
De mens hoort centraal te staan bij het definiëren van 
de werkomgeving. Om die reden draagt FMN, de be-
roepsvereniging voor het facilitaire domein, voor het 
vierde jaar op rij inhoudelijk bij aan het programma 
van Design District. Binnen de context van product-
design en met de focus op de mens, verzorgt FMN op 
8 juni een lezingreeks waarin thema’s op het snij-
vlak van gebouw, faciliteiten, beheer & exploitatie, 
welzijn en werkomgeving de revue passeren. Ook de 
voorjaarsledenvergadering van FMN wordt op Design 
District gehouden.

Over FMN
FMN is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein. 
De leden van FMN zijn werkzaam in uiteenlopende secto-
ren en diverse facilitaire branches. In de facilitaire sec-
tor werd in Nederland in 2016 inclusief vastgoed bijna 
73 miljard euro omgezet. Exclusief vastgoed bedroeg de 
omzet ruim 32 miljard euro. Dat is goed voor bijna 5% van 
het bruto binnenlands product. Per 1 januari 2018 zijn 
FMN en NFC Index gefuseerd tot één vereniging. De indi-
ces van NFC Index zijn dé referenties voor kostenontwik-
keling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende 
organisaties en het onderwijs. De indices leveren rele-
vante managementinformatie voor mogelijkheden op het 
gebied van kostenefficiency. FMN is partner van de in-
ternationale organisatie voor facility management, IFMA. 
Lid worden van FMN? Kijk op www.fmn.nl/lidmaatschap.

Over Design District
Design District is het vakevent voor interieurdesign. Het 
richt zich op (interieur)architecten, leveranciers, advi-
seurs, facility managers en eenieder die betrokken is bij 
de vormgeving, materialisatie en inrichting van gebou-
wen en andere mensomgevingen.
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Onze partners:



11.15 - 12.00 uur: Facilities en Beheer ‘partners’
Hoe huisvesting en faci-
lities moeten aansluiten 
op het primaire proces 
en welke rol inkoop, ICT, 
HRM en communicatie 
spelen. Willem Hetebrij van Corporate Places zal op 
heldere wijze uiteenzetten wat toekomstige ‘partne-
ring’ gaat inhouden en maakt ruimte voor discussie.
Willem voelt zich het beste thuis in een dynamische 
omgeving, zit bij voorkeur op de bestuurdersstoel en 
weet vanuit deze positie op inspirerende wijze mensen 
en daarmee organisaties in beweging te zetten. In 2010 
heeft Willem het partnernetwerk The Support Factory 
opgericht. Hij is founder van Corporate Places, het ant-
woord op het gedeelde leegstandvraagstuk onder vast-
goedeigenaren en gebruikers. 

12.00 - 12.45 uur: Welzijn ‘Whatthewell’
Hoe gezondheid, welzijn en 
productiviteit in kantoren 
aan elkaar gekoppeld zijn. 
Gezonde gebouwen, gezonde 
mensen. Tim Beuker van BBA 
Binnenmilieu geeft in breed perspectief een sessie 
over gebouw, gezondheid en welzijn.
Toen Tim negen jaar geleden afstudeerde, kwam hij 
erachter hoe weinig aandacht er was voor gezondheid 
in gebouwen. Hij verbaasde zich erover dat we bij-
voorbeeld allemaal weten dat roken in de buurt van 
kinderen een slecht idee is, maar dat weinig mensen 
zich realiseren dat het verbouwen van de kinderkamer 
vlak voor de bevalling eigenlijk een net zo slecht idee 
is. De afgelopen negen jaar heeft de gebouwde om-
geving een steeds grotere invloed gekregen op onze 
gezondheid. We zitten meer binnen en de gebouwen 
zijn luchtdichter waardoor de binnenluchtkwaliteit is 
verslechterd. Tim probeert hier elk dag verandering in 
te brengen.

14.30 - 15.15 uur: FMN/NFC-Index ‘Waardecijfers’
FMN publiceert jaarlijks ken-
getallen van facilitaire kos-
ten voor de sectoren kanto-
ren (per m2 vvo) en onderwijs 
(per student en m2 bvo). Een 
presentatie en discussie over 
de getallen van 2017. Harold Coenders, FMN-por-
tefeuillehouder Data en Kengetallen en Director  
Occupier Services van Colliers International, geeft de 
presentatie, gevolgd door ervaringen en discussie.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in zaal 
2.1 van het Thee-gebouw van 12.30 tot 14.15 uur.  
Zaal 2.1 is bereikbaar via ingang 3, dezelfde ingang als 
Design District, alleen dan gelijk in de voorhal met de 
trap of lift naar de 2e etage (de route is aangegeven). 
Hier checken we jouw inschrijving voor de ALV en kun je 
de zaal in. De stukken voor de ALV zijn separaat bekend 
gemaakt.

Agendapunten ALV 
1. Opening
2. Verslagen
3. Jaarverslag 2017
4. Samenstelling bestuur
5.  Actualiteiten, plan de campagne 2018 en  

vaststellen begroting 2018
6. Overige/WVTTK
7. Rondvraag & sluiting

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roel 
Masselink, verenigingsmanager FMN, tel. 06-52 45 49 79.

Tours 
Mede powered by

De special tours starten om 
11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 uur.
Verzamelen 10 min. van tevoren bij het FMN-meeting-
point midden op de beursvloer van Design District. De 
tours duren een uur en gaan langs zes geselecteerde 
deelnemers. We sluiten af met een passend verhaal met 
hapje en drankje bij Wilkhahn. 
Er zijn drie speciale tours voor het onderwijs: 
12.45 (7) FC, 13.45 (8) HBO1 en 14.45 (9) HBO2.

Lezingen
De lezingen vinden plaats in de Zolderzaal, alleen per trap bereikbaar vanuit de Serre. Verzamelen 10 minuten van 
tevoren bij het FMN-meetingpoint midden op de beursvloer van Design District. Hier checken we jouw inschrijving en 
begeleiden we je naar de lezing.

Harold is antropoloog en partner bij Colliers Internatio-
nal. Hij is verantwoordelijk voor de advisering en dienst-
verlening aan vastgoedeindgebruikers. Gedreven door 
creativiteit en altijd op zoek naar het beste resultaat 
denkt Harold niet in ‘stenen’, maar in duurzame orga-
nisatie-oplossingen vanuit het oogpunt van de gebrui-
kers, waarbij ‘de mens’ centraal staat. Als belangrijkste 
trends ziet hij de opkomst van ‘lifestyle’ denken, het 
einde van ‘one concept fits all’ door intrapreneurship en 
de comeback van stilte op de werkvloer.

15.15 - 16.00 uur: Vastgoed ‘Vaas’
Vastgoed en huisvesting blijven 
terreinen met veel verschillen-
de belangen en diverse finan-
cieringsstromen. Tegelijkertijd 
willen huurders meer ontzorgd worden. Zal de toe-
komst ‘Vastgoed as a Service’ worden of welk ander 
model doet zijn intrede? Nadine Nugter van Draaijer 
+ Partners zal kennis delen naar aanleiding van haar 
onderzoek naar ‘Vastgoed as a Service’.
Met haar facilitaire achtergrond is Nadine Nugter ge-
dreven om ‘randzaken’ randvoorwaardelijk te maken en 
daarmee van toegevoegde waarde te zijn voor de gebrui-
ker en het primaire proces. Zij gelooft dat huisvesting en 
FM steeds meer om een bedrijfskundige aanpak vragen. 
Daarom is ze een master in Bedrijfskunde gaan doen om 
dit voor haarzelf samen te brengen. Nadine ziet overal 
kansen en moet zichzelf soms terugfluiten om zich op 
één ding tegelijk te focussen. Het leukste in haar werk 
als adviseur vindt ze de diversiteit aan organisaties en 
gebruikers, en die te vatten in passende omgevingen.

16.00 - 16.45 uur: Werkomgeving ‘Nudging’
Hoe gedragsbeïnvloeding 
een rol speelt (bewust/
onbewust) bij de keuze 
van architectuur en vorm-
geving van de werkomge-
ving en de inrichting. Hoe kleine dingen al een grote 
verandering teweeg kunnen brengen. Een presentatie 
en werksessie. Simone Leenders van WorkWire zal in 
een interactieve werksessie praten over werkplekom-
geving en psychologie. 
Een werkomgeving is voor Simone niet compleet als deze 
niet bijdraagt aan het in haar kracht zetten van zowel 
medewerker als organisatie. Creëert samen met haar 
opdrachtgevers intelligente oplossingen waardoor de 
werkomgeving bij kan dragen aan de strategische orga-
nisatiedoelstellingen. Onderwerpen als cultuur en iden-
titeit spelen hierbij voor haar een hoofdrol.
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