoeg dus voor een wederom boeiende 
Facility Night!
 

Wij hopen u te mogen begroeten op 
1 december in Bozar!

Patrick WeNDeleN

ki’ coMMuNicatioNS



Programma (vervoLg) sPonsorsProgramma

15.30u Onthaal

16.45u Opening door Patrick Wendelen
 ki’ communications organisator Facility Nights

17.00u De senaat (NL-FR)
 energiebeleid en duurzaam beheer in de gebouwen van de
    senaat : een belangrijke facilitaire uitdaging!

 De presentatie belicht heel concreet de recente realisaties 
 in de gebouwen van de senaat met het oog op het verbeteren 
 van de energie & milieuperformantie  en wat daarbij de 
 behaalde resultaten zijn.
 De uitdaging om hedendaagse interventies te implementeren  
 in oude gebouwen met erfgoedwaarde noodzaakte tot het
  zoeken naar oplossingen met integratie van heel diverse
  factoren.

 Véronique Laureys, Directeur General Affairs
 Delphine Ullens de Schooten, Energieconsulente,
 Verantwoordelijke gebouwen binnen het departement 
 General Affairs.

17.35u bpost (FR)
  Downtown sustainable facility management

 Hoe gaat bpost om met de facilitaire uitdagingen in de 
 context van zijn Sustainability Strategy. Focus wordt gelegd 
 op het hoofdkantoor op het muntplein dat nu plots in het 
 midden van de ‘Downtown Brussels’ voetgangerszone 
 is komen te liggen.
 Thibault d’Ursel, Program Manager FM Maintenance Dept

18.10u Koffiepauze

18.50u BNP Paribas Fortis (FR)
 Project Warandeberg – connecting & more (fr)
 facility management challenges !

 Flexibility as the key for tomorrow
 in the heart of the european capital 
 inviting the outside world in
 connecting work, leisure, life and more
 Jacques Godet, Programme Director Project Warandeberg

19.25u Bozar (NL)
 Bozar, een uitdaging 24/24u, 7d/7!

 Het Paleis voor Schone kunsten, ontworpen net voor de   
 eerste wereldoorlog, gebouwd vanaf 1922 en ingehuldigd in   
 1928,  heeft zich door de jaren heen steeds opmerkelijk goed
 moeten en kunnen aanpassen aan alle technische en 
 technologische vereisten.
 Het Paleis moet onophoudelijk tegemoetkomen aan alle 
 comforteisen die bezoekers, medewerkers en externe 
 organisatoren stellen met hierbij altijd het behoud van het
 
 

 erfgoed in het achterhoofd, rekening houdende met alle 
 ongemakken en beperkingen die een geklasseerd gebouw 
 met zich meebrengen.
 De dagdagelijkse vereisten maken dat men zich bij Bozar 
 continu in vraag dient te stellen, dat men een grote flexibiliteit
 moet hebben om problemen te voorzien, te vermijden en om
  ogenblikkelijk oplossingen te kunnen aanbieden waar nodig.
 
 Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken!

 David Roels, Facility Manager
 

20.00u Sluiting door Patrick Wendelen, ki’ communications 

20.05u Cocktail

20.40u Diner verzorgd door Peter Goossens en Belgocatering 
 gevolgd door open bar

 

 

SimuLtaaNveRtaLiNg NaaR het FRaNS iS vOORzieN

coMBiticket 
Facility Night & Facility tender Day?

op dezelfde dag organiseert eBP, eveneens in Bozar en voorafgaand 
aan de Facility Night, de Facility tender Day. een echte aanrader voor 
iedereen die betrokken is bij de aankoop van ‘facility’ door de publieke 
sector. 
aankopers uit diverse administraties en leveranciers ontmoeten 
elkaar in een informele sfeer en volgen een congresprogramma 
waarin de meest actuele zaken uit de regelgeving rond overheidsop-
drachten worden besproken én met rondetafelsessies met aankopers 
uit verschillende overheden. Na afloop vande Facility tender Day gaat 
u timingsgewijs naadloos over naar het onthaal van de Facility Night.

PrograMMa eN iNScHrijveN: 
www.ebp.be/nl/evenementen/11155/facility-tender-day

PrijS coMBi-ticket Facility teNDer Day éN Facility NigHtS

Facility Managers:  345€   p.p. excl. BtW

toeleveranciers en consultants : 570€  p.p. excl. BtW


