
Guy Gillijns
Commercieel Directeur Willemen Construct

Guy Gillijns studeerde af als Bachelor Marketing, 
Publiciteit en PR. Hij was 17 jaar actief als 
commercieel directeur bij Groep Van Roey. 
In 2018 ging hij een nieuwe uitdaging aan en 
werd hij commercieel directeur van Willemen 
Construct. Als commercieel directeur en lid van het 
Directiecomité is zijn voornaamste missie om het 
commerciële beleid van Willemen Construct verder 
uit te bouwen in gans Vlaanderen. Het bedrijf is 
hoofdaannemer van allerlei types van gebouwen; 
gemengde projecten, kantoren, residentiële 
gebouwen en algemene utiliteitsgebouwen. 
Willemen Construct behoort tot Willemen Groep, 
één van de grootste familiale bouwgroepen in 
België en is actief in bouw, infrastructuurwerken, 
toelevering en projectontwikkeling.

Michel Weijers
Senior Projectmanager Gemeente Venlo
Managing Director C2C ExpoLAB 

Als projectmanager is hij verantwoordelijk voor 
het totale projectmanagement dat gericht is op het 
ontwerp, ontwikkeling en inrichting van het nieuwe 
Venlose stadskantoor. Het nieuwe stadskantoor zal 
conform de cradle to cradle principes gerealiseerd 
worden.
Dat betekent dat dit gebouw naast het opwekken 
van energie ook de lucht in het stedelijk gebied 
zuivert, water recycled, gebruik maakt van C2C-
materialen, maar bovenal een aantrekkelijke 
werk- en verblijfsplek wordt voor medewerkers en 
klanten/bezoekers.
Daarnaast is de heer Weijers Managing Director 
van C2C ExpoLAB, dat bouwprojecten ondersteunt 
met hoge ambities op gebied van circulariteit en 
duurzaamheid.

Veerle Hermans
Prof. Dr. aan de Vrije Universiteit Brussel

Veerle Hermans is Professor in Ergonomie en 
expert op het gebied van welzijn op het werk.
Haar unieke kracht is de combinatie van onderzoek 
en praktijk: als wetenschappelijk onderzoeker 
analyseert ze fysieke werkomstandigheden 
en als praktijkdeskundige zoekt ze steeds de 
beste oplossingen om het welzijn op het werk te 
verbeteren.
Ze heeft nationale en internationale projecten 
gecoördineerd en teams gecoached om maximale 
resultaten te bereiken.
Naast haar academische baan, inspireert ze 
bedrijven en helpt hen met het welzijn van hun 
menselijk kapitaal.

Welke 3 directe gevolgen 
heeft uw bedrijf of 

organisatie van Covid19?

Hoe verandert Covid19 de 
markt van office buildings, 

inzake 
1. Aanpassing gebouwen

2. Nieuwbouwprojecten

3. Onderhoud en renovaties

Welke 3 suggesties heeft u 

om zo snel mogelijk weer 

succesvol te zijn?

MAANDAG 8 JUNI 2020

PERSOONLIJKE  UITNODIGING

www.buildingofficebuildings.com

Building Office Buildings is een neutraal kennisplatform voor stakeholders uit het kantorenvastgoed. Onze baseline is: Healthy Office - 
Happy People - Successful Business. Vanuit die insteek zoeken we naar inspirerende voorbeelden van ‘goed huisvaderschap’ binnen het 

kantorensegment. Gebouwen die op verschillende vlakken iconisch en exemplarisch zijn en waarvan de opdrachtgever en ontwerper blijk geven 
van een grote betrokkenheid bij het welzijn van de personen die het gebouw dagelijks gebruiken en bezoeken.

In onze Community Leadership Series bespreken 3 thought leaders 3 actuele vraagstukken. Met hun unieke kennis en expertise inspireren zij onze 
internationale business community van office construction experts. Onze missie van sharing knowledge, knowhow and ‘knowwho’ blijft ook bestaan 

in deze turbulente tijden. Mogen we u online verwelkomen?

Community Leadership Series

3 Thought Leaders
3 Current Challenges

33x

Online ontvangst

Welkom bij Building Office Buildings
door Werner Bullen, Building Office Buildings

3 x 3 Sessie

Pauze & ontdek de expo 

Live chat met de Thought Leaders

Samenwerken, zeker nu 
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Deze Community Leadership Series is 
exclusief voor investeerders, uitbaters, 
architecten, ingenieurs, aannemers en 
financierders van kantorenvastgoed. 

Deelname is gratis, maar het aantal 
deelnemers is beperkt. Schrijf u dus snel in.

We sturen u een persoonlijke link voor deze 
exclusieve en eenmalige online sessie.

Klik hier om in te schrijven

https://hopin.to/events/bob-be-online-community-leadership-series
https://hopin.to/events/bob-be-online-community-leadership-series

