FM PROFESSIONALS

LET’S
CONNECT
Herken je dat? Door thuiswerken en minder sociale connecties lijkt de wereld kleiner en
zijn de workplace vraagstukken juist groter. Organisaties zijn allemaal bezig met de vraag
hoe werken en de werkomgeving eruit gaan zien. Het is nu het moment om de kans te
benutten om de beste manier van werken te initiëren. Een manier van werken waarmee
we productiviteit, sociale connectie en vooral well-being, duurzaamheid en werkgeluk
stimuleren. Een manier van werken waarin we effectiviteit en de flexibiliteit van het
thuiswerken maximaal integreren. Het vakgebied van facility management, huisvesting en
HR is dynamischer dan ooit! Het delen van inspiratie, kennis en ervaring is nog relevanter.

NEEM DEEL A AN
ONZE FM COMMUNITY
Wij geloven in de kracht van verbinding. Om continu met oplossingen te

MEET UP:
KENNISDELINGSSESSIES

komen in de snel veranderende wereld is kennisdeling en samenwerking
essentieel. Samen weet je gewoon echt meer. Sluit je aan bij onze FM
community speciaal voor professionals (zonder commercieel belang) om
uitdagingen, kennis, ervaring en inspiratie binnen facility management
en huisvesting te delen. Naast toegang tot een online platform kun je

GET INSPIRED:
INSPIRATIESESSIES

maandelijks deelnemen aan online inspiratie- en kennisdelingssessies over
actuele thema’s en uitdagingen. Voor offline ontmoetingen ben je bovendien
meer dan welkom in ons FM Community Clubhuis.

MEET UP: ONLINE KENNISDELINGSSESSIES

FM COMMUNITY
PLATFORM

Hoe pas je faciliteiten en dienstverlening aan op de nieuwe werkelijkheid?
En hoe zorg je dat medewerkers productief, gezond, engaged en
verbonden blijven? Nieuwe vragen ontstaan continu. Ga tijdens de online
kennisdelingssessies met peers in gesprek over hoe zij inspelen op actuele
ontwikkelingen en kennis toepassen. Minimaal zes sessies van twee uur die
bestaan uit inspiratie, praktijkvoorbeelden, brainstorms en dialogen. Leer

FM COMMUNITY
CAFÉ

van elkaar, laat je prikkelen en gebruik de mogelijkheid om te benchmarken
en spiegelen en je eigen visie en oplossingen aan te scherpen.

‘OM CONTINU MET OPLOSSINGEN TE KOMEN IN DE
SNEL VERANDERENDE WERELD IS KENNISDELING
EN SAMENWERKING ESSENTIEEL. SAMEN WEET JE
GEWOON ECHT MEER.’

GET INSPIRED
ONLINE INSPIRATIESESSIES

FM COMMUNITY CAFÉ

Laat je tijdens deze online sessies inspireren door experts

Wij blijven ook offline ontmoeten heel waardevol

met een visie op actuele trends en ontwikkelingen.

vinden. Ontmoetingen zorgen voor andere gesprekken,

Wat doet een crisis met ons? Hoe kun je deze periode

meer energie en nieuwe ideeën. Kom een dag werken

gebruiken om te optimaliseren en innoveren? Hoe kun

in ons FM Community Café in Amersfoort, even weg

je nu doorpakken op duurzaamheid? Spraakmakende

uit je eigen werkomgeving. Elk kwartaal ben je welkom

sessies met impact! Pak bovendien de kans om experts

om te werken en kennis en ideeën te delen tijdens

en visionairs te ontmoeten en ze persoonlijk jouw

spontane ontmoetingen met peers en experts. Onze

vragen te stellen.

community managers Sandy, Ingrid, Elise en Hielke
zijn aanwezig voor vragen en connecten je graag met

FM COMMUNITY PLATFORM

andere aanwezige FM professionals. Reserveer vooraf

Buiten de online sessies kun je je peers ontmoeten en

een plekje. Je kunt gebruik maken van onze lunch en

bevragen op het online FM Community Platform. Maak

aansluiten bij de informele borrel.

je eigen profiel aan, stel vragen, creëer een poll en deel
je tips en/of successen. Openbaar of in een besloten
groep. Algemeen facilitair of juist specifiek op thema’s
als nieuwe manieren van werken, well-being, workplace,
duurzaamheid, gastvrijheid, inkoop of tech & data.

‘ONTMOETINGEN ZORGEN VOOR ANDERE GESPREKKEN,
MEER ENERGIE EN NIEUWE IDEEËN. KOM EEN DAG
WERKEN IN ONS FM COMMUNITY CAFÉ.’

FM COMMUNITY
IN HET KORT


Toegang tot kennis, best practices ervaring en inspiratie



Onbeperkt toegang tot het online platform waar peers in FM, RE en HR
samenkomen



Twee inspiratiesessies met aansprekende experts



Minimaal zes online kennisdelingssessies



Offline ontmoetingen met peers en experts in het FM Community Café

€ 750

EXCL. BTW
PER PERSOON
PER JAAR

€ 1.250

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van onze FM Community is exclusief voor professionals
binnen FM, RE en huisvesting. Commerciële partijen zijn uitgesloten. We
vinden het belangrijk peers bij elkaar te brengen die iets aan elkaar hebben,
elkaar aanvullen of samen tot innovatieve oplossingen kunnen komen. De
waarde van de FM Community wordt mede bepaald door ieders bijdrage.
We nodigen je dan ook uit om actief deel te nemen op het platform en aan
de online sessies.
Voor het lidmaatschap vragen we een bijdrage van € 750 excl. BTW per
persoon per jaar. Je kunt ook kiezen voor een bedrijfslidmaatschap van
€ 1.250 excl. BTW, dan kun je met maximaal drie collega’s vanuit jouw
organisatie aansluiten. Dit kunnen jouw FM collega’s zijn, maar ook andere
collega’s bijvoorbeeld van HR. Wil jij ook lid worden van onze FM Community?
Meld je hier aan.

Neem je al deel aan één van onze exclusieve management courses,
dan ben je ook automatisch lid van de FM Community.

‘DUURZAME CONNECTIES MAKEN’

EXCL. BTW
PER BEDRIJF
PER JAAR

KALENDER
IMPRESSIE
Met zorg stellen we een kalender met kennisdelings- en inspiratiesessies
samen. We spelen met onze programmering in op actuele vraagstukken,
thema’s en onderwerpen en kijken daarom een half jaar vooruit. We
vinden ook jouw behoeften relevant. Heb je wensen voor een bepaald
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GET INSPIRED: IMPACT!
Impact! Hoe probeer jij jouw
steentje bij te dragen aan een

thema of wil je graag zelf een best practice delen? Samen maken we

mooiere wereld? En hoe probeer

het delen van kennis en ervaring succesvol. Kijk voor de meest actuele

jij het verschil te maken binnen

agenda op onze website: www.hospitality-group.nl.

jouw organisatie? Synergie heeft
onderzoek gedaan naar de 40
meest inspirerende organisaties

MEET UPS

van Nederland. Wat maakt een

maart 2022

organisatie inspirerend en wat

Creating great places to work

april 2022

te maken? Een ding is zeker:

Healthy food, healthy people

mei 2022

stay. Uiteindelijk start impact

Duurzaam FM

drijft een organisatie om impact
Business for Good is here to
maken bij jezelf. Janneke Zuidhof
inspireert tijdens deze sessie over

GET INSPIRED
Impact!
Nader te bepalen

impactorganisaties en maakt

februari 2022

vanuit persoonlijke drijfveren en

najaar 2022

impact kan maken binnen jouw

purpose de link naar hoe meer
eigen organisatie.

FM COMMUNITY CAFÉ
Vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 20 mei 2022
Vrijdag 30 september 2022
Vrijdag 25 november 2022

