
37ste Facility Night
Dinsdag 21 mei 2019, vanaf 15u
Kanal Centre Pompidou (ex Garage Citroën)
Brussel

PRAKTISCHE INFO

Datum en locatie

Dinsdag 21 mei vanaf 15.00u
Kanal Centre Pompidou Brussels (voorheen Citroëngarage Kanaal),  Akenkaai 1, 1000 Brussel

De locatie beschikt over een parking  van ongeveer 50 wagens. In de onmiddellijke regio is 
parkeren op straat niet makkelijk overdag. Sinds kort kan de lokale politie geen straten meer 
exclusief reserveren. Concrete parkinginformatie volgt later. Noteer wel dat er vanaf 16.30u 
er in de onmiddellijke omgeving wel veel plaatsen vrijkomen.
De locatie bevindt zich op 500 meter van het station Brussel Noord. 
U kan dus ook met de trein komen.

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

SMART (& HAPPY) PEOPLE 
IN SMART OFFICES

De ‘Sedus Corner : uw ‘pop-up co-working space’ 
op de Facility Night vanaf 12.30u

Omdat de locatie in het centrum van Brussel behoorlijk druk is en het verkeer er, zeker in 
de latere namiddag, behoorlijk stroef verloopt voorziet de organisatie, samen met Sedus, 
in een ‘pop-up co-working space’. Vanaf 12.30 bent u op de locatie welkom. We voorzien 
de nodige werkplekken, broodjes, verse Nespressokoffie, 
frisdranken en uiteraard WIFI. Vermijd dus de drukte, 
kom vroeger en werk ter plaatse tot het eigenlijke 
begin van de Facility Night.

Proximus & Besix
UCB

NN (Nationale Nederlanden)
USG People 

Axa 
Het Facilitair Bedrijf

Deloitte
Partenamut

Organisatie : Ki’ communications



Uitgebreide toelichting bij de presentaties op  www.kicom.be!

14.30u   Onthaal
15.30u  Opening Facility Night door Patrick Wendelen, Managing Director KI’ communications
15.45u  Axa Belgium (NL)
  ‘Efficiënt ruimtegebruik met behulp van IoT sensoren’
  Rafaël Boterdaele, Head of Building & Facilities

16.10u  Het Facilitair Bedrijf  (NL)
  ‘Een gebouw waar door middel van technologie alles vanzelf gaat? Het kan!’
  Peggy Excelmans, Teamhoofd Facilitaire IT-systemen

16.35u  Deloitte (NL)
  ‘Technology & Analytics @ Deloitte Gateway’
  Annelies Vanrenterghem – Senior Project Manager

16.55u  Partenamut (FR)
  ‘De parkeerproblematiek in een bedrijf : de stap naar een dynamisch beheer!’
  Cédric Jennes, Verantwoordelijke Fleet & Mobiliteit

17.05u  Koffiepauze
 
17.50u  USG People Belgium (NL)
  Katty Scheerlinck, Country Director, en Patrick Wendelen, Ki communications, 
  praten over het belang van een ‘smart impression’ op jonge sollicitanten in 
  het kader van de ‘war for talent’…
    
18.05u  Proximus & Besix (NL)
  ‘Slimme infrastructuur ademt data, voor het verrijken van ervaringen en 
  het maximaliseren van efficiëntie’. 
  Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation, Proximus
  Bart Gentens, Senior Manager New Projects & Improved Client Solutions, Besix

18.25u  UCB (FR)
  ‘De klantfocus versnellen dankzij nieuwe technologieën en Big Data’
  Vincent Tondeur, Data & Process Manager Facilities

18.45u  NN Belgium (Nationale Nederlanden) (NL)
  “Welcome aboard, destination Future FM”
  Robert De Colfmaker, Facility Manager
  
19.05u  Afsluiting door Patrick Wendelen en invitatie tot de receptie

19.15u  Cocktail en diner by 

PROGRAMMA

www.merak.be
info@merak.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.bluebridge.services 
www.proxyclick.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

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

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

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

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

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

Smart & Secure Access Solutions 
 

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

www.nimway.com 
info@nimway.com

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

Audio-Visual & ICT integration
visit www.bis.be

www.jansenbuilding.com

www.arcadis.com
operate_maintain@arcadis.com

www.sedus.com


