IFMA Facility Awards 2017 - “Project of the Year”:
UZ Brussel wint publieksprijs met project dat SDM mee ontworpen heeft

Elk jaar wordt er tijdens de IFMA Facility Awards
voor het “Project of the Year” een team bekroond
dat - aan de hand van een project dat onder meer
het beheer van gebouwen, de werkomgeving en de
facilitaire dienstverlening optimaliseert - bijdraagt
tot het succes van de desbetreffende onderneming.

Een volledig ziekenhuis én een campus meerdere dagen operationeel houden in geval van een
algemene stroomuitval: de Brussels Health Campus is er sinds 2016 op voorzien. Het UZ Brussel is in
samenwerking met de VUB faculteit geneeskunde & farmacie het eerste ziekenhuis in België dat zo
ver gaat om de bedrijfszekerheid en dus de patiëntveiligheid te blijven garanderen als het openbaar
energienet het laat afweten. Om die reden waren het ziekenhuis en de campus genomineerd voor de
Facility Awards 2017.
Om dit innovatief facilitair project te kunnen realiseren, heeft UZ Brussel beroep gedaan op SDM.
“De volledige intelligentie van smart grid werd door SDM ingenieurs ontworpen: 4 FTE’s hebben
gedurende 2 jaar detailconcepten uitgewerkt voor de automatisering, software geschreven en die
gedurende 6 maanden via emulatie getest om die dan stapsgewijs live te implementeren terwijl het
ziekenhuis volledig operationeel moest blijven”, licht Bavo De Man (zaakvoerder van SDM) toe. Door
de complexiteit, de uitgebreide automatisatie en meerdere redundantie en back-up systemen werd
ook het onderhoud aan SDM toevertrouwd.
Op 11 mei 2017, tijdens de prestigieuze IFMA Facility Award uitreiking, werden de winnaars bekend
gemaakt. De samenwerking met UZ Brussel en haar partners werd beloond want UZ Brussel sleept
de prestigieuze publieksaward in de wacht dankzij de stem van meer dan 3000 bedrijven. Proficiat aan
iedereen die dit project mee gerealiseerd heeft!

Foto IFMA vlnr: Sven Hebbelinck (technisch directeur UZ Brussel, Jan Flament (directeur administratieve & technischfaciliterende diensten), Jimmy Van Moer (manager engineering & energie, technische dienst), Bavo De Man (zaakvoerder SDM)
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