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Z-Facility  
 

Facility Management wint aan belang 
 
 
 
De zakenzender Kanaal Z lanceert samen met IFMA, de internationale professionele 
vakvereniging voor facilitaire diensten, de nieuwe reeks Z-Facility.  
 
De manier van werken verandert in snel tempo. Tegenwoordig kunnen we vanuit vrijwel 
iedere willekeurige werkplek op de bedrijfsserver, is mobiele communicatie overal 
beschikbaar en worden facilitaire diensten steeds vaker uitbesteed. De introductie van 
nieuwe werkconcepten, zoals flexwerken, heeft dan ook een duidelijke invloed op de manier 
waarop bedrijven zich organiseren en inrichten.  
 
Niet alleen de vernieuwingen op de werkvloer, maar ook het huidige economische klimaat 
doen ondernemingen kritisch naar de interne organisatie kijken en wordt er gezocht naar 
nieuwe oplossingen om te kunnen blijven inzetten op de kernactiviteiten met als resultaat 
een belangrijke kostenbesparing. Catering wordt in bedrijven al langer uitbesteed, en het 
beheer van bedrijfsgebouwen en –processen, het wagenpark enz. wordt niet meer door een 
eigen afdeling maar door een externe partner georganiseerd. 
Deze nieuwe trends verhogen de nood aan heldere en concrete inzichten.   
 
Vanaf donderdag 6 september informeert Kanaal Z gedurende 30 weken het ruime 
bedrijfsleven over de actualiteit, evoluties en best practices in Facility Management. Een 
wekelijks Facility journaal met reportages uit verschillende sectoren: van cleantech en 
beveiliging, over kantoor- en bedrijfsinrichting, catering en ICT tot beheer van gebouwen en 
technisch onderhoud.  Concrete informatie en tips die snel door bedrijfsleiders, ondernemers 
en facility managers kunnen opgepikt worden, en voor hen meteen een meerwaarde kunnen 
betekenen. 

Z-Facility toont aan dat met de hulp van een team professionals en een steeds breder 
wordend dienstenpakket, deze dienstverleners effectieve oplossingen bieden met oog voor 
detail, aandacht voor de werknemers en klanten én betrokkenheid bij maatschappij en 
milieu. Op die manier helpt Facility Management bedrijven zich te focussen op hun 
kerntaken, hun specialisaties en kennis om slagvaardig te blijven ten aanzien van de 
concurrentie.  

Kanaal Z en IFMA ontwikkelen deze nieuwe reeks in samenwerking met de partners 
Facilicom, Potiez-Deman, Lease Invest en Cofely Services. 

Z-Facility, elke donderdagavond op Kanaal Z vanaf 19u45.  
Het programma kan ook online worden bekeken via www.kanaalz.be.  

http://www.kanaalz.be/


 
 
 
 
 
 
 
Kanaal Z, als enige business-zender in Vlaanderen brengt het meest gespecialiseerde 
gevarieerde aanbod over business, economie en geld.  Kanaal Z en Canal Z bereiken 
dagelijks 265.000 kijkers  en op weekbasis 1.159.000 kijke

en 

rs (bron CIM audiometrie) en zijn 
hiermee samen de grootste digitale zender van het land. 

tionaal meer 

e 
n via een actief 

netwerkplatform aangeboden op enkele boeiende evenementen. 
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IFMA is een internationale professionele vakvereniging die wereldwijd meer dan 22.500 
leden over 78 landen verenigt.  De Belgische afdeling, IFMA Belgium, bereikt na
dan 6.000 professionals actief in het domein Facility Management en Facilitaire 
dienstverlening.  De hoofddoelstelling van IFMA Belgium is om als kenniscentrum t
fungeren via opleidingen, seminaries, congressen, … en bovendie
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