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Deel dit:

Internationale evenementen
verrijken vakgebied facility
management
'Nederland blijft toonaangevend bij de internationale ontwikkelingen.' Dit stelt Koos Groenewoud
(foto) na zijn bezoek aan de FM Summit begin mei in Cannes en aan de vooravond van de het EFMC
volgende week in juni.

Begin 2010 ontvingen Iwan Liem, Jos

Teunissen, Wilbrand Kuijt en Koos

Groenewoud, een uitnodiging van Sophia

Laghos om een lezing te houden tijdens de

European FM Summit 2010l in Cannes. De

Summit is een nieuw exclusief evenement

waar aanwezigen alleen op uitnodiging

konden aanschuiven. Het gevolg was een

hoogstaand netwerkevenement. Het event

verdient absoluut de naam Summit: aanwezig

waren vijftig managers, directeuren en Vice-

Presidents die verantwoordelijk zijn voor

Facility Management en Real Estate van de top van de Europese markt. Thema’s waren onder andere Duurzaamheid

met een keynote presentatie van professor Dr. Kunibert  Lennarts van de universiteit van Karlsruhe die vertelde over

certificering bij duurzaamheid. 

Internationale ontwikkelingen

Ook werden bekende internationale ontwikkelingen bevestigd. Zo ligt in Duitsland het accent sterk op real estate en

schuift facility management als het ware aan. En in Zuid-Europa is men bezig met een stevige

inhaalslag. Mooie ontwikkelingen zijn er in Maleisië. Daar zijn dan wel prachtige architectonische gebouwen, maar

aan de beheerskant moet nog veel gebeuren.

Op het gebied van flexibele werkplekken werd er nog een treffend verhaal over de Volkswagenfabriek in Duitsland

verteld. Zo wordt waar nodig het personeel vanuit de produktie overgezet wordt naar service-afdeling. 

Kortom een inspirerende, leerzame en onvergetelijke ervaring, mede door de constatering, dat we in Nederland

absoluut een van de koplopers zijn op ons vakgebied.

Voeg toe aan favorieten

Gerelateerde artikelen

Ook interessant

Producttips

Partners

Andere aanbieders

Nieuws 26 mei 2010 00

GGZ-instellingen genomineerd voor Well-Being Award 201122/09/11

Facilicom verantwoordelijk voor Integrated

Facility Management bij Vodafone

Integrated Facility Management bij Vodafone

Blauwdruk voor succelvol FM

Handvatten voor het succesvol creëren van uw

facilitaire organisatie

Strategisch facility management

Leer hoe u de strategie vertaalt naar uw

facilitair beleidsplan

Verandermanagement

Ga aan de slag met verandermanagement

binnen uw organisatie!
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