
Programma 14 juni 2018 
 
 “De standaard veranderen”  
De wereld om ons heen verandert continue. Zijn we in staat om mee te veranderen en wat doen we 
facilitair? 
 
Samen met het team van iTeam Global en BOMA organiseren we op 14 juni a.s. een programma over 
de invulling van veranderthema’s. Vanuit verschillende invalshoeken en tijdens een experience tour 
nemen we je mee in “de standaard veranderen”. 
 
Wat kunt u die dag verwachten? 
 
12.00 – 13.00    Ontvangst met Lunch 
 
13.00 – 13.15    Welkom  

Stijn Krol, Voorzitter van FMG 
                         Raimondo Otten, Sales Director BOMA Nederland & Dagvoorzitter 
 
13.15 – 14.00 Dr. Herman Kok, Wetenschapper aan Wageningen University & 

Research en eigenaar van de Demand Academy 
Herman Kok heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit 
van leeromgevingen en facilitaire diensten op studieprestaties. Hij is 
dus een deskundige op het gebied van Facility management en heeft 
een beeld hoe het vak facility management kan en moet mee 
veranderen in de toekomst. 

 
14.00 – 14.30    Karin Valckenier, Diensthoofd Schoonmaak Maria Middelares 

Met de ingebruik name van een nieuw gebouw werd in het Algemeen 
Ziekenhuis Maria Middelares in Gent kritisch gekeken naar het 
schoonmaakprogramma waarbij efficientie en ergonomisch 
verantwoord centraal stonden, zonder in te leveren op de kwaliteit. 
Karin Vlackenier vertelt over hun ervaring met de introductie van 
machines in het schoonmaakprogramma. 

   
14.30 – 14.45    Break 
 
14.45 – 15.45    Experience Tour 

i-team Global neemt u mee op een Tour langs verschillende  locaties  waar zij met hun 
innovatieve producten een oplossing weten te bieden in de schoonmaak.  

 
15.45 – 16.00    Facilitaire Raad 
 
16.00 – 16.45    Machiel van Dooren, Director Made Blue Foundation 

Samen met Frank van der Tang en Robin Pot  is Machiel van Dooren  
mede-oprichter van Made Blue. Made Blue verduurzaamt het 
waterverbruik van Westerse bedrijven door het te koppelen aan 
schoon drinkwater in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter.. 



16.45 – 17.30    Jan van Setten 
Auteur van o.a. de Klantenfluisteraar en L.I.V.E.  Jan van Setten is  een 
veelgevraagd spreker, auteur en expert in gedragsverandering, 
klantgerichtheid en (persoonlijk) leiderschap. 
 

17.30 – 17.45    Afsluiting  
Frank van de Ven, CEO i-team Global 
Raimondo Otten, Sales Director BOMA Nederland 
 

Vanaf 17.45 Hapje en Drankje 
 
 
Locatie 
Hoofdkantoor van I-Team Global, Hoppenkuil 27B, 5626 DD Eindhoven 
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden voor het FMG Symposium via deze link: 
https://www.fmgezondheidszorg.nl/10646/voorjaar-symposium 
Deelname is gratis! 
 
Zien wij u op 14 juni in Eindhoven? 

https://www.fmgezondheidszorg.nl/10646/voorjaar-symposium

