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FREESTONE

Freestone is een onafhankelijk bedrijf dat je volledig ontzorgt als het gaat om de gebouwen en de
infrastructuur van je bedrijf. Of het nu te maken heeft met je vastgoed, je gebouwen of Facility
Management: Freestone heeft steeds de juiste expertise in huis.

DIENSTEN
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Recruitment, Search & Selection (RSS)
Project Sourcing
Service Outsourcing

Training & coaching
Transactional services in Real Estate

Advisory in Workplace, Building & Facility

FREESTONE PEOPLE

Heb je nood aan tijdelijke of permanente expertise in Real Estate, Building of Facility?
Wens je maximale ondersteuning en begeleiding voor jouw projecten?

Freestone People helpt je bij het vinden van de meest talentvolle kandidaat!
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Onze organisatie bereikt de piek van 62 medewerkers, elk met hun eigen knowhow en expertise.
De jarenlange ervaring van Freestone en de waaier aan nationale en internationale referenties
bieden het voordeel dat onze talenten steeds kunnen terugvallen op een backoffice van zeer ruime
vakkennis, succesvol gerealiseerde projecten en ondersteunende tools.
Werken met dergelijke ad hoc teams zorgt voor enorme flexibiliteit op korte en lange termijn.
Bovendien volgen onze medewerkers voortdurend interne en externe opleidingen. De continue
samenwerking met collega's en de kwalitatieve opvolging van prestaties leiden tot de maximale
groei van ieders talent!

FREESTONE PEOPLE
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Recruitment,
Search &
Selection (RSS)

Project Sourcing

Service
Outsourcing

FREESTONE PEOPLE | Recruitment, Search & Selection

Ruim netwerk junior- tot seniorprofielen
Inhouse expertise Freestone
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Testing
No cure no pay
Overbrugging via project sourcing tot definitieve aanwerving
Breed scala recruitment tools

FREESTONE PEOPLE | Project Sourcing

Inhouse expertise Freestone
Opleidingen op maat en ifv opdracht
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Continue mentoring, opvolging, ondersteuning
Back-up Freestone-team
Variabel aanbod diverse junior- tot seniorprofielen
Geen personeelsrisico

FREESTONE PEOPLE | Service Outsourcing

Inhouse expertise Freestone
Opleidingen op maat en ifv opdracht
7

Continue mentoring, opvolging, ondersteuning
Back-up Freestone-team
Onestopshop-solution voor specifieke ondersteunende dienst
Totale ontzorging

FREESTONE PEOPLE | Persoonlijke Profiel Analyse

Wij werken met de Persoonlijke Profiel Analyse of PPA van Thomas International.
De PPA geeft een grondig inzicht weer van iemands gedrag in 3 verschillende situaties: werkgedrag,
gedrag onder druk en in een privéomgeving. Deze test biedt garantie op vlak van aanwerving,
opleiding
en
ontwikkeling.
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FREESTONE PEOPLE | Cases

De Belgische retailketen Veritas telt anno 2018 maar liefst 130
winkels. Verspreid over heel België, kunnen de vestigingen voor hun
facilitaire ondersteuning beroep doen op het facilitair departement in de
hoofdzetel te Kontich. Ter versterking van het facilitair team werd Freestone
aangezocht om een Facility Assistent af te vaardigen.
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Toen Fluvius in 2016 een Architect Bedrijfsvastgoed zocht, vonden ze
dankzij Freestone de geknipte persoon die het strategisch plan voor het
vastgoed kon uitschrijven.

Daikin, een Japanse multinational gespecialiseerd in airco en koelsystemen,
ging voor een interne verhuis op de site van Oostende op zoek naar een
Verhuiscoördinator. Al gauw werd duidelijk dat de scope veel breder
was. De verhuiscoördinator moest namelijk eveneens instaan voor de
coördinatie van de geplande renovatieprojecten.

FREESTONE ACADEMY

It’s all about the people: as a company you’re only as smart as the people working in your
company.
Freestone Academy is hét opleidingsplatform voor onze klanten en medewerkers.
Hierin organiseren wij op regelmatige basisopleidingen en bijscholingen om hen scherp en up-to-date te
houden. Onze jaarlijkse succesvolle opleidingen zijn onder meer:

Elementaire Bouwkunde
Conditiemeting en Meerjarenplanning NEN2767
Gebouw- en installatietechnieken
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FREESTONE TRANSACT

Je huurcontract eindigt binnenkort of je denkt aan een nieuwe locatie. Ons ‘transactional services’ team
helpt je bij het maken van de juiste keuze aan de beste voorwaarden en zet alles om in een sluitend
contract.
Stay or leave analyse & huurnegotiatie
• Je huurcontract van je kantoor, magazijn of retailpand nadert een opzeg- of einddatum waardoor je de
opportuniteit hebt om je huurcontract te hernegotiëren en je voorwaarden te verbeteren.
Site selectie
• Je wenst nieuwe kantoren, winkelpunten of magazijnen te huren of te kopen (site selectie)
Lease management
• Je wenst je huurcontracten professioneel te laten beheren
Sales Support
• Je wenst je overtollig vastgoed op de beste manier te valoriseren en te verkopen

Onze transactionele experten werken uitsluitend voor huurders en eindgebruikers. Hierdoor zitten we
altijd langs uw kant van de tafel en vermijden we elke vorm van conflict of interest. Onze no cure no pay
success fee aanpak bij negotiaties is een duidelijke WIN-WIN.
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FREESTONE ADVISORY

Je uitdagingen kunnen zich situeren op gebied van huisvesting, gebouwen of facilities en vormen vaak
een combinatie van ruimtelijke, technische, financiële, contractuele en operationele expertise.
Space
• Je merkt dat je ruimtegebruik niet meer efficiënt en up-to-date is
• Je wenst mits een masterplan een gefundeerde beslissing te kunnen nemen betreffende de toekomstige
huisvesting van je bedrijf of overheidsdienst
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Building
• Je wenst als gebouweigenaar inzicht te krijgen in de technische staat van de gebouwen
• Je vraagt je af wat het zal kosten om je gebouwen op peil te brengen en hoeveel toekomstig onderhoud kost
Facility
• Je zou graag de financiële en organisatorische performantie van je facilitaire diensten in kaart brengen om
vervolgens de kwaliteit en de kosten te optimaliseren

•

Tools
Je wenst advies m.b.t. tools of software om je gebouw(en) efficiënt te beheren

Onze experten staan klaar om niet enkel de kosten te verlagen maar ook de kwaliteit te verhogen, in
optimale overeenstemming met de specifieke noden van je bedrijf of organisatie. Enkel op deze manier
kunnen de ondersteunende diensten in je bedrijf écht de core business ondersteunen!
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PRIVAAT
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PUBLIEK

6CONTACT

FREESTONE
De Hene 10 - 1780 Wemmel
+ 32 2 453 95 50
www.freestone.be
BTW 0887.436.073

Dorien Termote
Recruitment
+32 2 453 95 59
Dorien.termote@freestone.be
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