
Het nieuwe Brusselse hoofdkantoor van 
de Navo in Evere viert in maart dat het 
twee jaar in gebruik is. Onder het schit-
terende schild van deze kolos met acht 
vleugels van lange, gebogen gebouwen, 
wacht Patrick Sonveaux ons op. Rustig, 
bedachtzaam en met de glimlach. Alle 
facilities en infrastructuur van de super-
beveiligde reus van 250.000 m2 beheren, 
dat is nochtans een gewicht dat velen 
stress zou bezorgen. Maar nee, de handel-
singenieur van opleiding heeft het er naar 
zijn zin, ervan overtuigd dat “zo’n functie 
uitvoeren ten dienste van zo’n instelling, 
je maar één keer in je leven overkomt”. 
Voordat hij “deze unieke kans greep” be-
gon deze veertiger zijn carrière 22 jaar ge-
leden bij Siemens. “Toen ik mijn eerste job 
kreeg, werd ik verantwoordelijk voor pro-
jecten rond ‘facilities’ terwijl ik helemaal 
niet wist wat dat domein inhield. Ik ben 
aangekomen op een sleutelmoment, toen 
nagedacht werd over nieuwe methodes 
voor FM en toen nieuwe informaticatools 
verschenen voor het beheer. Ik heb snel 
geleerd, vooral door contact met Roland 

De Coninck, een echte referentie. Sinds-
dien heb ik de facilitaire sector en het 
vastgoed nooit meer verlaten.”

De kans van zijn leven
Na een passage als consultant bij DBAsso-
ciates en vervolgens bij de RTBF als raad-
gever vastgoedbeheer onder leiding van 
Emmanuel Robben, krijgt hij negen jaar 
geleden de kans van zijn leven: de functie 
van Facility Manager bij de Navo. Patrick 
Sonveaux aarzelt geen seconde. “Dit was 
een mooie uitdaging voor mijn kunnen en 
vooral bood het de kans het project voor 
de verhuizing van het Brusselse hoofd-
kantoor van de Noord-Atlantische Ver-
dragsorganisatie in Brussel mee te maken 
en te begeleiden. Een historische verhui-
zing naar een iconisch gebouw met een 
erg bijzondere opbouw op het vlak van 
techniek, ruimtegebruik, veiligheid, en op 
menselijk vlak.”
Eerst was hij verantwoordelijk voor de 
soft services in het oude gebouw, maar 
onze man kreeg vier jaar geleden de vol-
ledige leiding van facilities, uitgebreid 

met de technische infrastructuur. Zo be-
vond hij zich op de eerste rij om de meest 
kritieke fase van de switch naar het nieu-
we gebouw te begeleiden. “Mijn team en 
ik stonden in voor de installatie van alle 
FM-diensten, het afwerken van bijkomen-
de werkzaamheden in de aanloop naar de 
verhuizing. Wij hebben het verhuisteam 
begeleid door een Debug-team aan te 
stellen en we hebben gezorgd voor de 
ingebruikname van het gebouw en de 
technische installaties maar ook voor de 
inhuldiging. Deze overgang bood ook een 
prachtige gelegenheid om onze manier 
van werken binnen facilities te reorgani-
seren. Wij hebben alles vanaf een wit blad 
herschreven zodat we zo goed mogelijk 
aan de nieuwe behoeftes van het nieu-
we gebouw konden voldoen en we weer 
40 jaar verder kunnen”, herinnert de Faci-
lity Manager zich.
Dat alles met een team van 70  mensen, 
met externen aangevuld zodat er elke dag 
meer dan 150  contractanten op het ter-
rein rondlopen voor operaties in onder-
aanneming: Cofely en Siemens voor het 

“De Navo, een unieke facilities-ervaring”

Met zijn 45 jaar leidt Patrick Sonveaux het Facilities Management en infastructuur van de Navo 
in Brussel met diplomatieke handigheid. Twee jaar geleden heeft hij samen met zijn team de 

verhuizing van het oude terrein naar de nieuwe megastructuur van 250.000 m2 tot een goed einde 
gebracht. De Facility Manager ziet toe op deze atypische en superbeveiligde bijenkorf waarin de 
delegaties van de 29 lidstaten ondergebracht zijn en waar 4.500 mensen werken. Een dagelijkse 
uitdaging met knelpunten die men nergens anders aantreft.

Patrick Sonveaux – head infrastructure and Facilities Management NATO
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(technische) onderhoud, Aramark voor de 
catering in verschillende restaurants en 
cafetaria’s en Laurenty voor het schoon-
maakluik. Op die manier wordt alleen 
intern gehouden wat te maken heeft met 
algemene supervisie, controle en kennis 
van het gebouw (onder meer met een erg 
krachtig BIM). Ook is er een interne inter-
ventiecapaciteit om tussen te komen bij 
noodgevallen, om in gevoelige zones op 
te treden of om projecten te beheren. Dat 
blijft een gigantische opdracht, zoals dat 
past bij het Navo-gebouw en zijn bijzon-
dere eigenschappen.

Security Clearance
“Twee domeinen vallen niet onder ons 
hoewel ze een sterke impact hebben op 

ons werk: IT en vooral veiligheid”, legt 
Sonveaux uit. “Iedereen die van buitenaf 
het terrein binnenkomt, moet een ‘Secu-
rity Clearance’ hebben (en er één krijgen 
vraagt tijd), of moet permanent geëscor-
teerd worden.” Die veiligheidsregels bepa-
len heel veel zaken en ze wegen ook op de 
interne werking van facilities zelf.

“Wat ook bijzonder is aan dit gebouw, is dat 
het in feite plaats biedt aan 29 ’ambassa-
des’ van de 29 lidstaten, verspreid over de 
verschillende vleugels van het gebouw. 
Elke natie heeft dus zijn ruimte om zijn 
staf en zijn delegaties in onder te bren-
gen. Dit is een privéruimte waartoe ik als 
Facility Manager en mijn teams geen vrije 
toegang hebben hoewel we er wel instaan 
voor het onderhoud. Alles moet daar dus 

ook worden onderhandeld, gepland, aan-
gekondigd, toegelaten, geëscorteerd, of 
het nu gaat om de schoonmaak, om her-
stellingen, inrichtingswerken enz. We slui-
ten akkoorden af met elke natie, waarbij ze 
kunnen kiezen uit verschillende niveaus 
van dienstverlening. In het meest extreme 
geval zijn er vier naties op 29 die ervoor 
gekozen hebben volledig zelfvoorzienend 
te zijn, met hun eigen technische installa-
ties en interne diensten. Wij leveren alleen 
warm en koud water, elektriciteit en we 
leveren soft services en logistiek”, legt de 
verantwoordelijke voor facilities uit.
Het zou Patrick Sonveaux ook kunnen 
gaan duizelen door de reusachtige om-
vang van het gebouw en van de infa-
structuur. De FM-verantwoordelijke is 
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echter de rust en de zelfcontrole zelve 
en hij heeft een vertrouwensband met 
zijn teams weten op te bouwen. Hij blijft 
zen, ook ten opzichte van dit dorpje van 
250.000  m2  (met Carrefour-winkel, apo-
theek, pers- en conferentiecentrum enz.) 
waar dagelijks 4.500  mensen werken en 
tal van bezoekers over de vloer komen. 
Een hyperactieve bijenkorf waar achter 
het centrale deel ook een sportcentrum 
huist, en een gebouw voor alle technische 
en logistieke diensten. Dat laatste is met 
het hoofdgebouw verbonden via een tun-
nel waarin een minitruck enkele wagen-
tjes voorttrekt. “De hele logistieke stroom 
gebeurt via deze tunnel. In 2019 zijn op 
die manier 48.000  transporten gebeurd 
van voorwerpen, gaande van brieven tot 
zwaar materiaal.”

De mix van processen en tools 
optimaliseren
Op dit moment is Patrick Sonveaux 
vooral bezig met het bijwerken van het 
nieuwe facilitiesmodel dat hij samen 
met zijn team heeft bedacht en opgezet. 

“De komende drie jaar is het de bedoe-
ling zoveel mogelijk lessen te trekken 
uit alle processen en tools die we twee 
jaar geleden hebben ingevoerd”, zegt 
hij. “Voor energie is alles gecentraliseerd 
via ons Building Management System 
(BMS) dat gegevens ontvangt van meer 
dan 100.000  verzamelpunten in de hele 
structuur. We hebben een complexe tech-
nologische structuur waarin aardwarmte, 
warmtekrachtkoppeling, slab cooling/he-
ating en zonnepanelen worden gecombi-
neerd. We hebben dus het potentieel voor 
een goede mix. Hetzelfde voor onze in-
formaticatools zoals FMIS, BMS, BIM (met 
een erg doorgedreven 3D-model). Het 
komt erop aan al deze systemen optimaal 
naast elkaar te laten functioneren en te 
laten communiceren. De massa’s data ge-
bruiken, ze structureren, consolideren en 
het Navo-personeel nog meer betrekken 
in de wereld van de facilities door onze 
resultaten meer zichtbaarheid te geven. 
In mei van dit jaar organiseren we daar-
om de FM Days zodat de wereld achter de 
schermen van de facilities van de Navo 
beter gekend kan geraken.”
Genoeg dus om een plaats op de short-
list van kandidaten voor de FM Awards 
2020  te verdienen. “Misschien...”, geeft 
het hoofd infrastructuur en Facilities 

Management van het emblematische 
hoofdkantoor van de Navo in Brussel 
toe. “Ik heb mijn kandidatuur vooral in-
gediend om door mij ook mijn FM-team 
in de belangstelling te plaatsen, en alle 
kennis die mijn medewerkers in een voor 
de Navo historische periode hebben toe-
gepast. Het is dankzij mijn 70 collega’s dat 
ik in 2018 de unieke switch van het oude 

naar het nieuwe gebouw met succes heb 
kunnen uitvoeren en tegelijk de gemedi-
atiseerde inhuldiging in goede banen heb 
kunnen leiden en dat we in 2019 een top 
hebben kunnen houden met de 29 lidsta-
ten die we onderdak bieden.”
Door Fernand Letist
Foto’s © NATO

www.nato.int




