PRAKTISCHE INFO
Datum en locatie

Donderdag 9 maart vanaf 15u00
Sheraton Airport Hotel – Brussel
Parkeren kan u in de gekende luchthavenparkings
Meer info hierrond volgt.

33ste Facility Night
Donderdag 9 maart vanaf 15u
Sheraton Airport Hotel

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

DE AANSLAG OP
BRUSSELS AIRPORT

Een verhaal van sterkte,
veerkracht en facilitaire organisatie

Zie website

Organisatie en informatie

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

Axxicom : een getuigenverslag!

Bijzondere Commissie Terreurbestrijding
Universitair Ziekenhuis Brussel

Centre for Protection
of National Infrastructure London
Brussels Airport Company

PROGRAMMA
15.00u Onthaal
16.15u Opening door Patrick Wendelen			
Ki’ communications, Organisator Facility Nights
16.30u ‘Moedige service medewerkers tijdens en na crisis situatie’ (NL)
Christophe Rubbrecht - Operations manager
Axxicom
16.45u ‘Bijzondere Comissie voor terreurbestrijding’ (NL)
Koen Metsu
‘Voorzitter van de bijzondere commissie voor terreurbestrijding’
Burgemeester Edegem
17.15u ‘Three twenty-two: lessons learned’  (NL)
Elk ziekenhuis heeft wel een ‘rampenplan’. Deze plannen zijn voorzien voor
‘normale’ calamiteiten die zowel intern als extern aan het ziekenhuis kunnen
plaatsvinden. Ook het UZ Brussel had een dergelijk plan.
Waar het echter geen ervaring mee had was de combinatie van een bijzonder
ernstige calamiteit met grote aantallen slachtoffers PLUS het feit dat het als
ziekenhuis zélf een potentieel doelwit kon zijn terwijl het binnen een ‘niveau 4
terreurdreiging’ toch een zo normaal mogelijk werking diende te verzekeren.
Een korte presentatie vanop de eerste lijn!
Prof. Dr. Marc Noppen
CEO UZ Brussel

www.avex.be
info@avex.be

pro.customerservice@nespresso.com

www.nespresso.com/pro/be/

www.fruitatwork.eu
youri.aerts@fruitatwork.eu

www.cisco.be
info-be@external.cisco.com

www.ricoh.be
info@ricoh.be

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.receptel.be
sales@receptel.com

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

info@dysonairblade.be
www.dyson.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.gispen.com

www.suezbelgium.be
info@sita.be

www.merak.be
info@merak.be

www.easypost.org
info@easypost.org

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

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

www.iris.be
riet.debaets@
iris.be

17.45u Koffiepauze
18.30u ‘The UK approach to Protecting Sensitive Sites and Crowded Places’  (ENG)
NacTSO (National Counter Terrorism Security Office)
CPNI (Centre for Protection of National Infrastructure)
19.15u De aanslag op Brussels Airport .... en wat nadien? (FR)
Een verhaal van sterkte, hoop en veerkracht
‘Wat gebeurde er precies op 22/3?
‘Hoe reageerden we? Lessons learned for facility managers’
‘Onze nieuwe visie op security’
‘Hoe kijken we naar de toekomst?’
Yves Van Hooland
Director Infrastructure & Real Estate
Brussels Airport Company
20.00u Afsluiting door Patrick Wendelen en invitatie tot de receptie
20.45u Diner verzorgd door

www.imtech.be

www.usgprofessionals.be

