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Innoverende FM visies en 
praktijken in de schijnwerpers  
Meer bekendheid geven aan Facility Management in België maar ook het beroep en 
zijn best practices in de kijker plaatsen, zijn de doelstellingen die IFMA wil bereiken 
met de organisatie van de Facility Awards. Op 11 mei zal het ‘Facility Management 
Project of the Year’ verkozen worden in de Wild Gallery in Vorst.

FM EXCELLENCE

D e titel ‘Facility Management Project    
of the Year’ wordt toegekend aan   
een team dat – aan de hand van     

een project dat ondermeer het beheer van 
gebouwen, de werkomgeving, de facilitaire 
dienstverleningen, mobiliteit en vlootbeheer 
optimaliseert – bijdraagt tot het succes van     
de onderneming of de instelling waar het tewerk 
is gesteld. Op die manier heeft het team 
eveneens het beroep van Facility Manager 
bekendheid en erkenning bijgebracht en 
bijgedragen tot de professionalisering ervan. 
Zowel projecten ingediend door KMO’s als door 
grote ondernemingen en instellingen hebben 
dezelfde kansen om in aanmerking te komen 
voor de toekenning van een Award, gezien de 
jury hoofdzakelijk focust op de toegevoegde 
waarde van het project, zonder rekening te 
houden met de dimensie en aard van de 
ondernemingsactiviteiten.

Jurywinnaar
In 2016 werd Guy Van Hoorde, departe-
mentshoofd Stad Gent en OCMW Gent, tot 
Facility Manager van het jaar verkozen. 
Voor de editie 2017 selecteerden de 11 leden 
van de vakjury uit de vele kandidaturen 6 
finalisten, afkomstig uit alle deelgebieden van 
facility management: 
• BNP Paribas Fortis – Catering; 
• Brussels Airport – De flexibiliteit van een  
 facilitaire organisatie in crisissituaties; 
• Corda Campus – De toegevoegde waarde  
 van FM in de transitie van een fabriek naar  
 een hippe technologiecampus; 
• ENGIE Fabricom – Optimaliseren van het  
 facility management door de installatie van  
 een gecentraliseerd en geïntegreerd  
 FM-beheer; 
• KBC – Renovatie en heroriëntering van het  
 KBC-hoofdkantoor MECccm1;
• UZ Brussel – Smart grid Brussels health  
 campus: het ontwerpen, bouwen en testen  
 van de nieuwe hoogspanning- en nood- 
 stroominstallatie.

De “Facility Awards” bekronen 
afwisselend de “Facility Manager 
of the Year” en het “Facility 
Management  Project  of  the  Year”. 
In 2017 gaan we weer op zoek naar 
uitmuntende facilitaire projecten. 

Giovanni Novello, Head of 
Facilities Management bij 
GSK, was één van de zes
genomineerden voor de titel 
van Facility Manager van het 
jaar 2016. ©
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De zes genomineerden voor de verkiezing 
werden uitgenodigd voor een voorstelling en 
gesprek in aanwezigheid van alle juryleden. 

Tijdens deze presentatie kregen de kandidaten 
20 minuten de tijd om de sleutelaspecten van 
het project toe te lichten, vooraleer de vragen 
van de jury te beantwoorden. Na dit gesprek 
met de genomineerden duidt de jury de jury-
winnaar aan.

Stemming door het publiek
Bovenop de jurywinnaar zal er ook een speciale 
publieksprijs worden toegekend aan één van 
de genomineerde projecten. U kunt uitgebreid 
kennismaken met de zes genomineerde 
facilitaire projecten in de reportages in deze 
editie alsook op www.ifma.be/facility-awards. 
Vanaf 1 april tot en met 4 mei kan er online 
gestemd worden, maar tijdens de feestelijke 
awardceremonie kan het aanwezige publiek 
ook nog live stemmen. 

12 essentiële criteria worden door de jury in acht genomen 
voor de uiteindelijke keuze van het Facility Project of the Year

• de projectmatige dimensie van het dossier;

• de toegevoegde waarde van het project ter algemene 

 ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten;

• de toegevoegde waarde van het project voor de 

 facilitaire organisatie: vereenvoudiging en doeltreffendheid 

 van procedures;

• het professionalisme van het projectbeheer; benadering, methodologie en diepte-analyse;

• bepaling van de meetbare indicatoren bij de implementatie van het project;

• de interne en externe communicatie gevoerd bij de implementatie van het project;

• het innovatief karakter;

• de interne expertise van de onderneming inzake Facility Management.

• doeltreffendheid van de implementatie: timing, oplossingen, communicatie;

• financiële resultaten: ROI;

• kwalitatieve resultaten: tevredenheid van het bedrijfspersoneel; bijdrage tot werkomstandigheden  

 en -omgeving;

• de voorbeeldfunctie van het project: best practises voor Facility Management.

De finalisten krijgen uiteraard eerst de kans   
om hun project voor te stellen aan het publiek, 
eventueel via een beschrijvende video. De som 
van de online (40%) en live (60%) stemmen zal 
het uiteindelijke resultaat bepalen.

Best FM Thesis
De finalisten van het Facility Management 
Project of the Year zullen niet als enige in de 
schijnwerpers gezet worden tijdens de prijs-

uitreiking van de IFMA Facility Awards 2017. 
IFMA en de Hoge Scholen zullen ook de 
laureaten van de ‘Best FM Thesis’ belonen. 
Deze prijzen belonen studenten voor de 
kwaliteit en originaliteit van hun eindwerk.          
De laureaten worden gekozen door de peda-
gogische comités van de postgraduaatop-
leidingen Facility Management: één laureaat 
voor de opleiding aan Odisee Facility Mana-
gement Gent, één voor de opleiding aan de 
Haute Ecole de la Province de Liège.
 

“De titel ‘Facility Management Project of the Year’ wordt 
toegekend aan een team dat aan de hand van een project 

dat ondermeer het beheer van gebouwen, de werkomgeving, 
de facilitaire dienstverleningen, mobiliteit en vlootbeheer 

optimaliseert .“
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Ondanks de onvermijdelijke chaos als gevolg van een hartverscheurende terreurdaad, de emotionele aan-
geslagenheid bij iedereen die van ver of nabij betrokken was bij het dagelijkse leven op onze internationale 
luchthaven, was er ook de voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen druk van een commerciële evidentie:   
Brussels Airport moet zo snel mogelijk weer draaien… Dat was slechts mogelijk doordat facility management    
elke seconde een nieuw op maat actieplan uit de hoed toverde!

ELKE SECONDE EEN NIEUW ACTIEPLAN 

FACILITY AWARDS 

Marc Van Horenbeeck, Facility & Renovation Project Manager, 
Infrastructure & Real Estate Brussels Airport Company:                     
“Al meteen nadat we waren opgeschrikt door de aanslagen 
gingen we op zoek naar noodoplossingen en scenario’s om      
de luchthavenwerking zo snel mogelijk weer op gang te trekken. 
Dat was zeker niet gemakkelijk en ging herhaald gepaard               
met conflicterende situaties tussen facility management, de 
politie, het parket en de controle-instanties van de luchthaven. 
Vanzelfsprekend moest iedereen zijn job doen, maar voor ons 
telde elke seconde”.
Aannemers konden niet in de vertrekhal van de luchthaven 
geraken omdat de politie een veiligheidsperimeter had inge-
steld. “Daarom hebben we in samenspraak met de politie en de 
verschillende veiligheidsinstanties zelf een systeem opgezet    
met specifieke badges, gekenmerkt door een rode bol, die de 
mensen toelating gaven tot op de werfsector waar ze nodig 
waren” commentarieert Marc Van Horenbeeck. “Daarnaast 
creëerden we badges met groene bol voor toegang tot het 
gebouw, met uitsluiting van de werven. Er is zelfs een tijdelijke 

/  BRUSSELS AIRPORT

website in het leven geroepen voor registratie en aanvraag         
van de badges door de diverse contractors die we hadden 
opgeroepen”.

Schade opmeten 
Nog voor een aanvang kon gemaakt worden met herstellen en 
schoonmaak, moest men eerst zekerheid verschaffen over de 
stabiliteit van de verschillende zones in de vertrekhal waar de 
bommen ontploft waren. Marc Van Horenbeeck: “De vastgestelde 
schade was gelukkig te redden, maar vereiste wel extra en 
specifieke maatregelen. Er was zowel bouwkundige schade     
als schade aan de diverse technieken die meer of minder 
toegankelijk verwerkt zaten”.
De werfzones werden stelselmatig verkleind nadat was uitge-
zocht of ze konden hersteld worden met wat in de eigen 
magazijnen aanwezig was en/of wat on site kon gerecupereerd 
worden. “Dat betekende ook dat er permanent nieuwe plannen 
van aanpak werden uitgeschreven per zone” commentarieert 
Marc Van Horenbeeck. 
Naast het herstellen van de vertrekhal van Brussels Airport 
moesten er zones ingericht worden voor overleg en coördinatie 
ten behoeve van de verschillende luchtvaarmaatschappijen. 
Marc Van Horenbeeck: “Er was een grote druk vanuit de ganse 
community. Iedereen wou zo snel mogelijk terug naar een 
normale werking. De kunst was om de juiste timing te bepalen en 
ook te halen!”.

Check en dubbelcheck 
Na het beëindigen van de herstel en/of renovatiewerken in een 
zone moest deze grondig gecheckt worden alvorens te worden 
vrijgegeven voor gebruik. Hiervoor dienden het Directoraat 
Generaal van de Luchtvaart en de politiediensten unaniem 
akkoord te gaan.
Zo werd de luchthaven stapsgewijs terug operationeel, maar 
binnen de vrijgegeven zones lagen soms ook nog werfzones    
die omwille van de veiligheid extra bescherming moesten krijgen.
Marc Van Horenbeeck: “Eén van de vele lessen die we uit dit 
alles hebben getrokken is dat er nood is aan allerhande facilitaire 
services op de luchthavensite en die overwegen we zelf aan te 
bieden voor de ganse luchtvaartgemeenschap”.

Marc Van Horenbeeck
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FACILITY AWARDS /  BNP PARISBAS FORTIS 

BNP Paribas Fortis biedt zijn medewerkers in totaal 7 bedrijfsrestaurants aan, waarvan 5 in Brussel, 1 in Luik en     
1 in Antwerpen. Van de 10.000 medewerkers zijn er dagelijks gemiddeld 7.000 potentiële klant voor één van de 
bedrijfsrestaurants. In 2015 werd besloten tot een grondige herziening van het aanbod in de bedrijfsrestaurants, 
met uitgesproken focus op voedingskwaliteit.

VOEDINGSKWALITEIT KRIJGT ABSOLUTE TOPPRIORITEIT

Monique Kallen, Head of Logistics, Facility Management Belgium 
bij BNP Paribas Fortis: “Voor de aanvang van ons project maten 
we over onze 7 bedrijfsrestaurants een 5.000-tal bezoekers ’s 
middags. Daarvan nam ongeveer de helft een volledige warme 
maaltijd, terwijl de andere helft opteerde voor een keuze uit de 
delistore met bv. soep, broodjes, of andere kleine gerechten. 
Onze bedrijfsrestaurants totaliseerden een miljoen maaltijden, 
een unicum in de banksector”.
“Na maanden voorbereiding hebben we besloten om alle 
bedrijfsrestaurants samen en inclusief de catering voor de ver-
gaderfaciliteiten in de markt te zetten” gaat Philippe Heeren: 
spend manager - procurement bij BNP Paribas Fortis verder. 
“Voor het selecteren van onze nieuwe partners was de kwaliteit 
van het aanbod de absolute topprioriteit”. 

Professioneel advies 
Monique Kallen: “De directie stelde als doel om meer kwaliteit te 
bieden in onze bedrijfsrestaurants zonder dat dit impact mocht 
hebben op de eindprijs voor de interne medewerkers en/of op de 
tussenkomst door de werkgever, in ons geval 50%”.
Er zijn heel wat vergaderingen georganiseerd om het begrip 
‘voedingskwaliteit’ zo precies mogelijk te kaderen. Uiteindelijk 
werd besloten beroep te doen op een externe organisatie met 
een diëtiste voor het bepalen van de gewenste voedingswaarde, 
het opstellen van technische fiches met richtlijnen voor het 
optimaliseren van de voedingskwaliteit. Dit was aanleiding tot 
een ‘sub offerte’ naast de eigenlijke selectieprocedure voor 
nieuwe cateringpartners.

“Er is een groot luik toegevoegd voor elk aangeboden voedings-
product met zowel zaken die we opleggen als verbieden” geeft 
Philippe Heeren aan. “Zo eisen we biofruit, moeten soepen 35% 
groenten bevatten en minder aardappelen, is het gewicht van 
vlees per hoofdschotel aangepast…, kortom we hebben zeer 
precies bepaald wat we willen kopen en niet tegen welke prijs we 
eten op tafel verwachten” vult Monique Kallen aan. 

Het oordeel van de jury
In een eerste voorselectie werden de kandidaturen geselecteerd 
op basis van hun voorstellen en het beantwoorden aan de 
aanbevelingen van de voedingsconsulenten. Aansluitend werden 
de 5 geselecteerde kandidaten eind 2015 uitgenodigd om deel 
te nemen aan een ‘catering session’ voor een interne jury.
De jury bestond uit 44 medewerkers die telkens 5 anonieme 
stalen voorgeschoteld kregen van een voorgerecht, een hoofd-
schotel, enz. In totaal moest elk van de juryleden een oordeel 
vellen over 85 gerechten! 

Na deze sessie werden 2 van de 5 kandidaten geëlimineerd om 
met 3 finalisten aan tafel te gaan voor de prijsonderhandelingen.
Philippe Heeren: “We hebben met twee cateraars een contract 
met looptijd van 5 jaar afgesloten, een beslissing die de nodige 
onderlinge concurrentie prikkelt. Uiteraard zijn de nodige SLA’s 
en KPI’s vastgelegd, die we op maandelijkse basis evalueren.  
De SLA’s moeten 100% worden nageleefd, zo niet wordt de 
situatie met de cateraar besproken, en eventueel kunnen 
financiële sancties opgelegd worden”.
  
Veelzijdige monitoring
Sinds de beide cateraars hun contract hebben aangevat is de 
klantbeleving gestegen. Monique Kallen: “De gerechten zijn 
voorzien van QR-codes die de klant toelaten gemakkelijk 
commentaren door te spelen. Er wordt ook veel gecommuni-
ceerd rond voeding en kwaliteit. Verder hebben we een wisselend 
team vrijwilligers die een lijst met 14 vragen beantwoordt over 
o.a. wachttijden, vriendelijkheid personeel, reinheid, e.a. zodat 
we over een permanente monitoring beschikken. Tenslotte 
voeren we ook frequent steekproeven uit om na te gaan of         
de aangeboden voeding conform de contractuele afspraken is”.

Philippe Heeren en Monique Kallen
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FACILITY AWARDS /  CORDA CAMPUS

De Corda Campus site is nu eigendom van LRM, de Limburgse Reconversie Maatschappij. 

De aanzet tot herbestemming kwam er in 2007 op gezamenlijk initiatief van LRM en Stad 

Hasselt. In 2007 werd de site omgedoopt tot ‘Research Campus Hasselt’. Enkele jaren later 

nam LRM de volledige site over en doopte ze om tot ‘Corda Campus’. In eerste instantie 

werden 60.000m² oude fabrieksgebouwen aangepakt voor herbestemming. Vandaag is een 

groot deel van de site actief in gebruik, terwijl een ander deel zich nog in een transformatie-

fase bevindt. 
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Midden jaren ’50 bouwde Philips in Hasselt een fabriek, de eerste buiten de thuishaven in het Nederlandse 
Eindhoven waar de geproduceerde producten ook werden ontworpen. Zo zal Philips Hasselt voor altijd verbonden 
blijven aan de uitvinding van de Compact Cassette (1963) en de CD (1982). Toch viel in 2002 het doek over de site. 

HERBELEVING VAN EEN INDUSTRIËLE SITE 
MET FOCUS OP BELEVING EN RELATIONELE MEERWAARDE

Er werd echter vrij snel gestart met de herbestemming van    
deze industriële locatie. De oude site van Philips Hasselt onder-
ging namelijk een grondige transformatie tot een uiterst hippe 
werkomgeving. Vandaag is het de thuisbasis voor 3000 werk-
nemers en gonst het er van de bedrijvigheid
Kristof Vanvelk, Operations Manager Corda Campus: “Corda 
Campus stelt niet het verhuur van  vastgoed voorop, wel de 
beleving op de site. Kruisbestuiving is belangrijk. Bedrijven 
worden elkaars buren, collega’s en leveranciers. En dat allemaal 
in een inspirerende en motiverende omgeving: Corda Campus”.

Een aantrekkelijke werkomgeving bieden
Kristof Vanvelk. “We bieden een trendy werkomgeving die spon-
taan een goed gevoel oproept en een sterk community gevoel 
laat ontkiemen met veel netwerkmogelijkheden”. 
De aanpak van het departement facility management focust 
maximaal op meerwaarde voor het vastgoedpatrimonium. 
“Facility management treedt op in de breedste zin van het  
woord” verklaart Kristof Vanvelk. “Het gaat zowel om werkplek-
management als parkeerbeleid, mobiliteit op en rond de site, 
connectie en communicatie met de bewoners”.
Waar het voordien om een site met één enkele fabriek ging 
(Philips Hasselt), zijn er nu ruim 200 verschillende bedrijven die 
hier samen in eenzelfde omgeving aan de slag zijn. “Elk van die 
ondernemingen krijgt de nodige ruimte voor het ontwikkelen   
van een eigen identiteit binnen het groter geheel van Corda 
Campus” benadrukt Kristof Vanvelk. “Het campus-gevoel resul-
teert in een unieke sfeer en werkomgeving, grondig verschil-  
lend van het klassieke vastgoedaanbod voor kantoren. We willen 
dat onze bewoners trots zijn op onze campus”. 

Facilitair ontzorgen
Corda Campus staat in voor het faciliteren van de werkom-
geving en wil daardoor de gebruikers ontzorgen. “We bieden de 
organisaties op de campus vergaderzalen aan met een capaciteit 
van 8 tot 220 personen” geeft Kristof Vanvelk aan. “Aldus kunnen 
de bedrijven het aantal gehuurde vierkante meters beperken tot 
wat ze strikt nodig hebben en zo efficiënter omgaan met de 
kosten. Kleinere ondernemingen kunnen met een fraaie uitstraling 
hun bezoekers ontvangen”. Regelmatig worden er events geor-
ganiseerd met als doel dat de gebruikers van de site elkaar 
ontmoeten en misschien wel samen zaken kunnen doen.

In het kader van facilitair ontzorgen wordt ook gewerkt aan het 
inrichten van een shared office met flex werkplekken. 
Kristof Vanvelk: “De campus evolueert dagelijks en laat ook de 
omgeving openbloeien. Er is van meet af aan werk gemaakt van 
goede sociale relaties met de buurt. Zo faciliteren we jaarlijks 
parkeergelegenheid voor het Pukkelpop festival. Er wordt ook 
cultuur aangetrokken en er vinden begeleide bezoeken aan de 
campus plaats met een gids”.

Connected 
Vandaag geven werknemers op de site aan wel van werkgever  
te willen veranderen, maar niet van werkomgeving. Een uit-
gesproken compliment voor de campus! Start-ups uit de 
incubator groeien en geven ook aan een nieuwe thuis op                
de Corda Campus te willen betrekken. Er is een belangrijke                
connectie met Sillicon Valley en voor sommigen is de campus  
de uitgelezen springplank naar het technologie-mekka.
Kristof Vanvelk: “De groei van gebruikers op de campus en de 
talrijke nieuwe aanvragen die voor ons liggen, maken dat we   
nog meer van de oude fabrieksgebouwen zullen aanpakken   
voor herbestemming”.

Kristof Vanvelk
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Het Universitair Ziekenhuis Brussel dateert uit de jaren ’70 en werd in de voorbije decennia voortdurend verbouwd. 
Gezien de diepere ligging van de elektrische infrastructuur, volgde deze de verbouwingen niet en raakte verouderd. 
De technische dienst was zich ten volle bewust van het risico bij een eventuele black-out en startte in 2010 met het 
ontwikkelen van een alles omvattend energieplan voor de toekomst van de site.

MASTERPLAN ENERGIE EN ENGINEERING

FACILITY AWARDS 

De energiefactuur voor het UZ Brussel beliep iets meer dan 4 
miljoen euro per jaar in 2012 terwijl het jaarverbruik aan elek-
triciteit overeenstemt met dat van 7000 gezinnen. 
Jan Flament, Directeur Infrastructuur, Apparatuur en Patiën-
tenadministratie: “In 2012 werd een energiebeleidsplan uitge-
schreven waarin drie doelstellingen werden gebundeld: 
1. In 2020 mag het verbruik niet hoger liggen dan in 2012, 
 dit ondanks de grotere oppervlakte als gevolg van geplande  
 uitbreidingswerken.
2. Bij uitval van de externe energietoevoer– moet de site   
 gedurende 5 dagen als een autonoom eiland kunnen   
 functioneren voor wat elektriciteit en verwarming betreft. 
3. Het energiebeleid moet duurzaam zijn, met gemiddeld 
 2,5 MW eigen energieproductie on site (fotovoltaïsche   
 panelen, warmtekrachtkoppeling,…).
Het energiebeleidsplan moet er bovendien voor zorgen dat alle 
energiestromen op de campus op elk ogenblik optimaal worden 
aangewend”.

Visie projecteert campus vooruit in de tijd
Het actualiseren van de bestaande elektrische infrastructuur met 
inbegrip van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor het 
verzekeren van de continuïteit onder alle omstandigheden 
vereiste een grote investering van ruim 7 miljoen euro.
“De hoogte van de investering was zowel het gevolg van de 
technische installaties als van de complexiteit van de imple-

/  UZ BRUSSEL

mentatie” licht Technisch Directeur, Sven Hebbelinck toe.            
“Op elk ogenblik moest het 100% functioneren van de campus, 
verzekerd blijven”.
Jimmy Van Moer, Manager Engineering & Energie: “In de periode 
2010 – 2015 werd een volledige vernieuwing van de elektrische 
infrastructuur op de site doorgevoerd, waardoor het UZ in 5 jaar, 
maximaal vooruit in de tijd werd geprojecteerd. Gedurende de 
uitrol werden tal van zaken nog verbeterd en aangepast. Er was 
ook een uitstekende wisselwerking met de verpleging en 
medische staf”. 

Black-Out Test
Bij de Black-Out Test ging het om meer dan alleen de nood-
stroominstallatie die feilloos moest werken bij een stroom-
onderbreking. Ook mensenstromen vereisen een aangepaste 
sturing om operationeel te blijven in geval van calamiteiten. 
Daarbij spelen zowel de medische teams, de ondersteunende 
diensten als de opvang van patiënten en bezoekers een rol. 
Jimmy Van Moer: “Nadat de installatie was vernieuwd moest   
een doorgedreven test worden uitgevoerd. Een dergelijke test 
omvat het uitschakelen van de externe energieaanvoer en het 
overnemen van de volledige voeding van het ziekenhuis door    
de noodstroomvoorzieningen alsook het testen van de bedrijfs-
zekerheid van de nieuwe installatie”.
Omdat dit een test van een volledige nieuwe stroomdistributie in 
een werkend ziekenhuis betrof, moest men op alles voorbereid 
zijn. Daarom werden alle medische en technische maatregelen 
genomen om de patiëntveiligheid te garanderen mocht het fout 
gaan. De doelstelling: twee uur zonder elektriciteit kunnen 
functioneren.

Uiteindelijk werd de test uitgevoerd onder terreurdreiging in 
februari 2016. Alle risico’s voor de patiënten werden volledig 
uitgesloten door het versterken van het ziekenhuispersoneel   
met een team van liefst 500 extra medewerkers, artsen, 
verpleging en studenten verpleegkundigen. Maar ook de andere 
campuspartners namen hieraan deel, waarbij de test geïntegreerd 
georganiseerd werd. Door de goede voorbereiding en samen-
werking werd het ganse project misschien wel de grootste 
teambuilding activiteit die door de Brussels Health Campus werd 
georganiseerd.

Sven Hebbelinck, Jan Flament en Jimmy Van Moer 
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ENGIE Fabricom stelt als groot elektrisch installateur 5000 mensen tewerk in België, die zowel overheids- als 
privéopdrachten uitvoeren. De organisatie beschikt over 25 sites van zeer uiteenlopende aard – o.a. magazijnen, 
terreinen voor opslag,… - en detecteerde de behoefte aan het uniformiseren van het beheer en onderhoud van de 
gebouwen, evenals het verhogen van het comfort voor de gebruikers.

KIEZEN VOOR INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT 

FACILITY AWARDS 

“Zowel de soft als hard facilities werden lokaal georganiseerd” 
schetst Wim Van Den Abbeele, Head of Real Estate & Facilities 
Services Belux, de uitgangssituatie. “Er was een besef gegroeid 
dat het coördineren, standaardiseren en zoeken naar syner-  
giën besparingen zou opleveren. Een Integrated Facility Mana-
gement aanpak diende zich aan als meest optimale na te    
streven formule”.

Gezien de ingrijpende verandering werd besloten om de 25 sites 
stap voor stap op te nemen in de projectuitrol en de nodige 
aandacht te besteden aan ‘change management’. 
“Nadat beslist werd met het project de markt op te gaan kwamen 
we al snel uit bij ENGIE Cofely als ideale partner voor iFM”           
blikt Wim Van Den Abbeele terug. “We konden mensen uit de 
verschillende lokale facilitaire organisaties opnemen in de nieuwe 
geïntegreerde organisatie, aangestuurd met de binnen ENGIE 
Cofely aanwezige expertise. Bovendien kreeg zo het menselijke 
aspect de nodige aandacht en kregen sommige medewerkers 
nieuwe ontplooiingskansen”.

Actieplan
In 2011 werd gestart met het project dat gedragen werd door 
het topmanagement van ENGIE Fabricom. 
ENGIE Cofely  deed verschillende voorstellen waaruit een actie-
plan werd gedestilleerd. Eén van de prioriteiten was het aan-
passen en nationaliseren van de contracten. ‘Meten is weten’ 
was één van de belangrijkste pijlers waarop het project werd 
gebouwd. Een inventarisatie van het patrimonium drong zich op 
om de kosten beter te verdelen, leegstand op te sporen en te 
elimineren, de soft services te verbeteren. Het betreft 35.000 m² 
kantooroppervlakte en 100.000 m² opslagruimte. 
Het optimaliseren van de energetische footprint was een andere 
uitdaging die in het actieplan werd opgenomen. Wim Van Den 
Abbeele: “De keuze voor integrated facility management was 
essentieel voor het realiseren van de doelstellingen. Er zou altijd 
gehandeld worden op basis van een ROI berekening”.
Een overkoepelende doelstelling voor het project was het kennen 
van de exacte beheerkost voor de 25 sites om aan de hand van 
die kennis over te gaan tot het reduceren en optimaliseren van 
de kosten. 

/  ENGIE FABRICOM

Ervaringen
Vandaag is het project afgerond met het geïntegreerd beheer 
van de 25 sites, wat niet uitsluit dat blijvend verbeteren, kosten 
besparen en veranderen op de agenda blijft staan. 
Wim Van Den Abbeele: “De realisatie in de praktijk van een 
dergelijk project stuit herhaald op tegenstand bij details. Zo was 
het de bedoeling om de individuele vuilnisemmer aan de werk-
plekken weg te nemen en te vervangen door een centraal afval-
center. Dat kende veel tegenkanting, waardoor een vuilnisbakje 
op de desk als compromis werd getolereerd. Uiteindelijk is dat 
vandaag spontaan verdwenen en hebben we toch de gecentra-
liseerde afvalcenters, omdat er in dynamische werkplekken  
gewerkt wordt. Verandering, zonder daarbij aan het comfort    
van de medewerkers te raken, lukt wel, maar het gaat soms niet 
zo snel als gewenst”.
Alles wat met de gebouwen te maken heeft is nu gecentraliseerd 
bij facility management en loopt via vaste procedures. De samen-
werking met ENGIE Cofely is vastgelegd via SLA’s en KPI’s. Er is 
een ondersteunende dienst voor de interne klanten opgericht.
“Een lokale on-site manager voor facility management blijft ook in 
de toekomst nodig” concludeert Wim Van Den Abbeele. “Onze 
integrated facility management aanpak in België zal in de nabije 
toekomst als pilootproject dienen voor andere ENGIE-entiteiten”.

Wim Van Den Abbeele
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Alle technische installaties zijn vernieuwd met het oog op een energiezuinige werking                

en maximale efficiëntie. Zo wordt gebruik gemaakt van warmterecuperatie uit het data-

center, wat volstaat voor de verwarming van de kantoren. Ook uit het ventilatiesysteem 

wordt warmte teruggewonnen. De koeling is gebaseerd op nachtventilatie via het auto-

matisch openen van de ramen.
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KBC onderwerpt haar patrimonium op regelmatige basis aan een onderzoek om de toestand en ligging van de 
gebouwen af te toetsen aan de analyse van de actuele behoeften voor de huisvesting van de medewerkers.                  
Dat leidde tot een ingrijpend reorganisatie- en rennovatieproject van het KBC-administratief gebouw MECccm1     
in Mechelen-Zuid.

CONCEPTUELE AANDACHT VOOR DETAILS 
MAAKT LANGE TERMIJN VERSCHIL 

De site telde 5 gebouwen, waarvan 4 in eigendom en 1 gehuurd. 
Het gerenoveerde gebouw MECccm1 bestond vóór de werken uit 
enerzijds kantoorruimtes en anderzijds uit zones die dienst deden 
als logistiek centrum en datacenter. De bouw van een nieuw 
logistiek centrum een 10-tal jaar geleden en de verhuis van een 
groot deel van het datacenter naar een ander gebouw op de site, 
veroorzaakte een aanzienlijke leegstand van MECccm1. 
Tine Gyssels, projectmanager KBC Groep nv: “Het project       
stelde een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte voorop, 
het stopzetten van de gehuurde oppervlakte en een grondige 
renovatie van het pand om een aangename werkomgeving te 
creëren voor een 300-tal medewerkers, met de nodige aandacht 
voor duurzaamheid en een verminderde ecologische voetafdruk 
voor KBC”.

Focus op duurzaamheid 
Het project werd ingeleid door een interne voorstudie om uit te 
zoeken wat er precies nodig was. Hieruit werd een programma 
van eisen gedestilleerd. “Duurzaamheid en aandacht voor de 
latere onderhoudskosten stonden voorop” commentarieert Tine 
Gyssels. De beslissing tot uitvoering viel half 2013 en voorzag in 
het volledig strippen tot op de betonnen structuur en herin-   
richten van het gebouw, wat gefinaliseerd werd in februari 2016. 
Het aanwezige datacenter moest operationeel blijven, wat heel 
wat extra voorbereidende werken met zich meebracht, alsook 
bijkomende aandacht gedurende de uitvoering. Er zijn geen    
valse plafonds om maximaal gebruik te kunnen maken van de 
thermische inertie van de betonstructuur. Algemeen is gekozen 
om minimaal tot geen materialen in te brengen die nadien afval 
kunnen veroorzaken, hetzij door noodzakelijke vervanging of 
onderhoud. Tenslotte is het gebouw volledig geïsoleerd en 
voorzien van 3-voudige beglazing, is beweegbare buitenzonne-
wering aangebracht, zijn zonnepanelen geplaatst en is het hele 
gebouw voorzien van LED verlichting.

‘Great place to work’
Met deze benaming duidt KBC haar versie van NWOW aan.         
“Het KBC-kantoor MECccm1 moest een ontmoetingscentrum 
worden, met alle faciliteiten voor individueel werken, vergaderen 
en ‘convenience’, met extra diensten voor de medewerkers” licht 
Tine Gyssels toe. “Om het concept toe te passen konden we 
helemaal van nul af beginnen, wat een optimale uitrol in de hand 
werkte”. 

Het concept omvat een groot aantal verschillende werkplektypes. 
Ook de inkomzone is multifunctioneel ingericht met ontmoetings-
plekken voor medewerkers en bezoekers. Het renovatieproject 
werd aangegrepen voor een totale vernieuwing van de ICT-
infrastructuur. Voor maximale efficiëntie en toekomstgerichtheid 
viel de keuze op een draadloos netwerk. “We hebben weliswaar 
nog kabels als reserve in de technische vloer, maar gaan toch 
voluit voor Wi-Fi” geeft Tine Gyssels aan. “Dit resulteert niet alleen 
in veel minder kabels die moeten weggewerkt worden in het 
interieur, maar vergemakkelijkt ook het eventueel herinrichten van 
de kantoorvloeren. De telefonie verloopt via VoIP eveneens over 
het datanetwerk, zodat geen telefoons meer hoeven voorzien te 
worden”.

De medewerkers kunnen – indien de functie dit toelaat – ook 
bijvoorbeeld 2 dagen/week thuiswerken of vanuit een ander 
administratief gebouw van KBC werken. “De mensen zijn in het 
bijzonder tevreden over de werkomgeving, het comfort en binnen-
klimaat” besluit Tine Gyssels. “Alle ramen kunnen open en de 
gebruikers bepalen zelf hoe ze daarmee omgaan. Door een goed 
zichtbare centrale trap en eerder verborgen liften stimuleren we 
beweging op het werk”. 

Tine Gyssels


