Praktijkfiches

verduurzaming
bedrijventerreinen

VOORWOORD
“Verduurzaming van Bedrijventerreinen door het stimuleren en/of opzetten van
interbedrijfssamenwerking en parkmanagement” is de gemeenschappelijke doelstelling
van de vier projecten die de POM West-Vlaanderen samen met de terreinbeheerders Leiedal
en wvi begin 2006 lanceerden. De projecten werden begeleid en ondersteund door de
respectievelijke RESOC’s (RESOC Zuid-West-Vlaanderen, RESOC Westhoek, RESOC MiddenWest-Vlaanderen, RESOC Brugge-Oostende). In elke project werden daarbij specifieke
regiogebonden accenten aan de projectdoelstellingen toegevoegd.
Gedurende drie jaar werd aldus op 25 West-Vlaamse bedrijventerreinen een brede waaier
van initiatieven, activiteiten en haalbaarheidsstudies geïnitieerd en uitgevoerd met het oog
op de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van deze bestaande terreinen. Niet alle acties
gaven het verhoopte resultaat, maar globaal werden er mooie successen geboekt en werd
heel wat nuttige ervaring opgedaan.
Met deze projecten bouwden de POM West-Vlaanderen, wvi en Leiedal verder aan hun
ambitie om op bedrijventerreinen clusteracties te initiëren en te implementeren, met als doel
een verhoogd bedrijfseconomisch rendement gekoppeld aan een lagere milieubelasting,
minder impact op het ruimtegebruik en een aangename werkomgeving. De expertise
uit vorige projecten (milieuclusters en parkmanagement, duurzame bedrijventerreinen,
bedrijventerreinmanagement, …) leverde hier ook een stevige basis om verder te werken op
gekende en nieuwe terreinen.
Het resultaat van deze projectwerking wordt gebundeld in voorliggende map met
concrete praktijkfiches, ons kookboek als het ware. Dit praktijkboek kan inspireren en biedt
de mogelijkheid om onze opgedane ervaringen over te dragen en te delen met andere
initiatiefnemers. Zo kunnen onze recepten ook op andere terreinen opgediend worden.
Deze bundel is daarenboven geen afgesloten boek. Gezien we onze projectwerking rond
verduurzaming van bedrijventerreinen verder willen uitbouwen, laat het concept van
deze praktijkmap toe om in de toekomst de fiches te actualiseren en om nieuwe fiches
toe te voegen. Indien u deze aanvullingen verder wenst te ontvangen, volstaat het om u te
registreren met het bijgevoegde formulier.
Het einde van deze projecten betekent immers niet het einde van “duurzame
bedrijventerreinen”. De

projectpartners zijn overtuigd van het nut en de noodzaak

van bedrijventerreinmanagement en zullen proberen om een aantal aspecten die in
deze projecten succesrijk waren, structureel te verankeren. Anderzijds zal er verder
ingespeeld worden op nieuwe projectopportuniteiten die zich aanbieden om op andere
bedrijventerreinen verduurzamingsprojecten op te starten en om een draagvlak te creëren
voor nieuwe innovatieve en risicovolle pilootprojecten.
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PRAKTIJKFICHES VERDUURZAMING BEDRIJVENTERREINEN
REGISTRATIEFORMULIER

Naam: ..............................................................................................................
Voornaam: ......................................................................................................
Werkzaam bij: ................................................................................................
Functie: ..........................................................................................................
Wenst de aanvullingen op deze praktijkmap te ontvangen op het volgende adres:
Adres: .............................................................................................................
Pc: ...................................................................................................................
Gemeente: ......................................................................................................

>

Gelieve dit formulier terug te sturen:
Per fax: 050 719 406
Per mail: sofie.vander_plaetse@west-vlaanderen.be
Per post:
POM West-Vlaanderen
Tav Sofie Vander Plaetse
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint Andries
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partners
POM West-Vlaanderen

www.pomwvl.be
De POM West-Vlaanderen geeft uitvoering aan het sociaal-economisch beleid van de provincie West-Vlaanderen. In dat
kader initieert, coördineert en realiseert de POM West-Vlaanderen initiatieven en projecten rond duurzaam ondernemen,
bedrijfsinfrastructuur, verduurzaming van bedrijventerreinen en interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen,
innovatie, logistiek, sociale economie en internationalisering van het bedrijfsleven. De POM West-Vlaanderen streeft
hierbij naar een dynamische, duurzame, competitieve en innoverende regio met een positief werkklimaat en een
aangename leefomgeving.

Leiedal

www.leiedal.be
Leiedal is een veelzijdig intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat de brede socio-economische en ruimtelijke
ontwikkeling van de regio begeleidt. Lokaal gestuurde ontwikkeling vormt hierbij het sleutelbegrip. Door de
samenwerking tussen gemeenten te stimuleren, helpt Leiedal hen om nieuwe kansen en impulsen voor de regio vorm te
geven.
Samen met de twaalf gemeenten van de regio Kortrijk zijn de Provincie West-Vlaanderen en de WVEM de vennoten van
Leiedal. De ontwikkeling van bedrijventerreinen behoort tot de kernactiviteiten van Leiedal. Andere werkdomeinen zijn
onder meer: lokaal woonbeleid, inbreiding en herbestemming, lokale en regionale economie, stedenbouw, mobiliteit,
milieu en natuur, lokaal e-government en regionale, bovenregionale, grensoverschrijdende, Europese en internationale
samenwerking.

wvi

www.wvi.be
De West-Vlaamse Intercommunale staat voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de planning en
projectontwikkeling in opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen. Wvi ontwikkelt
bedrijfshuisvesting, realiseert woonprojecten en levert studiewerk en advies op het vlak van ruimtelijke planning,
mobiliteit, milieu en natuur.
Een van de doelstellingen van wvi is het opbouwen van kwaliteitsvol uitgeruste bedrijventerreinen. Ook op bestaande
bedrijventerreinen wenst ze de kwaliteit te verhogen of op peil te houden.

versie 1: december 2008

Algemeen > Partners

A1

A1

context
In 2005 organiseerde toenmalig Vlaams minister voor Economie Fientje Moerman een oproep voor de
projectmatige ondersteuning van de sociaal-economische streekontwikkeling, met als centraal thema de
verduurzaming van bedrijventerreinen. De Vlaamse Regering was er zich van bewust dat het opzetten van duurzame
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op bedrijventerreinen zich nog in een experimentele fase bevond.
De minister besloot daarom de middelen van de oproep specifiek te besteden aan innovatieve projecten, die de
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op eenzelfde bedrijventerrein of een groep van bedrijventerreinen konden
stimuleren of tot stand brengen.
POM West-Vlaanderen (projectleider) en de terreinbeheerders Leiedal en wvi sloegen de handen in elkaar en dienden
op niveau van de verschillende RESOC-gebieden projectvoorstellen in. De voorstellen hadden als doelstelling de
verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren door samenwerkingsvormen tussen bedrijven te ontwikkelen,
binnen verschillende domeinen: terreinbeheer, communicatie, facility management, utility management, milieuzorg, etc.
De voorstellen werden geënt op de bestaande projectwerking van de POM West-Vlaanderen, Leiedal en wvi, zoals onder
meer binnen de projecten ‘Milieuclusters’ (2002 – 2005 Interreg IIIA), Bedrijventerreinmanagement (2006-2008 Interreg
IIIA), ‘Milieuclusters en Parkmanagement: een stapsteen naar verduurzaming van bedrijventerreinen’ (2004 – 2005, EFRO),
‘Milieuclusters en Parkmanagement: verduurzaming van bedrijventerreinen in Diksmuide (2004 – 2007 5b Phasing Out),
‘De ontwikkeling, realisatie en beheer van duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen’ (2003 – 2006, 5b Phasing Out) en
Emulation ‘Kwaliteitsvolle bedrijventerreinen’ (2003 – 2005, Interreg IIIA).

versie 1: december 2008

Algemeen > Context

A2

A2

aanpak
De projecten beogen de verduurzaming van bedrijventerreinen. Enerzijds ligt de klemtoon op het stimuleren,
voorbereiden en onderzoeken van samenwerkingsvormen tussen bedrijven. Anderzijds is het de bedoeling om ook
effectief samenwerkingsvormen op te starten.
Op alle projecten werd gestart met een infosessie over het goedgekeurde project en de doelstellingen hierbij. Daarna
werden quickscans uitgevoerd op de bedrijventerreinen.
Bij die quickscans werd gepeild naar de interesse bij de bedrijven in interbedrijfssamenwerking ingebed in
parkmanagement voor de volgende items:
• terreinbeheer
- bewegwijzering
- groenvoorziening
- openbare groenvoorziening & private groenvoorziening
- straatmeubilair
- parkeren
- verlichting
- wegeninfrastructuur en mobiliteit
- afwatering
- optimaal ruimtegebruik
• communicatie
- interne communicatie: overleg en kennisuitwisseling
- externe communicatie: promotie en PR
• facility management
- veiligheid en beveiliging
- preventie van diefstal en vandalisme
- preventie op het werk – brandpreventie
- onderhoud en schoonmaak
- gebruik van ruimtes
- wagenpark
- comfortdiensten
- aankoop en beheer van ICT-infrastructuur
• utility management
- aankoop van grondstoffen
- noodstroomvoorziening
- personeelswerving/-beleid
• organisatie milieuzorg
- vergunningen – milieubeleid
• milieutechnische aspecten
- grond- en hulpstoffen, afvalstoffen, water en afvalwaterstromen, lucht, energie, bodem, geluidshinder, geurhinder

versie 1: december 2008

Algemeen > Aanpak

A3

Bedrijven konden naast hun mening over die voorstellen uiteraard zelf knelpunten of ideeën aanbrengen. Na het
uitvoeren van de quickscans was er voor elk bedrijventerrein een interessematrix aanwezig waarmee het projectteam aan
de slag kon.
Daarnaast bleek dat de bedrijven elkaar weinig kenden, dat ze niet wisten waar hun buren mee bezig waren en welke
bedrijven er op hun terrein gevestigd waren. Mede daardoor werd in de beginfase van het project ook heel wat
aandacht besteed aan een kennismakingsproces: er werden bedrijfscontactavonden georganiseerd en verschillende
bedrijvengidsen uitgegeven.
Alle uitgewerkte acties en gerealiseerde samenwerkingsverbanden komen aan bod in de verschillende fiches in deze
map.
In de loop van het project vond ook geregeld overleg plaats met de projectpartners. Op die manier kon ervaring worden
uitgewisseld en konden succesvolle initiatieven naar verschillende bedrijventerreinen worden uitgebreid.

versie 1: december 2008
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A3

overleg
Overleg tussen de West-Vlaamse partners
Context en doel
Door geregeld te overleggen wisselen de projectpartners kennis en ervaringen uit over de lopende projecten in
de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot ‘duurzame bedrijventerreinen’, ‘bedrijventerreinmanagement’ en
‘interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen’. De projectpartners willen uit elkaars ervaringen leren om succesrijke
acties ook op andere bedrijventerreinen ingang te laten vinden en om te vermijden dat bepaalde problemen zich
herhalen.
Betrokken partijen
- POM West-Vlaanderen, projectleider
- Leiedal, projectpartner
- West-Vlaamse Intercommunale, projectpartner
Werkwijze
- Tweemaandelijks overleg over de voortgang van de projecten, brainstorming over toekomstige initiatieven, aanpak,
knelpunten,…
- Naast de overlegvergaderingen vindt er in het kader van lopende initiatieven frequent bilateraal overleg plaats

Interprovinciaal overleg
Context en doel
Ook in de andere Vlaamse provincies werken organisaties aan verduurzaming van bedrijventerreinen. Door over de
grenzen van de provincie West-Vlaanderen te kijken, kan er op grotere schaal ervaring en kennis worden uitgewisseld. De
West-Vlaamse projectpartners staan open voor andere benaderingen die ook in West-Vlaanderen een positieve impact
kunnen hebben.

versie 1: december 2008

Algemeen > Overleg

A4

Betrokken partijen
- Haviland
- Ilva-Solva
- Intergemeentelijke vereniging IGEMO
- IOK
- Leiedal
- POM Antwerpen
- POM Oost-Vlaanderen
- POM Limburg
- POM Vlaams-Brabant
- POM West-Vlaanderen
- Stad Turnhout
- UGent
- Veneco
- VOKA Kamer van Koophandel, arrondissement Leuven
- West-Vlaamse Intercommunale
Werkwijze
Het overleg werd opgestart in december 2006. Sindsdien is er geregeld overleg (een 4-tal keer per jaar) over diverse
thema’s m.b.t. interbedrijfssamenwerking en parkmanagement.

versie 1: december 2008
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A4

betrokken bedrijventerreinen
Resoc Brugge-Oostende
80 bedrijven

Brugge			

Waggelwater

39 ha

			

Blauwe Toren

64 ha		

130 bedrijven

			

Herdersbrug		

228 ha		

85 bedrijven

Oostende		

Stene

		

58 ha		

108 bedrijven

			

Zandvoordestraat		

90 ha 		

30 bedrijven

			

Plassendale II, III

89 ha

51 bedrijven

			

Plassendale I		

90 ha

11 bedrijven

			

Plassendale IV		

40 ha

13 bedrijven

			

Plassendale Chemie

100 ha

9 bedrijven

Resoc Midden West-Vlaanderen
Izegem			

Izegem Noord		

			

(vorige naam: Mandeldal)

			

Izegem Zuid		

			

(vorige naam: Abele)

Roeselare		
			

91 ha

100 bedrijven

20 ha		

30 bedrijven

Beveren noord		

35 ha

55 bedrijven

Haven			

64 ha

75 bedrijven

Tielt			

Tielt Noord		

107 ha

90 bedrijven

			

Tielt Zuid			

29 ha

45 bedrijven

Diksmuide		

Heernisse		

78 ha

66 bedrijven

			

Kaaskerke		

23 ha

32 bedrijven

Ieper			

Ieperleekanaal		

253 ha

209 bedrijven

			

Ieper Business Park

24 ha

6 bedrijven

Poperinge		

Sappenleen

78 ha

103 bedrijven

Veurne			

Industrieterrein I		

135 ha

103 bedrijven

			

Industrieterrein II

13 ha

Resoc Westhoek

36bedrijven

Resoc Zuid West-Vlaanderen
Gullegem en Moorsele

Gullegem-Moorsele

162 ha

150 bedrijven

Kortrijk			

Kortrijk-Noord		

247 ha

171 bedrijven

Vichte			

Vichte-Jagershoek		

15 ha

32 bedrijven

Zwevegem		

Zwevegem-Esserstraat

10 ha

29 bedrijven
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bewegwijzering
Context en doel
Chauffeurs rijden vaak verloren op bedrijventerreinen en vragen dan de weg aan bedrijven die langs toegangswegen
gelegen zijn. Individuele oplossingen daarvoor brengen de uniformiteit van het bedrijventerrein in het gedrang
en nieuwe bedrijven moeten makkelijk in de bewegwijzering in te passen zijn. Daarom werd een alfa-numerieke
bewegwijzering uitgewerkt. Volgens het systeem komt er aan de ingang van het bedrijventerrein een wachtzone met
infokiosk. Daarin hangt een plan van de zone en bevindt zich (in de meeste gevallen) een computer waarop alle bedrijven
kunnen worden opgezocht. Door voldoende aandacht te schenken aan design en materiaalkeuze, wordt ook de identiteit
van het bedrijventerrein versterkt.
Betrokken partijen
- Wegbeheerder (Stad/gemeente, provincie, gewest of W&Z)
- Terreinbeheerder (wvi, Leiedal, soms gemeente)
- bedrijven op het bedrijventerrein
Bedrijventerreinen
Alle bedrijventerreinen in het project en de bedrijventerreinen:
- Beernem: Industriepark Noord			
- Damme: Ex-Kazerne
- Diksmuide: Oude Barriere
- Houthulst: Melane
- Ichtegem: Fabriekweg
- Kortemark: Voshoek
- Menen: Menen Oost			
- Roeselare: Wijnendale
- Ruiselede: AZ Ruiselede		
- Torhout: Torhout Noord
- Wingene: De Hille
De bijkomende bedrijventerreinen zijn ook opgenomen in het project, maar door tijdsgebrek werden er naast het
opstarten van de bewegwijzering geen andere acties ondernomen.
Werkwijze
- Hoofdtoegang en eventuele secundaire toegangen bepalen.
- Wegencategorisering binnen het bedrijventerrein vastleggen.
- Zoneringsplan opmaken in overleg met de betrokken partijen.
- Aannemer selecteren.
- Uitvoering.
Financieel
- De fysieke implementatie wordt gedragen door de terreinbeheerders, met in bepaalde gevallen cofinanciering door de
gemeente
- Er wordt geen bijdrage gevraagd aan de bedrijven op het bedrijventerrein
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Resultaat
- De komende jaren gaan wvi en Leiedal hun bedrijventerreinen met dergelijke bewegwijzering uitrusten
- Minder zoekverkeer en minder foutieve verkeersbewegingen
- Efficiëntere mobiliteit
Knelpunten en lessons learned
- Gebrek aan uniform systeem voor Vlaanderen, België
- Nood aan compatibiliteit met gps-apparaten
- Bij het uitwerken van een dergelijk concept, moeten design en mobiliteit een tandem vormen
- Het is belangrijk om de verschillende wegbeheerders in een vroeg stadium bij het concept te betrekken
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GROENONDERHOUD
Context en doel
Voor oude bedrijventerreinen geldt de verplichting dat de kopers zelf instaan voor de aanleg van de openbare zijbermen
en voor het onderhoud ervan. Toch levert die aanpak dikwijls geen goede kwaliteit. Door als terreinbeheerder, bij de
ontwikkeling van nieuwe terreinen, zelf in te staan voor de groenaanleg en bijhorend onderhoud kan een uniforme
aanleg en blijvende kwaliteit op lange termijn worden gegarandeerd. Bedrijven hoeven dus niet langer zelf voor de
aanleg en het onderhoud in te staan.
Betrokken partijen
- Terreinbeheerder (wvi, Leiedal)
- Gemeente
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Tuinaannemer
Bedrijventerreinen
- Gullegem-Moorsele uitbreiding
- Veurne Industrieterrein I uitbreiding
- Vichte Jagershoek
- Zwevegem Esserstraat
Werkwijze
- Opmaak van een bestek en een ontwerp voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen
- Gunning van de opdracht aan een tuinaannemer
Financieel
Voor het groenonderhoud storten de bedrijven jaarlijks een bijdrage aan de terreinbeheerder. De bijdrage is vastgelegd
in de verkoopsvoorwaarden en wordt afhankelijk gesteld van de oppervlakte van het perceel.
De terreinbeheerder sluit voor het onderhoud een overeenkomst af met één aannemer, die gedurende een afgesproken
periode het groenonderhoud uitvoert.
Resultaat
Door de bedrijven en door de gebruikers van het bedrijventerrein wordt de maatregel als positief ervaren. Hij garandeert
de uniformiteit en de netheid van de openbare zijbermen.
Het is evident dat de waarde van de bedrijven op het terrein op lange termijn gegarandeerd wordt bij de kwaliteit van
het openbaar domein.
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Knelpunten en lessons learned
- Bij bouwactiviteiten wordt het openbaar groen geregeld beschadigd. Om dit te voorkomen is een nauwe opvolging
van de terreinbeheerder vereist, onder meer door voorafgaand aan de bouwwerken met de bouwheer en de architect te
overleggen.
- Voor een goede opvolging wordt er het best voor meerdere jaren en voor het volledige terrein een contract met een
tuinaannemer afgesloten.
- Het initiatief vraagt van de parkmanager een duidelijke communicatie naar de bedrijven over wat wel en niet in het
onderhoud vervat zit.
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SENSIBILISATIE onderhoud openbaar domein
Context en doel
Voor oudere bedrijventerreinen geldt de verplichting dat de kopers zelf instaan voor de aanleg en het onderhoud van
de openbare zijbermen. Als dit niet gebeurt of als onbebouwde percelen niet goed worden onderhouden, gaat de
beeldkwaliteit van een bedrijventerrein achteruit. Daarom is het belangrijk om de bedrijven te informeren over hun
plichten inzake groenonderhoud en over andere beperkingen. Doel is de betrokkenheid van de bedrijven te verhogen,
zodat zij meewerken om de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen en op peil te houden.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Terreinbeheerder (wvi, Leiedal)
- POM West-Vlaanderen
- Overheid (gemeente, provincie, gewest)
- Afvalintercommunale
Bedrijventerreinen
Alle bedrijventerreinen binnen het project.
Werkwijze
- Toelichten van de verkoopsvoorwaarden over het onderhoud van de strook tussen het rijvak en de rooilijn, het verbod
op het stapelen van goederen,...
- Organiseren van een zwerfvuilactie
Alle bedrijven worden gevraagd mee te werken aan de zwerfvuilactie op dag X. Daarbij kunnen werknemers en
werkgevers zelf kiezen op welk moment het zwerfvuil op het openbaar domein opgeruimd wordt. ’s Avonds wordt alle
verzameld zwerfvuil afgevoerd.
- Bij een terrein in realisatie is het nodig om op geregelde tijdstippen de bouwwerven te controleren, zodat er snel kan
worden ingespeeld op eventuele overtredingen.
Financieel
Deelnemende bedrijven maken enkele personeelsleden vrij om aan de opruimactie mee te werken. De gemeente en/of
de betrokken partijen kunnen een persmoment organiseren waarop de deelnemers worden uitgenodigd.
De zwerfvuilacties kunnen kaderen binnen acties van de provincie of Vlaanderen (www.indevuilbak.be). Hierdoor is het
mogelijk om ondersteuning te krijgen op het vlak van materiaal, de afvalverwerking of een eventuele beloning voor de
vrijwillige medewerkers.
Resultaat
- Nettere omgeving
- Betere beeldkwaliteit van het bedrijventerrein
Knelpunten en lessons learned
Enkele bedrijven houden hun terrein minder net en die zijn meestal moeilijk te bereiken met dergelijke initiatieven.
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GEZAMENLIJKE VEEGACTIE
Context en doel
In Vlaanderen worden de Europese normen voor fijn stof geregeld overschreden. Op basis van het aantal
overschrijdingen werden een aantal industriële hotspot-zones afgebakend, waaronder ook Roeselare Haven. De
Europese richtlijn legt de normen voor fijn stof enerzijds vast op een jaargemiddelde van 40 μg/m3 en anderzijds op een
daggemiddelde van 50 μg/m3 dat maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden. In Roeselare Haven bedroeg de
jaargemiddelde norm in 2005, 2006 en 2007 respectievelijk 41, 41 en 39 μg/m3 . De dagnorm werd respectievelijk 84, 88
en 91 keer overschreden. Daarom wilden we de fijnstofproblematiek onder de aandacht brengen van de bedrijven en de
mogelijkheden bekijken om de kades en bermen ‘stofarmer’ te maken.
Betrokken partijen
- Stad Roeselare
- POM West-Vlaanderen
- wvi
- Bedrijven uit de havenzone
- Waterwegen en Zeekanaal
BedrijventerreinEN
Roeselare Haven
Werkwijze
- Organisatie van een infoavond waarin de fijnstofproblematiek in de brede zin werd toegelicht
- Organisatie van overleg met de bedrijven per zone in de haven. Tijdens het overleg werd duidelijk wie al welke
inspanningen leverde en welke knelpunten (o.a. problemen met parking) er zijn met betrekking tot het schoon houden
van de kades.
Resultaat
- Na het overleg werd een proefveegronde door de stad Roeselare uitgevoerd, om de effectiviteit en de kost van een
dergelijke actie in te schatten.
- Er werd opnieuw een NOx meter geïnstalleerd op het meetpunt, om de invloed van het verkeer beter in te schatten.
Knelpunten en lessons learned
- Bij de problematiek zijn heel wat actoren met verschillende bevoegdheden betrokken.
- De fijnstofproblematiek is een heel complexe materie waarbij de oorzaken niet éénduidig aanwijsbaar zijn. Het is dan
ook moeilijk om individuele bedrijven op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.
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NAAMBORDEN EN BRIEVENBUSSEN
Context en doel
Op nieuwe bedrijventerreinen gaat heel wat aandacht naar het globale uitzicht van het terrein. Een aantal bedrijven
leveren op dat vlak flink wat inspanningen. Toch wordt het uitzicht van terreinen dikwijls ontsierd door brievenbussen in
alle vormen en formaten. Daarnaast blijkt er op de bedrijventerreinen nood aan een eenduidige naamaanduiding voor de
verschillende percelen. Bedoeling is om de verschillende aspecten van die problematiek op een uniforme manier aan te
pakken.
Betrokken partijen
- Leiedal
- Gemeente
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Leverancier naamborden
Bedrijventerreinen
- Vichte Jagershoek			
- Zwevegem Esserstraat
Werkwijze
- Opmaken van verschillende schetsontwerpen van de naamborden en brievenbussen
- Aftoetsen van de haalbaarheid van de ontwerpen met verschillende leveranciers
- Selecteren van het finale ontwerp
- Opmaken bestek
- Aanstellen leverancier
- Identificeren van de keuze van de bedrijven: enkel naambord of een combinatie van naambord en brievenbus
- Plaatsen van uniforme naamborden
Financieel
In de verkoopsvoorwaarden is vastgelegd dat de plaatsing van een naambord inbegrepen is bij de aankoop. Een
brievenbus, geïntegreerd in het naambord, valt ten laste van het bedrijf, maar blijft een voordelige optie omwille van het
schaalvoordeel.
Resultaat
De maatregel wordt door de bedrijven en door de gebruikers van het bedrijventerrein positief ervaren.
Knelpunten en lessons learned
- Het type naambord moet aangepast zijn aan het type bedrijventerrein (lokaal/regionaal).
- Omwille van de gewenste éénduidigheid worden logo’s niet geïntegreerd in de naamsaanduiding.
- De terreinbeheerder moet in zijn verkoopsvoorwaarden rekening houden met een garantie van herstelling/vernieuwing
bij een latere mogelijke schade aan het naambord.
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SENSIBILISATIE Verlichting
Context en doel
Via een sensibiliserende actie worden bedrijven ervan bewust gemaakt dat een efficiënte buitenverlichting ook mogelijk
is met een minimum aan lichthinder: door een betere keuze van het type verlichting, het gebruik van de juiste armaturen
en een correcte plaatsing van de verlichting. Daarnaast kan het herdenken van de (industriële) buitenverlichting een
besparing op het energieverbruik opleveren.
Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven
- POM West-Vlaanderen
- Preventie Lichthinder vzw
- Vereniging voor Sterrenkunde, Werkgroep Lichthinder
- VITO (BBT-studie “Efficiënt verlichten zonder hinder”)
Bedrijventerreinen
- Diksmuide 			
- Ieperleekanaal		
- Kortrijk-Noord
- Roeselare Haven
Werkwijze
- Organisatie van een infoavond met toelichting over efficiënte buitenverlichting en met ervaringsuitwisseling
(Diksmuide, Kortrijk-Kuurne).
- Organisatie van een infoavond gekoppeld aan een avondwandeling. Dit werd gekaderd binnen het initiatief
‘Nacht van de Duisternis’ en begeleid door een deskundige van Preventie Lichthinder vzw. De deelnemende
bedrijfsvertegenwoordigers konden tijdens een wandeling op het bedrijventerrein de aanwezige buitenverlichting
evalueren.
Resultaat
In totaal namen 74 deelnemers uit 50 bedrijven aan de verschillende acties deel.
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WEGENINFRASTRUCTUUR & mobiliteit
Context en doel
Tijdens quickscans (individuele bedrijfsbezoeken waarbij een vragenlijst wordt doorgenomen) kunnen bedrijven
terreingebonden knelpunten doorgeven. Door die bezoeken en de bijhorende projectwerking kennen de bedrijven
de parkmanager en kunnen ze hem of haar ook later contacteren voor terreingebonden knelpunten. De vastgestelde
knelpunten worden gebundeld en doorgegeven aan de gemeente of andere bevoegde partijen. Indien nodig kan voor
bepaalde terreingebonden knelpunten structureel oplossingsgericht overleg met de gemeente en/of andere betrokken
partijen worden georganiseerd.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- wvi
- Politie
- Wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest of W&Z of terreinbeheerder)
- Andere
Bedrijventerreinen
Alle bedrijventerreinen binnen het project.
Werkwijze
- Knelpunten detecteren
- Contact opnemen met bevoegde overheid of verantwoordelijke instantie
- Melden van de knelpunten aan de bevoegde overheid
- Geregeld opvolgen
Financieel
Kleine ingrepen op het terrein worden meestal door de wegbeheerder gedragen. Voor grote ingrepen moet gezocht
worden naar mogelijke subsidies en financiering.
Resultaat
- Goedkeuring W&Z voor de aanleg van een fietspad langs Ieperleekanaal – aanleg 2008-2009
- Aanpassing voorrangregel - Industrieweg Roeselare
- Corrigeren en actualiseren van de informatie bij de kaartenmakers Teleatlas, Navteq - Brugge & Poperinge
- Heraanleggen rotonde - Tielt
- Creëren van eenrichtingsverkeer voor zwaar vervoer – Ieperleekanaal
- Plaatsen van een verkeersbord ‘doodlopende straat’ – Tielt
Knelpunten en lessons learned
- Versnippering van bevoegdheden voor wegbeheer
- Er is geen kaartmateriaal beschikbaar met aanduiding van de verschillende werkdomeinen van de wegbeheerders
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voorontwerp herinrichting
Context en doel
Verschillende bedrijventerreinen vertonen problemen op vlak van het openbare domein. Vooral de terreinen die in de
jaren ‘60 en ‘70 werden aangelegd vertonen vandaag soms ernstige gebreken zoals een onduidelijke verkeersstructuur,
gevaarlijke kruispunten, een gebrek aan veilige fietsvoorzieningen, een gebrekkige beeldkwaliteit, het rechtstreeks
parkeren en laden en lossen vanaf het openbaar domein en de afwezigheid van een gescheiden rioleringstelsel (zie
Terreinbeheer > Afwatering > Ontdubbeling riolering).
Op korte termijn is het de bedoeling om te komen tot een globaal masterplan voor de herinrichting. Voor specifieke
situaties, deelgebieden, fases of knelpunten zal een concreet voorontwerp worden gemaakt, dat bij realisatie vrij snel in
een ontwerp kan worden omgezet. Op langere termijn wordt de effectieve realisatie van het voorontwerp op het terrein
vooropgesteld.
Betrokken partijen
- Terreinbeheerder (wvi, Leiedal)
- Gemeente
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Studiebureau
Bedrijventerreinen
- Diksmuide Heernisse
- Gullegem-Moorsele
- Ieperleekanaal
Werkwijze
- Bevragen van de bedrijven en overheden m.b.t. huidige toestand bedrijventerrein
- Uitvoeren van voorbereidende studies mobiliteit en signalisatie
- Ontwikkelen van een conceptnota
- Definiëren van de scope en opmaken van een bestek op basis van de conceptnota
- Aanstellen extern studiebureau
- Uitvoeren van de opdracht
- Tussentijdse en finale terugkoppeling naar de betrokken partijen
Financieel
De externe kosten werden gesubsidieerd in het kader van een projectoproep van het Vlaams Agentschap Economie.
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Resultaat
Een conceptnota, diverse deelstudies en een voorontwerp.
Knelpunten en lessons learned
- Een voorontwerp is het juiste schaalniveau als voorbereiding op de toekomstige realisatie. Een volledig uitgewerkt
ontwerp is te duur en in de huidige fase overbodig omdat de situatie nog kan veranderen.
- Bij de opmaak van een voorontwerp is het belangrijk om oog te hebben voor de ideale fasering, quick wins en 		
alternatieve financieringskanalen.
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ontdubbeling riolering
Context en doel
De gemeente Kuurne kampt al geruime tijd met wateroverlast op en rond het bedrijventerrein Kortrijk-Noord. De overlast
wordt bepaald door een aantal factoren, onder meer de grote hoeveelheid water die van hoger gelegen gebieden zijn
weg zoekt, de hoge graad van verharding op de private percelen, de verouderde riolering en de beperkte capaciteit van
de riolering. Om aan die situatie tegemoet te komen heeft de gemeente Kuurne een reeks van investeringen gepland,
onder meer de aanleg van een bufferbekken in de middenberm van de hoofdas van het bedrijventerrein en de aanleg
van een gescheiden rioleringsstelsel.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Overheid (gemeente, provincie, gewest)
- Leiedal
- Aquafin
- VMM
Bedrijventerreinen
Kortrijk-Noord
Werkwijze
De ontdubbeling van de riolering op een bedrijventerrein vergt van de verschillende betrokken partijen grote
inspanningen. In het kader van bedrijventerreinbeheer werden volgende acties ondernomen:
- Deelnemen aan technische overlegvergaderingen
- Sensibiliseren door het organiseren van informatiesessies voor de bedrijven op het bedrijventerrein
- Analyseren van de individuele afwateringsproblematieken van de bedrijven
Financieel
- De ontdubbeling van bestaande rioleringen is een dure aanpassing. De gemeente kan voor die investeringen gebruik
maken van subsidies voorzien door het Vlaamse Gewest.
- De acties in het kader van bedrijventerreinbeheer steunen hoofdzakelijk op een inzet van personeel. De kost is dus
relatief beperkt.
Resultaat
Door de communicatieacties in het kader van het bedrijventerreinbeheer zijn de bedrijven beter geïnformeerd en meer
betrokken.
Knelpunten en lessons learned
- Bedrijven hebben vaak geen zicht op de afwatering op het eigen perceel, meer bepaald op het tracé van de DWA en de
RWA, en op het punt waar beide samenkomen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het opvragen van de verschillende
bouwplannen bij het bedrijf zelf of bij de gemeente.
- In het geval van Kortrijk-Noord stelt de gemeente Kuurne een consultant aan die bij elk bedrijf de afwatering lokaliseert,
een voorstel van afkoppeling formuleert en daarvoor een raming maakt.
- Bedrijven zijn weinig gemotiveerd om proactief in een afkoppeling te voorzien en stellen de investering zo lang
mogelijk uit. Vaak zijn de aanpassingen in oudere bedrijfsgebouwen ook technisch moeilijk realiseerbaar. Nochtans
geldt de individuele afkoppeling als voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies voor de aanleg van een
gescheiden stelsel op het terrein. De gemeenten beschikken over weinig instrumenten om de afkoppeling op te leggen.
Meestal doen ze dat via het vergunningenbeleid of, zoals in het geval van Kuurne, via een gemeentelijke verordening.
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collectieve blusvijver
Context en doel
Een collectieve blusvijver heeft een tweeledig doel: enerzijds wordt (schaarse) ruimte gewonnen door het gezamenlijk
aanleggen van één blusvijver. Anderzijds beschikt de brandweer over een voldoende groot waterreservoir beschikbaar
voor de twee bedrijven in geval van brand. De gezamenlijke aanleg levert voor beide bedrijven ook een kostenvoordeel
op.
Betrokken partijen
- Bedrijf A, deels gevestigd op grondgebied Kortrijk, deels op grondgebied Kuurne
- Bedrijf B, gevestigd op grondgebied Kuurne
- Brandweerkorps Kortrijk
- Brandweerkorps Kuurne
- POM West-Vlaanderen
BedrijventerreinEN
Kortrijk-Noord
Werkwijze
- Bedrijf A dient een bluswatervoorraad van 300 m³ aan te leggen
- Naburig bedrijf B heeft al een blusvijver met een potentiële capaciteit van 300 m³
- Aftoetsen bij de twee bedrijven van het voorstel om de bestaande blusvijver van bedrijf B te
optimaliseren tot een volwaardige blusvijver van 300 m³ en terugkoppelen van de resultaten van het overleg bij de
twee brandweerkorpsen
- Uitwerken van een concreet voorstel door de twee bedrijven
- Voorleggen van het voorstel aan de beide betrokken brandweerkorpsen
- Uitvoering van een gezamenlijke bluswatervijver
Financieel
De kosten voor de optimalisatie van de bestaande blusvijver werden gedragen door de beide bedrijven. Vanuit de
projectmiddelen kon een premie van 500 euro worden toegekend, verdeeld over de twee bedrijven.
Resultaat
Collectieve blusvijver met capaciteit 300 m³.
Knelpunten en lessons learned
Een goede en duidelijke communicatie tussen de betrokken bedrijven en de brandweerkorpsen is van bij het begin
essentieel.
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meetinstrument
Context en doel
Op een duurzaam bedrijventerrein moet de beschikbare ruimte op een efficiënte manier worden gebruikt. Het thema
efficiënt ruimtegebruik moet bespreekbaar worden gemaakt bij ondernemers, zodat ze gestimuleerd worden om
verder te gaan dan de minimumverplichtingen die op het vlak van bezettingsgraad in de verkoopsvoorwaarden zijn
opgenomen.
Betrokken partijen
- wvi – 19 operationele principes van duurzame kwaliteit (incl. efficiënt ruimtegebruik)
- Hogeschool Zeeland (Nl) – ‘Meetinstrument Zorgvuldig Ruimtegebruik’
Bedrijventerreinen
- Poperinge Sappenleen
- Roeselare Haven
Werkwijze
Het meetinstrument is toegepast op twee bedrijven die concrete plannen hebben voor uitbreiding.
Resultaat
- Het meetinstrument is vooral een hulpmiddel om in dialoog met een bedrijf te komen tot een beter ruimtegebruik van
de bestaande en/of toekomstige bedrijfsvoering
- De principes van efficiënt ruimtegebruik worden door de ruimtelijke planning toegepast, afhankelijk van de ambities
voor het bedrijventerrein
- Bij projecten met dergelijke voorschriften worden kandidaat-kopers begeleid door wvi
Knelpunten en lessons learned
- Niet alle mogelijkheden voor optimaal ruimtegebruik zijn in de praktijk realiseerbaar:
• om technische redenen (bv. extra laag bouwen op een bestaande constructie)
• om economische redenen (bv. een magazijn met manuele picking is maximaal 10 m hoog, omdat er anders te veel
rendementsverlies is)
• om juridische redenen (bv. minimumafstanden met het oog op de veiligheid)
- Als voldaan is aan de minimumbezettingsgraad die in de verkoopsvoorwaarden (bv. 50% van de bebouwbare
oppervlakte) wordt opgelegd, kan er geen beroep worden gedaan op het terugkooprecht.
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bewaking
Context en doel
Uit bevraging van de bedrijven op bedrijventerreinen blijkt dat zij vaak het voorwerp zijn van diefstal, inbraak en
vandalisme. Dat wordt ook geregeld bevestigd door statistieken die door de politie werden opgemaakt. De organisatie
van collectieve bewaking kan hierop een antwoord bieden. De actie werkt in de eerste plaats preventief: ze heeft
een afschrikkend effect naar potentiële dieven en zorgt ervoor dat de gebouwen van de betrokken bedrijven goed
zijn afgesloten. Daarnaast is de interventietijd tijdens de uren van de collectieve bewaking erg kort en kunnen de
politiediensten snel verwittigd worden om in te grijpen. Het initiatief draagt bij tot het verbeteren van de algemene
veiligheid op het bedrijventerrein.
Betrokken partijen
- Terreinbeheerder (wvi, Leiedal)
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Bewakingsfirma’s (G4S, Securitas, ADC Guard)
- Stads- en gemeentebesturen
- Politie
- Brandweer
- Project Prevent van VOKA
Bedrijventerreinen
- Brugge Herdersburg, Blauwe Toren, Waggelwater
- Diksmuide Kaaskerke
- Gullegem-Moorsele
- Ieperleekanaal, Ieper Business Park
- Poperinge Sappenleen
- Roeselare Beveren noord
- Veurne Industrieterrein I
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Werkwijze
- Inventariseren bij de bedrijven van de bereidheid tot participatie
- Organiseren van een informatievergadering voor de bedrijven met de steun van de gemeente, politie en brandweer
- In kaart brengen van de wensen van de bedrijven (rondes buiten/binnen bedrijf, uren van bewaking, interventie na
alarm,…)
- Opmaken beveiligingsplan
- Opmaken van een bestek
- Uitvoeren van een offertevraag
- Analyseren offertes en formuleren van een voorstel van beslissing
- Organiseren van een informatievergadering voor de bedrijven met de doelstelling een bewakingsonderneming aan te
duiden op basis van de geanalyseerde offertes
- Toekennen van de opdracht
- Opstarten van de collectieve bewaking
- Geregeld evalueren en desgevallend bijsturen
Financieel
- De kostprijs voor de bewaking is een forfaitair bedrag per bedrijf, of wordt als totaalkost met een bepaalde 		
verdeelsleutel (oppervlakte, inbraakrisico, tijd ter plaatse, etc.) tussen de betrokken bedrijven verdeeld.
- Bedrijven die deelnemen aan de collectieve bewaking, kunnen onderhandelen om een korting te krijgen op hun
brandverzekeringspremie.
- De Federale Overheid biedt een verhoogde fiscale aftrek aan voor investeringen ter beveiliging van bedrijfsgebouwen
(www.vps.fgov.be).
Resultaat
- Collectieve bewaking in Ieper, Brugge, Roeselare, Veurne, Poperinge en Gullegem-Moorsele
- Collectieve bewaking geïnitieerd, maar niet tot stand gekomen in Izegem
Knelpunten en lessons learned
- De problematiek van free riders is moeilijk uit te sluiten: bedrijven die niet mee betalen, genieten wel van de extra
bewaking op het bedrijventerrein
- Collectieve bewaking is enkel een preventieve maatregel en moet gekaderd zijn in een ruimer veiligheidsplan.
- De terreinbeheerder en andere betrokken partners spelen een faciliterende, sensibiliserende en coördinerende rol. Zij
zijn nooit contracterende partij.
- Het is de taak van de bewakingsonderneming om voldoende energie te steken in de werving op het terrein. Die
belangrijke taak moet duidelijk in het bestek worden gedefinieerd.
- Het is interessant om dezelfde startdatum voor de verschillende contracten te hanteren. Op die manier kan men later
- in groep - makkelijker van dienstverlener veranderen als men dat wil.
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BRANDVEILIGHEID
Context en doel
De brandweerkorpsen ervaren dat te weinig bedrijven de brandvoorkomingsdiensten van de brandweer kennen. De
brandweer beschikt nochtans over verschillende instrumenten op het gebied van brandvoorkoming en noodplanning.
Doelstelling is om de bedrijven op de hoogte te houden van die dienstverlening, maar hen ook bewust te maken van hun
eigen rol in het voorkomen van brand.
Betrokken partijen
- Leiedal
- Gemeente Kuurne
- Brandweer Kuurne
- Brandweer Kortrijk
- Bedrijven Kortrijk-Noord
Bedrijventerreinen
Kortrijk-Noord
Werkwijze
- Informeren en sensibiliseren van de bedrijven via een informatievergadering, mailing en nieuwsbrief over de noodzaak
van brandpreventie
- Verzamelen van brand- en risicogegevens van de individuele bedrijven
- Verwerken van de gegevens door de betrokken brandweerkorpsen
Financieel
Voor het verzamelen van brand- en risicogegevens werd een beroep gedaan op een jobstudent die de bedrijven bezocht.
Resultaat
De brandweer geeft aan dat zij, sinds het verzamelen van de gegevens, over uitgebreidere en kwalitatief betere gegevens
beschikken. Dat komt de dienstverlening ten goede.
Knelpunten en lessons learned
Het vraagt een grote inspanning om de brandpreventie- en risicogegevens van bedrijven actueel te houden. De
vrijwillige brandweer beschikt niet over voldoende medewerkers om dat te realiseren.

versie 1: december 2008

Facility management > Veiligheid en beveiliging > Brandveiligheid

F2

F2

SENSIBILISATIE VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Context en doel
Veel bedrijven geven aan dat ze het juiste noodnummer niet kennen waarmee ze bij de politie of brandweer
terechtkunnen. Ook andere nummers, zoals dat voor elektriciteitspanne, gaslekken of problemen met de waterleiding en
het concept van sleutelkokers zijn onvoldoende bekend. Bij de meeste bedrijven kan de brandweer zonder sleutel van
een hek of poort niet tot bij de gebouwen, waardoor bij een brandinterventie kostbare tijd verloren gaat. De sleutelkoker
biedt hiervoor een oplossing: er wordt een koker bevestigd aan de poort of een kluisje ingebouwd in een muur, waarin
een sleutel wordt opgeborgen. Dankzij het sleutelkokerplan van de lokale brandweer kan die met één sleutel alle
sleutelkokers op een bedrijventerrein openen.
Betrokken partijen
- Brandweer
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- wvi
Bedrijventerreinen
- Brugge Herdersburg, Blauwe Toren, Waggelwater (enkel fiche met noodnummers)
- Veurne Industrieterrein I
- Veurne Industrieterrein II
Werkwijze
- Contact met de gemeente, politie en brandweer
- Opmaken van een fiche met noodnummers
- Verzamelen van informatie over de sleutelkoker en het sleutelkokerplan
- Opmaken van een begeleidende brief
- Versturen van de fiche met noodnummers en de informatie van de sleutelkoker
Resultaat
- Fiche met noodnummers
- Sensibilisatie van het sleutelkokerplan
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camerabewaking
Context en doel
Sommige bedrijventerreinen lenen zich ertoe om camerabewaking in te schakelen,
bijvoorbeeld bedrijventerreinen met maar één of twee toegangswegen en een
beperkte interne wegenisstructuur. In dat geval is de investering van enkele camera’s en
randapparatuur te verantwoorden ten opzichte van mobiele bewaking.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- wvi
- Studiebureau en installateur
- Lokale politie
Bedrijventerreinen
- Diksmuide Kaaskerke
- Ieper Business Park (IBP)
Werkwijze
- Studie van het terrein: bepalen hoeveel camera’s, cameratype, positionering, …
- Zoeken naar financiering (de bedrijven, de gemeente, subsidies, anderen)
- Toestemming vragen bij de betrokken partijen voor de plaatsing van camera’s
- Bepalen wie de camerabeelden zal bekijken: politie of een bewakingsfirma
- Aansluiting op het elektriciteitsnet: rechtstreeks of via een bedrijf
- Versturen van de beelden: via straalverbinding of internet, of lokaal opslaan van de beelden
- Afsluiten van een onderhoudscontract
Financieel
De studie voor camerabewaking voor het bedrijventerrein werd voor 50% gefinancierd via een Europees project en
voor 35% in het kader van PIAV. De studie voor het beveiligen van het bedrijventerrein Kaaskerke met in het bijzonder
de haalbaarheid van camerabewaking werd gefinancierd via een Europees 5b-Phasing Out project. Binnen het Resocproject waren de middelen voor studies vrij beperkt.
Resultaat
- Camerabewaking Ieper Business Park
- Studie voor camerabewaking in Diksmuide geïnitieerd, maar camerabewaking is niet uitgevoerd
Knelpunten en lessons learned
- Het vinden van cofinanciering bij de bedrijven is zeer moeilijk omdat niet iedereen kan worden verplicht om mee te
financieren.
- Beelden die op de openbare weg gemaakt zijn mogen niet door iedereen worden bekeken. Enkel politie en 		
gespecialiseerde bewakingsfirma’s komen hiervoor in aanmerking.
- De beelden kunnen op een harddisk worden bijgehouden of ze kunnen rechtstreeks door een politieagent of 		
bewakingsfirma worden bekeken. Het voordeel van dat laatste is dat er kan worden ingegrepen als de camera’s iets
verdachts opmerken.
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KINDEROPVANG
Context en doel
Bedrijven ervaren dat hun werknemers moeilijkheden hebben bij het vinden van geschikte kinderopvang. Ofwel is het
aanbod beperkt, ofwel zijn de uren niet aangepast aan de bedrijfsuren. Vaak rijst er ook een probleem in de vakantie,
als de reguliere kinderopvang gesloten is. Daarom wordt de behoefte aan kinderopvang op het niveau van het
bedrijventerrein onderzocht. Op basis van die gegevens worden mogelijkheden of oplossingen gedetecteerd, die waar
mogelijk en wenselijk ook effectief worden uitgewerkt.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Kind en Gezin
- Lokaal overleg kinderopvang
- Gemeente
- POM West-Vlaanderen
Bedrijventerreinen
- Brugge Herdersburg, Blauwe Toren, Waggelwater
- Ieper (Ieperleekanaal en Ieper Bussines Park + Jan Ypermanziekenhuis)
- Oostende (Plassendale en Stene)
Werkwijze
- Organisatie van een infosessie voor alle bedrijven op het bedrijventerrein. Daarbij komen volgende onderwerpen aan
bod: structuur van kinderopvang in Vlaanderen, mogelijkheden voor bedrijven (i.s.m. Kind en Gezin), etc..
- Uitvoeren van een behoefteanalyse: ruime bevraging bij werknemers van de bedrijven op het bedrijventerrein.
- Terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemende bedrijven.
- Mogelijk verdere aftoetsing van mogelijke oplossingen.
- Uitwerken van concrete voorstellen.
- Indien van toepassing: dossier indienen voor subsidies in het kader van gezinsondersteunende diensten. Vlaams
minister Kathleen Van Brempt voorziet via het subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie in 2008 5 miljoen
euro subsidies ter ondersteuning van projecten die gezinsvriendelijke maatregelen bij ondernemingen uitwerken.
Financieel
De enquêtes werden verwerkt door een jobstudent.
In Ieper is er een éénmalige premie toegekend voor de opstart van de gezamenlijke kinderopvang.
Resultaat
- Uitvoering van een behoefteanalyse en terugkoppeling naar bedrijven voor bedrijventerreinen in Brugge
- Infosessie, behoefteanalyse en terugkoppeling naar bedrijven in Oostende
- Infosessie, behoefteanalyse en terugkoppeling naar bedrijven in Ieper
- Verder uitwerken van voorstellen in Ieper:
• Posters en folders met diverse mogelijkheden voor de opvang van zieke kinderen
• Realiseren van vakantieopvang tijdens de grote vakantie 2008 op Ieperleekanaal: Er werd een subsidiedossier 		
gezinsondersteunende diensten ingediend en goedgekeurd. De praktische organisatie gebeurde door het Jan 		
Ypermanziekenhuis met ondersteuning van het dienstenbedrijf net@werk. De locatie werd ter beschikking gesteld
door de beschutte werkplaats Westlandia vzw.
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Knelpunten en lessons learned
Kinderopvang is een zeer dure aangelegenheid voor de bedrijven. Ook sterk locatiegebonden: er is geen eenduidige
aanpak die op ieder terrein kan worden toegepast.
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postbus
Context en doel
Het is eigen aan bedrijven dat ze veel post hebben. Op enkele bedrijventerreinen ontbrak een postbus, waardoor veel
bedrijven zich verplicht zagen om ’s avonds iemand naar het postkantoor te sturen. Het plaatsen van een industriële
postbus op het bedrijventerrein spaart heel wat tijd en nutteloze kilometers uit.
Betrokken partijen
- wvi
- De Post
- Bedrijven op het bedrijventerrein
Bedrijventerreinen
Roeselare Haven
Werkwijze
Contact opnemen met De Post , dienst Mail collect
Financieel
Postbus wordt geplaatst of verplaatst op kosten van De Post.
Resultaat
- Postbus geplaatst op het bedrijventerrein Roeselare Haven
- Postbus verplaatst op het bedrijventerrein Brugge, Waggelwater
Knelpunten en lessons learned
- Continu opvolgen bij De Post nodig
- De Post wil zijn netwerk van postbussen niet meer uitbreiden. Als er één postbus wordt bijgeplaatst dan moet er op een
andere plaats één verdwijnen.
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ophaling KGA
Context en doel
Veel bedrijven hebben kleinere hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval (KGA) die niet structureel verwijderd worden.
Daardoor blijft het KGA vaak liggen, neemt het extra ruimte in, kan het bodemverontreiniging veroorzaken of komt het
finaal toch bij het restafval terecht. Op die manier wordt het afval milieuvriendelijk opgehaald en verwerkt. Door de KGAophaling gezamenlijk te organiseren, kunnen ophaalkosten en transportkosten van de afvalophaler worden verdeeld
door alle deelnemende bedrijven.
Betrokken partijen
- Alle bedrijventerreinen waar in het kader van het project op gewerkt wordt.
- Geïnteresseerde bedrijven
- POM West-Vlaanderen
- SITA
Bedrijventerreinen
- Brugge Waggelwater, Handelsdok, Blauwe Toren, Nijverheidsdok, Herdersbrug
- Gullegem–Moorsele
- Ieperleekanaal en Ieper Bussiness Park
- Izegem Zuid en Izegem Noord
- Kortrijk Noord
- Poperinge
- Roeselare Haven en Roeselare Noord
- Tielt Noord en Zuid
- Zeebrugge haven
Werkwijze
- Organiseren van infosessie: ‘Samen besparen op afvalfactuur’
- Aanbesteding doen voor de KGA-ophaling op de betrokken terreinen, met een vastgelegde periodiciteit. Opvragen
offertes bij afvalophalers
- Gunning van de opdracht (SITA) en infoverspreiding over de kostprijs, ophaaldata en ophaalcriteria
- Bedrijven laten inschrijven via een faxformulier
- Afvalophaler haalt op afgesproken datum KGA op
- De factuur gaat rechtstreeks vanuit SITA naar het bedrijf (dossierkost per deelnemend bedrijf + betaling in functie van
opgehaalde hoeveelheid (standaardprijs, onafhankelijk van de aard van het KGA); POM West-Vlaanderen betaalt via
projectmiddelen de transportkosten.
Financieel
De kostprijs voor de deelnemende bedrijven bedraagt 0.4168 euro per kg KGA + 10 euro administratiekost .
Het project subsidieert de transportkosten ( gemiddeld 400 à 800 euro per ophaling ).
Resultaat
Tijdens de hele projectperiode werden 21 ophalingen georganiseerd op 16 bedrijventerreinen. In totaal werd meer dan
50 ton KGA verzameld van een 300-tal bedrijven.

versie 1: december 2008

Facility management > Afvalophaling > Ophaling KGA

F7

Knelpunten en lessons learned
In tegenstelling tot de gezamenlijke ophaling van restafval of andere afvalstromen, blijkt de KGA-ophaling op alle
terreinen een succes. Bedrijven contacteren ons spontaan om te informeren naar de volgende ophaling. De gezamenlijke
KGA-ophaling blijkt dus op een grote nood in te spelen.
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restafval, folies, papier en karton
Context en doel
Hoewel bedrijven wettelijk verplicht zijn om afval gescheiden in te zamelen en te laten ophalen, komen verschillende
fracties van een aantal bedrijven bij het restafval terecht. Met de sensibiliserende en collectieve actie worden bedrijven
gestimuleerd om hun afvalinzameling kritisch te evalueren en zoveel mogelijk afval selectief in te zamelen. Gezien bij
de meeste bedrijven restafval, papier en karton en folies vrijkomen, werd de mogelijkheid nagegaan om een voordelig
groepstarief voor de selectieve afvalophaling van die fracties te bekomen.
Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven
- POM West-Vlaanderen
- Geselecteerde afvalophaler
Bedrijventerreinen
- Izegem Zuid en Izegem Noord
- Roeselare Haven en Roeselare Noord
- Veurne I en Veurne II
Werkwijze
- In kaart brengen van alle afvalstromen bij de geïnteresseerde bedrijven (afvalstroom, hoeveelheid, type afvalrecipiënt,
frequentie ophaling, huidige ophaler) via enquêtering
- Opvragen offertes voor een groepscontract voor de selectieve ophaling van restafval, papier en karton en folie bij
afvalophalers
- Selectie afvalophaler
- De afvalophaler sluit individuele contracten af met de bedrijven tegen het gegunde voordelige tarief
Resultaat
Initiatief gefaald.
Knelpunten en lessons learned
- Zeer diverse afvalstromen bij de verschillende bedrijven. Uiteindelijk werd gefocust op maar 3 afvalstromen die bij de
meeste bedrijven aanwezig zijn en al dan niet gescheiden werden ingezameld.
- Terughoudendheid van de bedrijven om hun huidige prijzen voor afvalophaling bekend te maken.
- Zeer sterke concurrentie tussen de afvalverwerkers die prijsreducties toekennen om de eigen euroklanten niet te
verliezen en finaal lagere prijzen aanboden dan het gegunde voordelige tarief.
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EHBO
Context en doel
Bedrijven zijn verplicht om een aantal werknemers in dienst te hebben die het certificaat van nijverheidshelper behaald
hebben. Aangezien het voor een individueel (kleiner) bedrijf moeilijk is om een cursus in het bedrijf zelf te organiseren en
werknemers zich vaak ver moeten verplaatsen om een opleiding te volgen, ontstond het idee om de opleiding voor alle
bedrijven van het bedrijventerrein te organiseren.
Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven op het terrein
- POM West-Vlaanderen
- Provikmo (opleidingsverstrekker)
Bedrijventerreinen
- Izegem Zuid en Izegem Noord
- Kortrijk Noord
- Roeselare Noord en Haven
- Tielt Noord en Zuid
- Veurne Industrieterrein I en II
Werkwijze
- Aanbesteding voor een EHBO-opleiding op de betrokken bedrijventerreinen
- Zoeken van een gastbedrijf op het bedrijventerrein en vastleggen van data
- Uitnodiging versturen naar bedrijven op het bedrijventerrein
- Organisatie van de cursus
- Opvolgen van facturatie en toesturen van certificaten naar de werknemers die deelnamen aan de cursus
Financieel
De kostprijs bedraagt 120 euro per persoon voor de 2-daagse opleiding. Daarbovenop dient er nog 10 euro betaald
te worden voor de cursus. Vanuit het project subsidieert men 60 euro voor de 1e deelnemer en 30 euro voor de 2de
deelnemer. Tevens worden de transportkosten voor de opleidingsverstrekker vergoed.
Resultaat
Er werden al 5 opleidingen gegeven voor in totaal 60 personen, afkomstig uit 35 bedrijven.
Knelpunten en lessons learned
- De opleidingen waren altijd snel volzet
- Het aantal deelnemers per bedrijf moet gezien het succes beperkt worden tot 3, zodat verschillende bedrijven de
mogelijkheid krijgen om deel te nemen.
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perluchtlekdetectie
Context en doel
Perslucht is een zeer dure vorm van energie. Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de kostprijs van die perslucht en
van het energieverlies dat persluchtlekken veroorzaken. Lekken zijn ook vaak niet zicht- of hoorbaar tijdens de productie,
terwijl ze zorgen voor een behoorlijk groot verlies (gemiddeld gaat meer dan 15% van de opgewekte perslucht via lekken
verloren). Via de workshop worden de bedrijven gesensibiliseerd over het belang van een degelijke controle en krijgen
werknemers een korte opleiding om het ultrasone lekdetectietoestel te gebruiken. De POM West-Vlaanderen stelt ook
gratis twee toestellen ter beschikking van de bedrijven om geregeld op persluchtlekken te controleren.
Tabel met een voorbeeld van de kosten van een persluchtlek:
Diameter van de opening (mm)

Luchtlekkage bij 7 bar (m³/h)

Vermogens - verlies (kW)

Kosten per jaar in euro

0,1

0,04

0,004

2,1

14,3

0,43

226

342

4,2

2.210

5120

12

6.310

10

433

43,3

22.760

Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven op betrokken terrein
- POM West-Vlaanderen
- SDT International (= leverancier van persluchtlekdetectieapparatuur)
Bedrijventerreinen
- Ieperleekanaal en Ieper Bussiness Park
- Izegem Zuid en Izegem Noord
- Gullegem-Moorsele
- Oostende Plassendale en Stene
- Tielt Noord en Zuid
- Veurne Industrieterrein I en II
Werkwijze
- Zoeken van een gastbedrijf
- Uitnodigen van alle bedrijven op het terrein en omliggende terreinen
- Organisatie van de infosessie en praktijkopleiding
- Mogelijkheid om na de sessie een persluchtlekdetectietoestel te ontlenen bij de POM, zodat de deelnemers van de
opleidingssessie op korte termijn ook in hun bedrijf aan de slag kunnen om het persluchtnetwerk te controleren.
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Financieel
De workshops worden gratis gegeven door SDT International. Geïnteresseerde bedrijven kunnen het toestel gratis
ontlenen.
Resultaat
- Organisatie van 7 opleidingen voor in totaal 120 werknemers van 80 bedrijven
- Uitlening van de persluchtlekdetectietoestellen van de POM aan 38 bedrijven
Knelpunten en lessons learned
Het vinden van een geschikt gastbedrijf is niet evident. Enerzijds kan de workshop niet in elk bedrijf worden
georganiseerd (er moet al een ‘interessant’ netwerk van persluchtleidingen aanwezig zijn). Anderzijds is het niet altijd
vanzelfsprekend dat het bedrijf buren en mogelijke concurrenten in zijn productieruimte toelaat.
De aankoop van de persluchtlekdetectietoestellen door de POM West-Vlaanderen was positief: op die manier ligt de
drempel voor een persluchtcontrole voor de bedrijven beduidend lager.

versie 1: december 2008

Facility Management > Opleidingen > Persluchtlekdetectie

F10

brandbestrijding
Context en doel
Een bedrijfsbrand kan desastreuze gevolgen hebben, zeker als er in het begin niet adequaat wordt ingegrepen.
Daarom is het van essentieel belang dat alle werknemers de gevaren van een brand kunnen inschatten en een brand
snel en effectief onder controle kunnen krijgen. De POM West-Vlaanderen organiseerde een reeks gecertificeerde
basispraktijkopleidingen over brandbestrijding voor bedrijven in samenwerking met het erkende West-Vlaams
Opleidingscentrum voor Brandweer- Redding- en Ambulancediensten (WOBRA).
Betrokken partijen
- WOBRA (www.wobra.be)
- Deelnemende bedrijven
- POM West-Vlaanderen
Bedrijventerreinen
Alle bedrijventerreinen binnen het project.
Werkwijze
- Nagaan van interesse voor de cursus bij de bedrijven (ervaring Brugge)
- Plannen data bij WOBRA
- Uitnodiging en inschrijvingsformulier opmaken en verzenden
- Opvolging inschrijvingen
- Praktische organisatie van de cursus:
• De opleiding wordt gegeven per 12 deelnemers, waarbij per bedrijf één of meerdere werknemers kunnen deelnemen
• In het opleidingscentrum in Roeselare krijgen de cursisten een theoretische toelichting over eigenschappen van een
brand, mogelijke gevaren, blusmiddelen en preventie
• Daarna leren ze de basistechnieken voor brandbestrijding met behulp van eerste interventieblusmiddelen zoals een
CO2-blusser, een poederblusser en een haspel
• In het speciaal uitgeruste brandhuis worden branden gesimuleerd onder realistische, veilige en milieuvriendelijke
blusomstandigheden
• Doorfacturatie en afleveren certificaten aan vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven
Financieel
Kostprijs per opleiding voor 12 deelnemers: 1000 euro (geen btw).
Subsidies vanuit de projectmiddelen per opleiding: 400 euro (geen btw).
Gesubsidieerde kostprijs per deelnemer beperkt tot: 50 euro (geen btw).
Resultaat
Er werden 6 opleidingen georganiseerd waaraan 72 deelnemers deelnamen van 25 bedrijven uit de projectregio’s
Midden-West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen, Brugge-Oostende en Westhoek.
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Knelpunten en lessons learned
- Succesvol initiatief: de deelnemers genieten van een voordelig tarief, doordat de kostprijs voor lesgever, lokaal,
materiaal, etc. gedeeld werd.
- In de praktijk zeer toepasbare tips en professionele begeleiding door WOBRA.
- De sessies bleken vrij eenvoudig te organiseren.
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groenonderhoud
Context en doel
Bijna elk bedrijf heeft wel een groenzone te onderhouden (haag scheren, gras maaien, snoeien, onkruid wieden...). Maaien
van gras is hierbij een taak die eenduidig te omschrijven is en die met een bepaalde frequentie moet worden uitgevoerd.
Tegelijk biedt een gezamenlijke organisatie verschillende voordelen: het is goedkoper en het draagt bij tot een uniform
uitzicht van het bedrijventerrein.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Dienstverlener (tuinaannemer)
- wvi
Bedrijventerreinen
- Diksmuide Kaaskerke en Heernisse
- Izegem Noord en Zuid
- Oostende Stene en Zandvoordestraat
- Poperinge Sappenleen
Werkwijze
- Inventariseren van de wensen van bedrijven (oppervlakte, frequentie, overig groenonderhoud)
- Opvragen van prijzen bij verschillende dienstverleners
- De bedrijven beslissen in groep wie de meest geschikte dienstverlener is
- Elk bedrijf sluit een individueel contract met de tuinaannemer. De terreinbeheerder speelt enkel een faciliterende en
coördinerende rol.
Financieel
Als nabijgelegen bedrijven hun groenonderhoud door dezelfde tuinaannemer laten uitvoeren, kan dat hen prijsvoordeel
opleveren. De tarieven euro/m² te maaien gras en euro/uur voor overig groenonderhoud werden opgegeven door de
tuinaannemer en liggen vast voor één maaiseizoen.
Ieder participerend bedrijf betaalt de tuinaannemer afhankelijk van de oppervlakte en de te presteren uren voor overig
groenonderhoud.
Resultaat
Collectief groenonderhoud in Izegem, Oostende, Poperinge en Diksmuide.
Knelpunten en lessons learned
- Gezien de bedrijven in de meeste gevallen al een eigen dienstverlener hebben, zijn ze vaak terughoudend om te 		
veranderen, zelfs als er een prijsvoordeel is.
- Te kleine kritische massa om het streefdoel ‘betere beeldkwaliteit’ te bereiken.
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SENSIBILISATIE OMTRENT ALTERNATIEVE VORMEN VAN TEWERKSTELLING
Context en doel
Personeelsverantwoordelijken informeren over thema’s waarmee ze in hun bedrijf aan de slag kunnen, zoals alternatieve
tewerkstellingvormen, diversiteit, subsidiemaatregelen en personeelsbeleid in het algemeen. Via ervaringsuitwisseling
worden personeelsverantwoordelijken gestimuleerd om samen na te denken over en werk te maken van een doordacht
en duurzaam personeelsbeleid.
Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven
- SERR
- West-Vlaamse startcentra: Kanaal 127, Vaart, De Werkhoek, De Kaap
- POM West-Vlaanderen
- Vokans
- Jobkanaal
Bedrijventerreinen
- Werkgeversverband, jobcoaching en diversiteit:
• Regio Westhoek
• Regio Zuid-West-Vlaanderen
- Diversiteitsplannen:
• Regio Brugge-Oostende
• Regio Midden-West-Vlaanderen
• Regio Westhoek
• Regio Zuid-West-Vlaanderen
Werkwijze
- Organisatie van een infoavond over:
• het werkgeversverband (een entiteit die twee of meerdere ondernemingen kunnen oprichten om hun behoefte aan
tijdelijke arbeidskrachten onder elkaar te verdelen)
• jobcoaching
• diversiteit op de werkvloer
- Organisatie van een infoavond met bedrijfsgetuigenissen over diversiteitsplannen. Een diversiteitsplan is een
subsidiemaatregel die bedrijven ondersteunt om drempels weg te werken en dus de diversiteit binnen het bedrijf
vergroot. Onder de noemer ‘diversiteit’ kan het bedrijf zich zowel richten op allochtonen als op arbeidsgehandicapten,
50-plussers of vrouwen in roldoorbrekende functies.
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jobbeurs
Context en doel
De tewerkstelling van kansengroepen stimuleren door een jobbeurs te organiseren, die gericht is op jobaanbiedingen
in het kader van de dienstencheques en op jobopportuniteiten voor 50-plussers, arbeidsgehandicapten en allochtonen.
Vanuit het project werd dit initiatief mede ondersteund.
Betrokken partijen
- Geïnteresseerde bedrijven
- Jobkanaal
- VDAB
- Vooruitzenden
- POM West-Vlaanderen
Bedrijventerreinen
Bedrijven in regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.
Werkwijze
- Overleg organiseren tussen de organiserende partijen (Jobkanaal, POM West-Vlaanderen, VDAB en Vooruitzenden) en
de jobbeurs uitwerken aan de hand van een draaiboek.
- Bedrijven informeren en uitnodigen om deel te nemen aan de jobbeurs
- De jobbeurs bekendmaken en werkzoekenden uitnodigen
- Een infokrantje opmaken met een overzicht van alle aangeboden vacatures, dat op de jobbeurs aan werkzoekenden
wordt uitgedeeld
- Organisatie van de jobbeurs: met onthaal, bedrijfsstanden, infostand VDAB – FOREM (dienst voor arbeidsbemiddeling
van het Waalse Gewest) - BDGA (dienst voor arbeidsbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest), internetcorner
- Evaluatie jobbeurs
Financieel
De kostprijs voor de bedrijven bedroeg 125 euro per stand.
Er waren geen subsidies voor de bedrijven. De organisatie werd wel gefinancierd en georganiseerd via de
projectmiddelen.
Resultaat
- 18 bedrijven namen deel aan de jobbeurs
- 15 bedrijven gaven aan tevreden te zijn over deelname aan de jobbeurs. 3 bedrijven waren niet tevreden. Zij vonden
ook geen geschikte kandidaten. Op één bedrijf na beschouwden alle deelnemende bedrijven de jobbeurs een geschikt
middel om contacten te leggen met potentiële werknemers.
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GROEPSAANKOOP ENERGIE
Context en doel
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kun je als bedrijf een zo voordelig mogelijk energiecontract proberen af te
sluiten. Voor individuele bedrijven vergt het zelf onderhandelen van die contracten veel kennis en tijd. Bovendien krijgt
wie een groter volume aankoopt, vaak een voordeliger eenheidstarief. Heel wat bedrijven kunnen ook een aanzienlijke
besparing realiseren door advies over rationeel energiegebruik (REG). Bij de groepsaankoop werd standaard een beknopt
REG-advies gegeven bij de verkennende factuuranalyse. Ook konden geïnteresseerde bedrijven een bedrijfsdoorlichting
laten uitvoeren. Tijdens informatiesessies werden de deelnemers hierover geïnformeerd en gesensibiliseerd.
Betrokken partijen
- De geselecteerde adviesbureaus: Beco Group België (REG-advies) en MAV (factuuranalyse,
begeleiding van onderhandelingen en bij afsluiten contract)
- POM West-Vlaanderen
- De promotie voor de groepsaankoop werd in 2008 door Unizo en VOKA ondersteund
- Deelnemende bedrijven
Bedrijventerreinen
Alle betrokken bedrijventerreinen binnen het project.
Werkwijze
- Officiële procedure voor de gunning van de opdracht volgens de regels op overheidsopdrachten: offertevraag en
offertebeoordeling
- Uitnodigingen, promotiefolder, e-mails, etc. opmaken en verzenden
- Organisatie van een viertal informatiesessies gespreid over de provincie West-Vlaanderen
- Intensieve werving, waarbij bedrijfsspecifieke vragen van geïnteresseerden in verband met de begeleiding op maat
worden afgestemd met de adviesbureaus Beco en MAV
- Opvolging inschrijvingen
- Stapsgewijze aanpak bij groepsaankoop (door adviesbureaus Beco en MAV):
• Factuuranalyse: opmaak van het verbruiksprofiel en een beknopt REG-advies op basis van gemiddelde 			
verbruiksgegevens van vergelijkbare bedrijven uit de sector. Op basis van dat verkennend rapport beslist het bedrijf
om al dan niet verder te gaan
• Begeleide onderhandelingen met verschillende energieleveranciers. Het deelnemende bedrijf geeft hiervoor een
volmacht aan MAV
• Terugkoppelen naar de deelnemende bedrijven over de meest voordelige energieleverancier en contracttypes, wat
nadien verwerkt wordt in een individueel eindrapport.
• Ondertekenen van het voorgestelde contract
- Opvolging onderhandelingen, bemiddeling bij eventuele problemen of ontevredenheid en terugkoppeling aan
deelnemende bedrijven
- Uitbetaling premie via beschikbare projectmiddelen
- Evaluatie

versie 1: december 2008

Utility Management > Energie > Groepsaankoop energie

U3

Financieel
- Kostprijs voor het totale traject groepsaankoop, afhankelijk van aantal deelnemers:
• voor elektriciteit: ongeveer 1700 euro (excl. BTW), 11-20 deelnemers
• voor gas: ongeveer 1350 euro (excl. BTW), 1-10 deelnemers
- Kostprijs energiedoorlichting: beknopt of uitgebreid, respectievelijk 600 of 1500 euro (excl. BTW)
- Kostprijs factuuranalyse: 560 euro (excl. BTW) voor elektriciteit en 450 euro (excl. BTW) voor gas (eenmalige premie van
150 euro vanuit de projectmiddelen af te trekken)
Resultaat
- In 2007 en 2008 namen 27 bedrijven deel aan de groepsonderhandelingen voor elektriciteit. Ze kregen bijna allemaal
een competitiever contract (rekening houdend met de gestegen prijzen). Enkele bedrijven met een afwijkend
verbruiksprofiel kregen individuele begeleiding tegen het groepstarief. Een 5-tal andere bedrijven met een te laag
jaarverbruik (minimum jaarverbruik van 100.000 kWh) kregen wel beknopt REG-advies.
- De groepsaankoop gas, die alleen in 2008 werd georganiseerd, had minder succes. De 3 deelnemers werden individueel
begeleid voor een optimaal contract.
- 8 bedrijven lieten vrijwillig een energiedoorlichting uitvoeren en er werden 180 aanwezigen op alle informatiesessies
geïnformeerd om rationeel met energie om te gaan
Samengevat:
• 30 bedrijven kregen een voordelig energiecontract (elektriciteit en/of gas)
• Meer dan 200 bedrijven kregen beknopt of uitvoerig REG-advies
• Na afloop van de projecten zal de POM West-Vlaanderen het initiatief voortzetten in het kader van de uitvoering 		
van de beheersovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen
Knelpunten en lessons learned
- De groepsaankoop werd pas interessant vanaf een jaarlijks verbruik van 100.000 kWh elektriciteit en 300.000 kWh gas.
- Vaak was de kostenbesparing onvoorspelbaar en afhankelijk van de vraag of er eerder al met leveranciers onderhandeld
was.
- Sommigen koesterden valse verwachtingen doordat ze niet op de hoogte waren van de sterke prijsstijgingen. Daarom is
het belangrijk om de kostprijs, begeleiding en uitkomst vooraf duidelijk te communiceren.
- Via de stapsgewijze aanpak kregen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om te beslissen of ze al dan niet verder
gingen na de eerste verkennende analyse.
- Sommige bedrijven kozen ervoor om eerst hun energiegebruik in vraag te stellen. Zij voerden energiebesparende
maatregelen door en namen niet deel aan de groepsaankoop (cf. sensibiliserend aspect).
- De deelnemende bedrijven en de POM West-Vlaanderen waren tevreden over de transparante dienstverlening van MAV.
- Het initiatief vergt een zeer intensieve opvolging.
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SENSIBILISATIE REG EN HERNIEUWBARE ENERGIE
Context en doel
Als antwoord op de sterk stijgende energieprijzen is het interessant om je afhankelijkheid van leveranciers te beperken.
Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in zonne- of windenergie, warmte uit te wisselen met buurbedrijven, samen te
investeren in warmtekracht, ... Om na te gaan wat voor KMO’s haalbaar is, werden in 2007 voor drie bedrijventerreinen
de mogelijkheden onderzocht van lokale energieproductie met een maximale toepassing van hernieuwbare energie.
Per terrein konden 20 bedrijven gratis aan de studie deelnemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan REG via o.a.
workshops over persluchtlekdetectie, via informatiesessies en via groepsaankopen voor energie (zie Utility management
> Energie > Groepsaankoop energie en Facility management > Opleidingen > Perslucht).
Betrokken partijen
- Geselecteerde studiebureaus: Beco Group België (Ieper), URS/Cenergie (Diksmuide) en Ingenium
(Brugge)
- Deelnemende bedrijven
- POM West-Vlaanderen
Bedrijventerreinen
- Brugge: Waggelwater (studie uitgevoerd door Ingenium, in kader van het Interregproject Bedrijventerreinmanagement)
- Diksmuide: Heernisse en Kaaskerke (studie uitgevoerd door URS/Cenergie, in kader van het 5BphO project in
Diksmuide)
- Ieper: Ieperleekanaal (studie uitgevoerd door Beco Group België, in kader van het 5BphO project in Ieper)
Werkwijze
- Gunning van de opdracht via officiële procedure volgens de regels op overheidsopdrachten:
offertevraag en beoordeling.
- Aanpak haalbaarheidstudies (POM West-Vlaanderen i.s.m. geselecteerde studiebureaus):
• Ontwikkeling vragenlijst over energieverbruik om inzicht te krijgen in samenwerkingsmogelijkheden, individuele
energieoptimalisaties en het engagement van het bedrijf
• Doorlichting bij enkele bedrijven a.d.h.v. een vragenlijst: ter plaatse werd persoonlijk energieadvies gegeven (win-win
voor POM en voor de bedrijven: medewerking aan de studie en onmiddellijk praktisch energieadvies op maat)
• Informatiesessie waarop de concrete bevindingen van die eerste bedrijfsbezoeken werden toegelicht, met de 		
bedoeling andere geïnteresseerde bedrijven te overtuigen om deel te nemen aan de studie
• Doorlichting bij andere geïnteresseerde bedrijven
• Tussentijdse terugkoppeling over de resultaten, de bijsturing en de verwerking tot een rapport
• Wegens sterke interesse bij de bedrijven voor photovoltaïsche zonnepanelen (PV) werd bijkomend een (betalend)
stapsgewijs begeleidingstraject uitgewerkt door Beco en Ingenium voor de installatie van PV-panelen. Dat bestond
uit een gratis lastenboek met meetstaat om zelf voorstellen van PV-leveranciers op een uniforme manier te kunnen
vergelijken, of begeleiding door het adviesbureau bij de offertevraag en beoordeling van leveranciers en bij installatie.
• Informatiesessie: voorstelling resultaten haalbaarheidstudie en begeleidingstraject PV aan geïnteresseerden
• Verspreiding universeel lastenboek (opgemaakt in het kader van een studie in Brugge door Ingenium)
• Evaluatie
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Financieel
- De haalbaarheidsstudies voor lokale energieproductie werden gesubsidieerd via een 5BphO
project (Diksmuide en Ieper) en het Interregproject Bedrijventerreinmanagement (Brugge).
- Gratis deelname voor 20 bedrijven per geselecteerd bedrijventerrein
- Gratis terbeschikkingstelling van het lastenboek
NB: het volledige persoonlijke begeleidingstraject bij de installatie van PV door Beco of Ingenium kostte ongeveer 3600
euro excl. BTW. (verkennende voorstudie + begeleiding bij de offertevraag, de beoordeling ervan en opvolging van de
installatie).
Resultaat
- Effectieve deelname van 60 bedrijven aan de gratis doorlichting
- Er was vooral interesse in samenwerking om een bestaande biomassavergistingsinstallatie met
warmtekrachtkoppeling optimaal te benutten, in technieken voor het gebruik van bodemwarmte
bij bedrijven met nieuwbouwplannen en in photovoltaïsche zonnecellen.
- De haalbaarheidstudies voor onder meer zonne-energie werden aan meer dan 200 bedrijven voorgesteld. Tegelijk werd
sterk benadrukt dat REG een eerste, essentiële stap is om de energiefactuur te verlagen (REG).
- Het digitale universeel bruikbare lastenboek voor de vergelijking van offertes van PV-leveranciers
of –installateurs werd door een 75-tal geïnteresseerden opgevraagd. Hoeveel van hen het ook
hebben gebruikt of zonnepanelen zullen plaatsen is moeilijk meetbaar.
- Een 4-tal bedrijven lieten zich begeleiden om zelf te investeren in PV. Een andere succesformule
is dakverhuur gekoppeld aan een goedkope elektriciteitsafname door een derde investeerder die
ook de PV installeert (bv. Enfinity).
Knelpunten en lessons learned
- Energieverbruiksgegevens zijn gevoelige informatie die niet zomaar vrijgegeven wordt. Bovendien
kost het invullen van vragenlijsten flink wat tijd. Een bedrijfsdoorlichting is daarom de beste
oplossing om de nodige gegevens te verzamelen.
- Om voldoende deelnemers warm te maken voor de haalbaarheidstudie kregen zij tijdens de
doorlichting gratis REG-advies en een toelichting bij de mogelijke investeringen in hernieuwbare
energietechnieken.
- Weinig bedrijven investeren zelf in PV omwille van het grote investeringsbedrag, de lange
terugverdienperiode en het bijhorend risico. Velen verkiezen de formule van dakverhuur zonder
risico.
- Verschillende bedrijven stelden – niet onterecht – eerst hun energiegebruik in vraag en voerden
energiebesparende maatregelen door, vooraleer ze in PV investeerden.
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Context en doel
Heel wat bedrijven vinden het spijtig dat ze hun buren niet kennen. Ze zijn vragende partij om naast de infosessies die we
organiseren ook een contactavond te organiseren waarop ze elkaar kunnen leren kennen en waarbij ze de gelegenheid
krijgen om zich via een presentatie of bedrijfsstand aan elkaar voor te stellen. Dergelijke contactavonden worden meestal
ingeleid door de burgemeester, wat het contact tussen de bedrijven van het bedrijventerrein en de lokale overheid
versterkt. Andere intermediairen zoals Voka en Unizo worden ook uitgenodigd of bij de organisatie betrokken. Voor een
aantal bedrijventerreinen werd ook een bedrijvengids opgemaakt waarin de adres- en contactgegevens werden vermeld
van alle bedrijven op het bedrijventerrein. Die gids werd op de contactavond uitgedeeld en later afgegeven bij de
bedrijven die niet aanwezig waren.
Betrokken partijen
- Bedrijven op het bedrijventerrein
- Terreinbeheerders (wvi, Leiedal)
- POM West-Vlaanderen
- Gemeente
- Voka en Unizo
Bedrijventerreinen
- Blankenberge Uitkerke
- Diksmuide Kaaskerke en Heernisse
- Gullegem-Moorsele
- Ieper Ieperleekanaal
- Izegem Noord, Izegem Zuid
- Poperinge Sappenleen
- Tielt Noord, Tielt Zuid
- Vichte Jagershoek
- Zwevegem Esserstraat
Werkwijze
- Organiseren van een bedrijvencontactavond, bij voorkeur bij een gastbedrijf op het bedrijventerrein
- Opmaken van een bedrijvengids, met een overzichtskaart en een lijst van de bedrijven op het bedrijventerrein met
vermelding van ligging, contactpersonen en activiteit
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Financieel
Het opmaken van de bedrijvengids is voor de terreinbeheerder/POM West-Vlaanderen zeer arbeidsintensief (opzoeken
commerciële benaming bedrijven, contactpersonen, activiteiten, …).
De gids wordt gratis verspreid onder de bedrijven op het bedrijventerrein.
Resultaat
- Bedrijvencontactavond en bedrijvengids voor Ieper (Ieperleekanaal), Izegem (Noord en Zuid), Diksmuide (Heernisse en
Kaaskerke), Poperinge (Sappenleen), Bedrijvengids voor Tielt (Noord en Zuid), Blankenberge
- Bedrijvencontactavond Ieperleekanaal, Vichte Jagershoek, Gullegem-Moorsele en Zwevegem Esserstraat
Knelpunten en lessons Learned
Hoewel de bedrijven de bedrijvengids enorm appreciëren, is het slechts een momentopname en is het snel verouderd.
De gevestigde bedrijven vinden een contactavond interessant en zinvol.
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WEBSITE
Context en doel
Via de website www.bedrijventerrein-management.be wordt aan bedrijven en andere geïnteresseerden een
overzicht geboden van de lopende en afgewerkte projecten rond verduurzaming van bedrijventerreinen in de
provincie West-Vlaanderen. Via de website wordt enerzijds opgedane kennis over georganiseerde activiteiten en
interbedrijfssamenwerking ruimer verspreid en worden anderzijds lopende en toekomstige acties per project toegelicht.
Betrokken partijen
- POM West-Vlaanderen, coördinator en webeigenaar
- Terreinbeheerder (Leiedal, wvi)
Bedrijventerreinen
Alle betrokken bedrijventerreinen in de projecten.
Werkwijze
- Aantal algemene webpagina’s (home – kenniscentrum – pers – links – contact)
- Aantal projectspecifieke pagina’s (per regio: agenda – contactpersonen – stand van zaken –
achtergrond – nieuwsbrief )
- Regelmatige actualisatie van de website (aanvullen agenda, persberichten, acties,…)
Knelpunten en lessons learned
Het beheer van de website kan best intern geregeld worden en het actueel houden van de website is vrij arbeidsintensief.
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nieuwsbrief en nieuwsflash
Context en doel
Om de betrokkenheid van de bedrijven te stimuleren is het belangrijk om de bedrijven voldoende te informeren over
de geplande, lopende en uitgevoerde acties, over terreingebonden nieuws en overkoepelende acties in Vlaanderen en
België.
Betrokken partijen
- Terreinbeheerder (Leiedal, wvi)
- POM West-Vlaanderen
Bedrijventerreinen
Alle bedrijventerreinen binnen het project.
Werkwijze
- Initieel was er een periodieke nieuwsbrief die per e-mail werd verstuurd en ook via de website kon worden 		
geraadpleegd.
- Na verloop van tijd verliep de communicatie meer en meer via nieuwsflashes.

Resultaat
- Trimestriële nieuwsbrieven (www.bedrijventerrein-management.be/nieuwsbrieven)
- Nieuwsflash over wegenwerken (Roeselare Beveren Noord, Tielt Noord), nieuwsflash over stratenloop doorheen 		
bedrijventerrein (Tielt Zuid), nieuwsflash over diefstal (Roeselare Haven), nieuwsflash over nieuwe buslijn (Poperinge).
- Sensibilisatie naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis, Dikke Truiendag, Varieer in het verkeer, met vermelding
van de specifieke acties of het programma voor de betrokken regio of stad.
Knelpunten en lessons learned
- Een nieuwsbrief verschijnt doorgaans periodiek, snelle en efficiënte communicatie is niet evident.
- Bedrijven zijn dynamische entiteiten waardoor er geregeld namen, contactpersonen of adressen veranderen. Het 		
bestand van alle bedrijven op het bedrijventerrein actueel houden is niet evident.

versie 1: december 2008

Communicatie > Nieuwsbrief en Nieuwsflash

C3

C3

Afkortingenlijst
DWA

Droogwaterafvoer

KGA

Klein gevaarlijk afval

PIAV

Programma Innovatieve Acties in Vlaanderen

PV
REG
RESOC

Photovoltaïsche zonnepanelen
Rationeel energiegebruik
Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité, www.resoc.be

RWA

Regenwaterafvoer

SERR

Sociaal-Economische Raad voor de Regio, www.serr.be

VITO

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, www.vito.be

VMM

Vlaamse Milieu Maatschappij, www.vmm.be

W&Z

Waterwegen en Zeekanaal NV, www.wenz.be

POM West-Vlaanderen
Provinciehuis Olympia
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
tel: 050 40 31 66
email: pom@west-vlaanderen.be
www.pomwvl.be

Leiedal
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
tel: 056 24 16 16
email: info@leiedal.be
www.leiedal.be

wvi
West Vlaamse Intercommunale
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge
tel: 050 36 71 71
email: info@wvi.be
www.wvi.be
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