
Selfmade man
Jochem Hansen heeft een graduaatsdi-
ploma Elektronica en volgde de postho-
geschoolopleiding Facility Management 
aan de KAHO Sint-Niklaas. Hij startte in 
1996  bij Engie en groeide snel door tot 
werfleider voor de bouw van datacenters. 
In 2000 maakte hij de overstap naar een 
kleine startup, HostIT, waar hij operatio-
neel verantwoordelijke van het datacen-
ter was. HostIT werd in 2004 door Cegeka 
overgenomen, waarbij Jochem Hansen 
werd aangesteld als operationeel verant-
woordelijke van het datacenter en de faci-
lities (toen 150 werkplekken).

Jochem Hansen heeft een sterke affiniteit 
met techniek en draagt de familiewaarden 
van Cegeka hoog in het vaandel: “Daar-
naast bracht mijn passie voor sport mij 
respect, doorzettingsvermogen, discipline 
en luistervaardigheden bij. Deze waarden 
betekenen een grote meerwaarde bij het 
uitoefenen van mijn job en hebben me 
gebracht tot waar ik nu sta. Ik adem het 
DNA van Cegeka mee uit.”

Aan de wieg van het facilitair team
Cegeka kende van 2004 tot nu een enor-
me groei. Het aantal medewerkers steeg 
van 300 naar 6.500 waarvan 2.500 in Bel-
gië. De voorbije jaren groeide het bedrijf 
met 18 tot 20% per jaar, zowel op eigen 
kracht als door overnames. De bedrijfs-
oppervlakte (inclusief het datacenter) 
breidde uit van 4.000 m² naar 32.500 m² 
(8 gebouwen).
Omdat er in 2004  nog geen facilitaire 
dienst was, stond hij in 2006 mee aan de 
wieg van de afdeling: “Een realistische, 
empathische aanpak was van in het be-
gin het uitgangspunt. Als facility-afdeling 

is het zeer belangrijk om goed te kunnen 
luisteren en communiceren, met daaraan 
gekoppeld de employee journey. Als je de 

“De facility-afdeling moet goed kunnen luisteren en communiceren”

Jochem Hansen werkt sinds 2004 bij Cegeka, een toonaangevend bedrijf in de technologiesector. 
Eigenaarschap, authenticiteit, ontwikkeling, ondernemerschap, van dichtbij meemaken, respect en 

kostenbewustzijn vormen het DNA van het familiebedrijf. Stuk voor stuk waarden die Jochem Hansen 
(46) doortrekt in zijn job als Facilities Manager, doorspekt met een gezonde dosis boerenverstand 
en eerlijkheid. In 2004 stond hij mee aan de wieg van de facilitaire afdeling, waar luisteren en 
communiceren centraal staan.

Jochem Hansen – Facilities Manager Cegeka
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01. Jochem Hansen (Facilities Manager Cegeka): “Als 
je de medewerkers kunt ontzorgen, hen de juiste faci-
liteiten biedt en laat connecteren krijg je als afdeling 
grenzeloos respect terug.”
02. De werkplekken stellen maximale flexibiliteit 
voorop, met aandacht voor de groei van teams, 
akoestiek, het bewaren van de openheid, de juiste ac-
commodatie voor het juiste werk en het welbevinden 
van de medewerkers.



medewerkers kunt ontzorgen, hen de juis-
te faciliteiten biedt en laat connecteren 
krijg je als afdeling grenzeloos respect 
terug. Dit staat of valt uiteraard met het 
mandaat en de empowerment vanuit de 
directie, weliswaar binnen de budgettaire 
grenzen.”
Jochem Hansen staat aan het hoofd van 
het facilitair team, dat uit acht interne 
fulltime medewerkers en 33 externe me-
dewerkers bestaat. Hij is verantwoordelijk 
voor de vier locaties: “Het is belangrijk dat 
je omringd wordt door een team waarin 
iedereen zijn eigen sterktes heeft en 
complementair is aan mekaar. De ener-
gie en opportuniteiten komen vanzelf als 
de neuzen in dezelfde richting staan. Dit 
straalt eveneens af op de andere afdelin-
gen in het bedrijf. Ook bij de keuze van 
een leverancier gaan we vaak in zee met 
de partij die dezelfde waarden uitdraagt.”

Uitdagingen
De sterke groei is voor het bedrijf en de 
facility-afdeling een van de uitdagingen. 
Jochem Hansen: “We willen voldoende 
kwalitatieve werkplekken voorzien, met 
zo weinig mogelijk leegstand. Het gaat 
over het vinden van een evenwicht tussen 
kostenefficiëntie en medewerkerstevre-
denheid. Sustainability staat eveneens 
hoog op de agenda. Dit weerspiegelt 
zich in projecten als onze datacenters, in 
2009 een nieuwbouw met betonkernacti-

vering, driedubbele beglazing en tal van 
andere energiebesparende maatregelen. 
Ik denk ook aan de Gent Blue towers met 
Breeam-certificaat en ons nieuwe duur-
zame hoofdkantoor van 9.600  m² op de 
Corda Campus in Hasselt. We hechten ook 
veel waarde aan ons MVO-charter.”

Focus op employee en visitor 
journey
Goede medewerkers aanwerven en behou-
den is een van de grote uitdagingen van 
een IT-bedrijf. Cegeka behaalde reeds voor 
de derde keer het Top Employer-certificaat. 
De facility-afdeling creëert binnen dat ka-
der meerwaarde via ons lopende project 
met de employee journey. Jochem Hansen: 

“We doen dit niet alleen. Onze sterkte is de 
vlekkeloze samenwerking tussen facilities, 
hr, interne IT, Health and Safetey en het 
general management. De reis van mede-
werkers doorheen de niet-corejob-gere-
lateerde items begint thuis en is dikwijls 
frustrerend en tijdrovend. Wij willen dit 
ontzorgen via onder meer onboarding en 
korte doorlooptijden. De niet-core-activi-
teiten zoals onthaal, gsm, logins, badges 
en wagen gaan we hiervoor optimaal faci-
literen. Alle werkgerelateerde zaken moe-
ten op eenvoudige wijze beschikbaar en 
bruikbaar zijn. De variatie aan werkplek-
ken en omgevingen, met aandacht voor 
natuurlijke materialen, stimuleert de cre-
ativiteit. We evolueren meer en meer van 
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“We evolueren meer en 
meer van Activity Based 
Working naar Experienced 
Based Working, wat 
zich weerspiegelt in ons 
hoofdkantoor op de Corda 
Campus.”
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Activity Based Working naar Experience 
Based Working. Dat is heel sterk zichtbaar 
in ons meest recente project op de Corda 
Campus. Maar ook de bezoeker moet een 
wauweffect krijgen als hij binnenkomt. Ik 
denk aan de slagboom die automatisch 
opengaat na nummerplaatherkenning en 
de persoonlijke verwelkoming.”

Nieuw hoofdkantoor op Corda 
Campus
Het nieuwe hoofdkantoor op de Corda 
Campus is het paradepaardje van de fa-
cilities-afdeling. De business community 
Corda Campus telt ongeveer 5.000  me-
dewerkers, tal van innovatieve bedrijven 
waaronder 100  start-ups en 150  sca-
le-ups. Jochem Hansen: “De werkbeleving 
krijgt hier dankzij de unieke locatie een 
extra dimensie. De campus vormt door 
zijn technologische, verbindende en dy-
namische karakter qua locatie de perfecte 
match voor onze applicatieve teams. De 
samenwerking met onze applicatieve 
teams zorgt er zo voor dat we op facili-
tair vlak met sterke innovatieve (IA driven) 
projecten voor de dag kunnen komen en 
nog meer kunnen connecteren met ge-
bouwen, medewerkers, bezoekers enz.”
De werkplekken stellen maximale flexibi-
liteit voorop, met aandacht voor de groei 
van teams, akoestiek, het bewaren van de 
openheid, de juiste accommodatie voor 
het juiste werk en het welbevinden van 
de medewerkers. Het gelijkvloers van het 
kantoor is opgevat als een open lounge 
campusruimte waar andere bedrijven, me-
dewerkers en klanten (informeel) verga-
deren, opleiden, lunchen en brainstormen. 

“We hebben er zelfs enkele klaslokalen 
voorzien voor hogeschool PXL. Iedereen 
is er welkom”, vertelt Jochem Hansen. “Op 
die manier ontstaat een kruisbestuiving 
tussen grotere bedrijven, scale-ups, start-
ups en studenten. Dit is voor ons een be-
langrijke troef in de war for talent. Gene-
ratie Y en de komende alfa-generatie zijn 
hier heel gevoelig voor.”
Door Tilly Baekelandt

www.cegeka.com

03. Het gelijkvloers in het nieuwe duurzame hoofd-
kantoor op de Corda Campus in Hasselt is opgevat 
als een open lounge campusruimte waar medewer-
kers, klanten en bezoekers (informeel) vergaderen, 
opleiden, lunchen en brainstormen.
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