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Juryrapport FGNoviteitenprijs 2021: een nieuwigheid 

 

 

Een introductie 

Voor de 11e keer wordt de FGNoviteitenprijs uitgereikt in het kader van de 23e Vakbeurs 

Facilitair en Gebouwbeheer. Het is een prijs voor een nieuw en innovatief product of dienst 

binnen de werkterreinen van Facilitair Management en Gebouwbeheer. Een prijs voor een 

opvallende en betekenisvolle ‘nieuwigheid’, iets wat we nog niet gewend waren en inspeelt 

op een behoefte door de gebruikers. Maar het is ook een voorbeeld voor anderen om hen te 

stimuleren om blijvend ondernemend te vernieuwen, onder het motto ‘goed voorbeeld doet 

goed volgen’. 

Het proces van de FGNoviteitenprijs is er op gericht om een bijdrage te leveren aan het 

blijvend stimuleren en bevorderen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied facilitair 

management en Gebouwbeheer in het Nederlandse taalgebied. Werkplekken, Gebouwbeheer 

en werkomgeving - in de brede zin van het woord - staan hierbij centraal. De 

FGNoviteitenprijs vormt een uitstekend podium om noviteiten op genoemde gebieden onder 

de aandacht te brengen. Dit jaar waren er meer dan 60 inzendingen die door de jury op hun 

meerwaarde beoordeeld moesten worden. Voorwaar een grootse opgave, omdat iedere 

inzending wel iets vernieuwends en iets bijzonders in zich herbergt. En uiteindelijk dient uit 

de zes genomineerden één winnaar gekozen te worden. Het keuzeproces leverde interessante 

discussies op binnen de jury, maar ten finale waren de leden het eens over de winnaar die de 

prestigieuze onderscheiding in ontvangst kan nemen. 

Voor de jury zijn er acht beoordelingscriteria:-  

o People: in welke mate draagt het bij aan het versterken van het welzijn van mensen? 

o Planet: in hoeverre wordt er een bijdrage geleverd aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen en milieuvriendelijk? 

o Profit: hoe wordt de financiële verbetering cq opbrengst vergroot (meer dan kosten 

alleen)? 

o Toegevoegde waarde voor facilitair management: herkenbaarheid voor de toepassing 

in de praktijk? 

o Toegevoegde waarde voor de thuiswerkplek: in welke mate wordt het thuiswerken 

positief beïnvloed voor de medewerker in deze Covid-pandemie-tijd?  

o Circulaire economie: in welke mate komt circulariteit in het gebruik van materialen 

naar voren? 

o Social return: op welke manier wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van 

werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

o Noviteitswaarde: in welke mate is sprake van uniciteit, vernieuwing en originaliteit ten 

opzichte van het bestaande aanbod? 

De nadruk van de samenhangende beoordeling heeft met name gelegen op het noviteit-

karakter en haar meerwaarde voor de gebruiker. 
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De jury is trots op alle genomineerden en de uiteindelijke winnaar. De jury waardeert alle 

inzendingen en wil iedereen van harte bedanken voor het initiatief om een eigen noviteit in te 

zenden.  

 

Enkele observaties tijdens het jureringsproces 

Het afgelopen jaar 2020 werd en het lopende jaar 2021 wordt gekenmerkt door de corona-

pandemie, dat ook een grote impact heeft voor ondernemers, werknemers en klanten. Het is 

een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen aan gaat. Het zijn juist de thema’s facilitair en 

gebouwen die hierbij een centraal onderwerp van discussie zijn: hoe kan verantwoord gewerkt 

worden met het in acht nemen van de vigerende coronaregels. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 

thuiswerken, afstand houden, luchtkwaliteit, ergonomie, flexibiliteit, snel reageren op 

situaties, beschikbaarheid tijdige en juiste data, gezondheid, bewegen en veiligheid. En dat 

alles ook financieel verantwoord kunnen hebben. Het vraagt niet alleen om het werk anders te 

organiseren en te leiden, maar ook het beschikbaar hebben van de juiste producten en 

hulpmiddelen. Dit was ook duidelijk te zien aan de aard van de inzendingen: een aanzienlijk 

aantal had een directe relatie met de corona-pandemie. Het toont de innovatieve kracht van 

het ondernemerschap aan, door het alert en vroegtijdig inspelen op kansen in de markt en het 

zoeken naar oplossingen voor zeer actuele vraagstukken. Het merendeel van de inzendingen 

straalt het continue bezig zijn uit met vernieuwingen door ondernemers.  

Het was opvallend te ervaren dat - waarschijnlijk door de crisis ten gevolge van de corona-

pandemie – er minder aandacht te zien was voor de reeds langer bestaande en essentiële 

maatschappelijke beleidsthema’s Planet, circulaire economie en social return. Voor de jury 

was het overigens ook niet gemakkelijk om te beoordelen of de ‘claim’ die bij het product en 

haar beschrijving wordt gegeven ook gevalideerd juist is.  

Het is te hopen dat al de ontwikkelde meerwaarde van de ‘nieuwigheden’ in de producten en 

hulpmiddelen die door de leveranciers zijn ontwikkelt, door de potentiële behoeftigen 

(klanten) worden herkent en erkent. Ze helpen om de vraagstukken op te lossen en het 

continue verbeteringen aan te brengen op het gebied van facilitair management en 

Gebouwbeheer.   

 

Jury van FGNoveitenprijs 2021 

De jury bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond qua kennis en ervaring, zodat 

vanuit een verscheidend van invalshoeken naar de inzendingen gekeken kan worden. De leden 

van de jury zijn:- 

o Jacques J.A.M. Reijniers, voorzitter van de jury. Momenteel is hij directeur/eigenaar 

Apollo Consultancy BV, als raadgever en docent. Hij was o.a. partner/bestuurder/ 

consultant van PricewaterhouseCoopers Management Consultants met als 

aandachtsgebieden productielogistiek en inkoop, directievoorzitter van Het NIC, part-

time bijzonder hoogleraar inkoopmanagement aan Nyenrode Business Universiteit en 

industrial engineer bij Cincinnati Milacron. Hij is werktuigbouwer en bedrijfskundige. 
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o Henny Brullemans. Hij is werkzaam geweest in het facilitair management en de 

logistiek. Al meer dan tien jaar is hij beoordelaar van de sectorverhalen en 

themapresentaties in het Kenniscentrum Facilitair. Tevens is hij voorzitter van de 

inhoudscommissie van het Kennis- en informatiecentrum voor facilitair management 

en Gebouwbeheer.  

o Ton Rooijakkers. Hij is de eerste beursmanager van de vakbeurs Facilitair. 

Tegenwoordig is hij directeur van HoLaPress Congresbureau. 

o Peter van Oosten. Hij is directeur van StarConsult. In die hoedanigheid staat hij een 

keur van overheidsinstellingen en beursgenoteerde ondernemingen bij in hun 

facilitaire processen. 

 

De genomineerden voor de ‘FGNoveitenprijs 2021 

Zoals eerder vermeld zijn er zes genomineerden – in alfabetische volgorde op bedrijfsnaam - 

door de jury gekozen uit het grote aantal inzendingen.  

1. Ritswand heeft een circulaire oplossing voor scheidings- en stiltewanden. 

Ondanks de gewenste openheid in organisaties, bestaat er toch behoefte aan ruimtes 

waar in alle rust gebeld, geconcentreerd gewerkt of vergaderd kan worden. ‘Gewoon 

door te ritsen’ stelt Ritswand. Snel op te bouwen, flexibel en duurzaam. 

 

2. Imagebuilders komt met een oplossing voor het ruimtebesparend creëren van een 

thuiswerkplek. 

Door de coronapandemie is thuiswerken een ‘normaal’ geworden. Echter, niet iedere 

woning beschikt over een thuiswerkplek. Imagebuilders ontwikkelde een flexibele en 

ergonomische werkplek die na gebruik met weinig ruimte opgeborgen kan worden. 

 

3. Interland Techniek heeft een coronavrij luchtbehandelingssysteem voor liften in 

hoogbouw ontwikkeld. 

Het belang van schone lucht is – zeker in deze coronatijd – aangetoond. Met name in 

liften komen meerdere mensen op een beperkte ruimte samen. Interland Techniek 

ontwikkelde een luchtbehandelingssysteem voor coronavrije lucht. 

 

4. Cleanedge Lighting voor LED’s ‘to kill the virus’. 

Bescherming tegen bacteriën en virussen is cruciaal voor een veilige en gesteriliseerde 

werkomgeving. Clean Edge ontwierp een LED-verlichtingsarmatuur om infecties te 

voorkomen en daardoor het werkrendement te verhogen. 

 

5. Markantoffice bouwt een thuiswerkplek die past in het interieur.  

De gezonde werkplek thuis is – ook na de coronatijd – een hulpmiddel dat niet 

verstorend werkt in de woning. Daarom bedacht Markant een flexibele werkplek die 

past in de kamer en ook uitnodigt om te bewegen. 

 

6. Darwin heeft een oplossing voor een Smart Building Ecosystem. 
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Vanuit het oogpunt van efficiency, duurzaamheid, gezondheid en comfort heeft 

Darwin een oplossing bedacht die integraal de samenhang beoordeelt door gebruik te 

maken van een centraal slim systeem voor dataverzameling en analyses. 

 

De winnaar van FGNoviteitenprijs 2021 

Uit het grote aantal inzendingen zes genomineerden te selecteren is al een ‘force majeur’, laat 

staan uit zes uitdagende genomineerden één winnaar te kiezen. Het was een boeiend proces, 

maar er kan er slechts één de winnaar zijn. Uiteindelijk was de jury unaniem van mening de 

de FGNoviteitenprijs 2021 toegekend wordt aan:- 

De winnaar 

Clean Edge Lighting met ‘Kill the virus’ 

Binnen kantoor- en andere gebouwomgeving is de noodzaak voor het bieden van een veilige 

werksituatie voor werknemers en bezoekers in deze corona-pandemie-tijd meer dan ooit 

tevoren aangetoond. Deze behoefte zal ook blijvend zijn, zo leren we van deskundigen op dit 

gebied. Het is natuurlijk op de eerste plaats van belang voor de gezondheid van de mensen 

zelf, maar het is ook van belang voor de ondernemers voor de realisatie van de doelstellingen. 

Wat te denken van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen indien we deze veilige 

omgeving niet kunnen bieden in gebouwen? Clean Edge draagt bij aan het creëren van deze 

noodzakelijke omgeving door gebruik te maken van een LED Verlichtingsarmatuur dat overal 

op een veilige manier voor mens en dier ingezet kan worden. Het desinfecteert en voorkomt 

infecties. Voor de jury was dit een betekenisvolle noviteit en iets nieuws dat ook juist in deze 

tijd haar meerwaarde voor de gebruiker aantoont.  

 

Aldus opgemaakt op dinsdag 7 september 2021 te Valkenswaard door de jury 

FGNoviteitenprijs 2021 


