Facility manager
De facility manager van vandaag is niet langer een
uitvoeringsgerichte doener maar meer en meer een
strategische denker en planner die op directieniveau een
belangrijke bijdrage levert aan complexe
organisatievraagstukken. We benaderen FM vanuit
verschillende invalshoeken: het vakgebied facility
management, gebouwgebonden diensten en
persoonsgebonden diensten. Als facility manager of facilitair
manager regel je, simpel gezegd, het huishouden van een
bedrijf. Je zorgt dat elk personeelslid alle diensten en middelen
(faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te
kunnen doen. Zo regel je perfecte catering, beveiliging en
schoonmaak. Het is moeilijk af te bakenen waar je je wel en
niet mee bezighoudt. Als facilitair manager sta je in voor de
kostenbesparing in een organisatie en denk je mee over hoe
de facilitaire organisatie kan bijdragen aan het bedrijfsresultaat.
De opleiding bestrijkt een waaier aan disciplines en spitst zich
hoofdzakelijk toe op de taken van een facility manager. Na het
volgen van de opleiding kan je binnen de organisatie waar je
actief bent of wordt binnen het vakgebied van FM inspelen op
trends, organisatorische vraagstukken oplossen,
kostenbesparend werken en zorgen voor een efficiëntere
organisatie. De opleiding is een ideale combinatie van
toegepaste bedrijfsvoering, gekoppeld aan gevarieerde
thema’s binnen het facility gebeuren.
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Programma
De avondopleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 1 avond les per week.

Facility management (48u)
Introductie, basisbegrippen, situering binnen het strategisch kader
Organisatie van facilitaire diensten
Financieel beheer en budgettering/aankoopmanagement
Property management
Documentenbeheer
FMIS
Onderhandelingstechnieken

Gebouwgebonden diensten (48u)
Algemene technieken: HVAC, elektriciteit
Energiebeheer
Beveiliging
ICT-kabelbeheer
Gebouwbeheer
Onderhoud
Verzekeringen

Persoonsgebonden diensten (24u)
Verhuismanagement
Wagenparkbeheer
Catering
Schoonmaakbeheer
Afvalbeheer

Verdediging eindproef (1u)
Uitwerken en presenteren van een business case.

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog
wijzigen.

Voor wie
Iedereen die binnen een bedrijf of organisator een rol als facility manager wil opnemen of hier reeds mee
bezig is maar een aantal basisinzichten wil uitbouwen.

Toelatingsvoorwaarden
minimum vooropleiding hoger secundair onderwijs
of minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in facility management

Materiaal en extra kosten
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

