
31ste Facility Night
Woensdag 8 juni vanaf 15.30u
Trade Mart Brussels

Vermijd de files en gebruik onze 
Gispen Co Working Space vanaf 13u!

Met de steun van 

‘Een maatje meer!’ Facility Management op en in 
grote (semi-)publieke ruimtes

PRAKTISCHE INFO

Datum en locatie
Woensdag 8 juni vanaf 15.30u – Trademart Brussel - Atomiumsquare 1, B-1020 Brussel 
(plannetje te downloaden van de website)
Parking : wordt meegedeeld na uw inschrijving

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

Trade Mart Brussels (220.000m²)
“More than an imposing edifice ! ”

Ghelamco Arena Gent (95.000m²)
 “Beheer van een multifunctioneel complex met “voetbal arena” 

Brussels Expo (110.000m²)
“Historiek van en Facility Management in de twee belangrijkste 

activiteitspolen (Beurzen  & Salons en Entertainment). De toekomst 
met de ontwikkeling en de heraanleg van de Heyzelvlakte (het project 
NEO en de bouw van een Nationaal Stadion) met zijn impact op het 

vlak van facilitair beleid en  implementatie. 

GISPEN CO WORKING SPACE
Vermijd de files, kom vroeger en werk vanaf 13u op 
de locatie in onze Gispen Co Working Space

Internet en alle kantoorfaciliteiten voorhanden en 
mét Nespresso koffie, verse fruitsappen, cake en
versnaperingen.

www.avex.be
info@avex.be

www.socotec.com
infobelgium@socotec.com

www.fifthplay.com
info@fifthplay.com



15.30u Onthaal
16.45u Opening door Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Organisator Facility Nights

17.00u	 Trade	Mart	Brussels,	more	than	an	imposing	edifice	!	(220.000	m²)	(NL)
 Toelichting bij de historiek en het concept van de site met de nodige facts & figures. Er wordt  
 aandacht besteed aan belangrijke facilitaire aspecten maar ook specifiek aan de technische   
 installaties en de aan de gang zijnde renovatieprojecten : zonnepanelen, de ecologische   
 voetafdruk, HVAC, hoogspanningsinstallaties… Ook het building management system wordt  
 onder de loupe genomen en tot slot kijkt men vooruit naar nieuwe opportuniteiten voor de site.
 Patrick Relecom, Operations Manager
 Trade Mart Brussels - Buro & Design Center

17.35u	 Ghelamco	Arena	Gent	:	Beheer	van	een	multifunctioneel	complex	met	“voetbal	arena”.	(NL)
	 Het	globale	beheer	van	het	complex	‘de	Artevelde	site’:    	
  - Toelichting structuur van de site en de relatie tussen de eigenaars en 
     huurders  in het complex.
  - Relatie en communicatie met de facility managers van de diverse gebruikers 
    van de gebouwen en parkings.
  - Safety in de gebouwen.
 Wilfried Gees, Gedelegeerd Bestuurder, NV Veamo
              	 Het	Facility	management	van	de	voetbal	gerelateerde	delen	(AAGent): 	
  - Facility Management in een gemiddeld Belgisch stadion vs. Multifunctioneel   
     stadion: een wereld van verschil
  - Wetgevende aspecten binnen voetbalinfrastructuur 
  - Facility aspecten binnen de Champions League
    Dirk Piens, Directeur infrastructuur en organisatie AA Gent

                 Het	Facility	management	 in	het	MeetDistrict: 
	 “Hoe	voetbal	de	aanzet	kan	zijn	tot	slimmer	werken”                     
  - De opportuniteit van een stadion
  - Meet & Retreat
  - Schaalvoordelen in facility management
 Geoffroy Speybrouck, manager MeetDistrict.
                                                                               
18.20u	 Koffiepauze
19.00u Brussels Expo (FR)
 Een stukje historiek: van de Wereldtentoonstelling en 1935 tot nu
 Facility Management gelinked aan de twee voornaamste activiteitspolen: 
 Beurzen & Salons en Entertainment

 De toekomst  met  de ontwikkeling en de heraanleg van de Heyzelvlakte: het project NEO 
 en de bouw van een Nationaal Stadion. De impact op Brussels Expo hiervan op het vlak van  
 het facilitair beleid en zijn implementatie.
   Emin Luka, Directeur Infrastructuur
               Brussels International Trade Fair/Brussels Expo

20.00u Sluiting door Patrick Wendelen
20.05u Cocktail
20.45u Diner	verzorgd	door	Belgocatering

www.agrealestate.eu
roxane.decraemer@agrealestate.eu

www.merak.be
info@merak.be

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

nbrusselmans@potiez-deman.be 
www.easypost.org
info@easypost.org 

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

www.gunnebo.be
patrick.beke@gunnebo.com

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.bringme.com
 info@bringme.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

www.suezbelgium.be 
info@sita.be

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

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.ricoh.be
info@ricoh.be

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

PROGRAMMA

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

www.gispen.com

www.iris.be
info@iris.be

www.iris.be
info@iris.be


