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16/0274 – Departement Facility Management van de Stad Gent wint IFMA Award 

2016  

 

Guy Vanhoorde, departementshoofd van het Departement Facility Management van de Stad en 

het OCMW Gent heeft de IFMA Award Facility Manager van het Jaar gewonnen. Dat werd op 

dinsdag 10 mei bekend gemaakt op de awardceremonie in de Proximus Lounge in Brussel. Deze 

award is een erkenning voor alle medewerkers van het departement, en bekroont het 

voortdurende streven naar verbetering in het facilitair management van de Stad en het OCMW. 

 

De award Facility Manager van het jaar gaat naar een man of vrouw die door zijn of haar manier 

van denken, visie, engagement en inspanningen bijdraagt tot het succes van de onderneming of 

organisatie waarvoor hij of zij werkt. Zo brengen de genomineerden ook bekendheid en erkenning 

voor het beroep van facilitair manager en dragen ze bij tot de verdere professionalisering ervan. 

De andere genomineerden waren Loïc Bologne (Nagelmackers), Steven Clemminck (Vlerick 

Business School), Jan Geeraerts (Carrefour), Giovanni Novello (GSK) en Ronny Smismans (Barco).  

 

Guy Vanhoorde werd in april 2015 aangesteld als departementshoofd van het nieuwe, 

gezamenlijke Departement Facility Management van de Stad en het OCMW Gent. Daarvoor was 

hij tien jaar aan de slag als departementshoofd FM voor de Stad.  

 

‘Het voorbije jaar heeft Guy Vanhoorde samen met zijn directieteam heel wat werk verzet om tot 

een nieuw organisatie- en klantenmodel te komen’, stelt schepen Martine De Regge. In dat 

nieuwe model zijn de drie kerncompetenties van FM de rode draad: performantie, 

klantgerichtheid en flexibiliteit. De komende maanden wordt het nieuwe model verder 

uitgewerkt, samen met de leidinggevenden en medewerkers van het Departement FM.  
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Informatie 

- Guy Vanhoorde, Departementshoofd Facility Management Stad Gent, Sint-Salvatorstraat 16, 

9000 Gent, tel. 09 266 55 65, e-mail guy.vanhoorde@stad.gent  

- Meer info over de Facility Awards 2016 website www.ifma.be  
 

Bevoegd 

- Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en 

Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60,  

fax 09 266 51 79, e-mail schepen.deregge@stad.gent  

- De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en 

Armoedebestrijding, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, fax 09 266 53 79,  

e-mail schepen.coddens@stad.gent  
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