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FACILITY MANAGEMENT
THINK TANK 

MADE IN BELGIUM

EFFICIENCY IN REAL ESTATE, 
BUILDINGS, FACILITIES & MOBILITY MANAGEMENT
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Voorwoord

Missie geslaagd

B ij de oprichting van het magazine Profacility hadden we ons als doel gesteld om kennis 
te delen over de verschillende aspecten van facility management. Door het tijdschrift 
Facilities van onze collega’s bij Roularta te bestuderen, ontdekten we dat de onderwerpen 

die hierin aan bod kwamen, vooral betrekking hadden op het operationele beheer van ‘soft 
services’. Al gauw merkten we dat de markt aan het veranderen was, en dus besloten we om 
de redactionele inhoud van het magazine Profacility op te delen in vier informatieve pijlers, 
namelijk organisatie en beheer van facilitaire diensten, inrichting van werkomgevingen en 
gebouwen, vastgoed en outsourcing van facilitaire diensten. Tien jaar later durven we te zeggen 
dat we de juiste keuzes gemaakt hebben.

De kern van de veranderingen vormt de werkomgeving: steeds meer bedrijven passen de 
principes van het Nieuwe Werken toe door hun ruimtes anders in te delen. Kenniswerkers 
mogen telewerken en genieten een grotere mobiliteit door de toepassing van ‘management by 
objectives’ en de bliksemsnelle evolutie van de Informatica- & Communicatietechnologieën die 
dit fysiek mogelijk maken. Bedrijfskantoren worden in eerste instantie ontmoetingsplaatsen die 
de samenwerking en communicatie moeten stimuleren en die volledig afgestemd zijn op de 
waarden van het bedrijf.

Sinds de klimaatcrisis op de voorgrond getreden is, gaat er extra veel aandacht naar gebouwen-
beheer. Door de zeer snelle desindustrialisering in Europa worden gebouwen immers afge-
schilderd als grote vervuilers die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de CO2-uitstoot. 
Op dit vlak moet de facility manager optreden door het energieverbruik als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten te controleren en tot een minimum te herleiden, idealiter door het organiseren 
van een eigen productie van groene energie, door middel van nieuwe technologieën als zonne-
panelen, geothermie en windmolens. Niet alleen gebouwen moeten ‘green’ en ‘smart’ zijn, maar 
ook de stad in haar geheel. Het grootste probleem is de mobiliteit. Deze moet herzien worden, 
of een deel van de economische activiteit zal eraan ten onder gaan. Openbaar vervoer, stedelijke 
opwaardering, een grotere bevolkingsdichtheid en het gemengde karakter van wijken staan dan 
ook in het middelpunt van de debatten... Het is aan de facility manager om de juiste locatie voor 
de zetel van een bedrijf, openbaar bestuur, handelszaak, school of ziekenhuis te selecteren.

En wat met de outsourcing van facilitaire diensten? Hoewel het ‘single providers’-model nog 
altijd het meest toegepaste managementmodel is, heeft de outsourcing van meerdere facilitaire 
diensten aan één leverancier de voorbije jaren aan belang gewonnen, nog steeds met het doel 
om meer kosten te besparen door synergieën en schaalvoordelen. Managementmodellen 
worden niet alleen talrijker, maar ook ingewikkelder en vereisen de juiste tools en procedures.

De voorbije tien jaar heeft Profacility zijn steentje bijgedragen tot de popularisering van deze 
nieuwe aspecten, de betreffende wetgevingen en tot de voorstelling van nieuwe tools, diensten 
en technieken. Dankzij de medewerking van vele facility managers, professoren, consultants en 
dienstverleners die hun knowhow en ervaringen wilden delen met onze journalisten, hebben we 
onze missie om deze kennis en best practices te verspreiden, tot een goed einde kunnen 
brengen. Het multidisciplinaire karakter van facility management breidt zich alsmaar verder uit, 
en om in de goede richting verder te gaan, verzoeken wij u de enquête in te vullen die wij samen 
met IFMA en KI’communications opgesteld hebben om een beter inzicht te krijgen in uw 
verwachtingen op het gebied van informatie en uw prioriteiten als manager voor de komende 
jaren.

Didier VAN DEN EYNDE
Directeur van de uitgave
Profacility & Pro-RealEstate
dvandeneynde@bimedia.be
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Facility management in volle verandering

FM INTELLIGENCE
die 5 minuten van uw tijd zullen ons helpen om te beantwoorden aan uw wensen 

op het gebied van informatie, benchmarks en het delen van ervaringen.

Vertel ons welke uw verwachtingen en prioriteiten als manager zijn.

Vul onze online vragenlijst in 

www.FM-intelligence.be

een gezamenlijk initiatief van 

FM RESEARCH 

H 
et voorbije decennium zijn de vakgebieden die vallen onder de koepel van facility 
management, uitgebreider en diepgaander geworden. De pioniers van het FM in 
België, die onze journalisten voor deze editie van Profacility Magazine geïnterviewd 

hebben, maken dit duidelijk aan de hand van de FM Scope Matrix. Deze FM-specialisten 
gingen het belang na van de volgende vijf onderdelen voor het facility management van 
hun onderneming en activiteitengebied: 
• soft facilities (cleaning, catering, hospitality,…)
• hard facilities (HVAC, safety & security, ICT, onderhoud van de gebouwen,…)
• workplace management (property and space management, verhuizingen en    
 inrichtingen, project management, bureaumatica, document management,…)
• mobiliteit van personen en logistiek transport
• duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Elke geïnterviewde heeft het belang van elk van deze onderdelen voor hun facility 
management tien jaar geleden en nu geëvalueerd. De resultaten werden in grafi eken 
gegoten en zijn veelzeggend. Ze illustreren nadrukkelijk hoe allesomvattend en 
gediversifi eerd FM is geworden.

Permanente bijscholing
De professionalisering van het beroep van facility manager vereist een permanente 
bijscholing om nieuwe materies, wetgevingen, hulpmiddelen en technieken goed te 
begrijpen en zo in dialoog te kunnen gaan met wie ze in de praktijk moet brengen en in 
procedures en acties moet omzetten. Door de evolutie van een operationeel en tactisch 
beheer naar een strategisch beheer, horen management-, organisatie- en communicatie-
vaardigheden voortaan tot de basiseigenschappen van een goede facility manager.

IFMA (de Belgische Beroepsfederatie voor Facility Managers), Bimedia (Profacility) en 
KI’communications dragen elk op hun manier bij tot de permanente scholing van facility 
managers en tot de verwerving van essentiële expertise en knowhow.
Via verschillende media, reportages, benchmarks, rondetafelgesprekken en praktijkstudies 
brengt Profacility de best practices op het gebied van FM onder de aandacht. De didactische 
artikelen geven meer uitleg bij nieuwe wetten en normen en analyseren de processen om 
het beheer van facilitaire diensten, gebouwen, werkomgeving, vastgoed en mobiliteit te 
optimaliseren.
Dankzij IFMA kwamen opleidingen in facility management tot stand in samenwerking met 
verschillende Belgische hogescholen. Daarnaast verzamelt IFMA best practices via werk-
groepen, conferenties en de jaarlijkse Facility Awards. KI’communications doet hetzelfde 
door de organisatie van belangrijke evenementen, zoals de Facility Nights en de FM 
Congressen, en draagt bij door debatten aan te wakkeren en informatie met een grote 
toegevoegde waarde te verspreiden.

Uw mening is kostbaar voor ons
Om u de juiste informatie te verschaffen waarmee u bepaalde valstrikken en obstakels kunt 
ontwijken, kostbare tijd kunt winnen en de ROI van uw investeringen kunt verbeteren, 
organiseren IFMA, Profacility en KI’communications een grote enquête om na te gaan 
welke verwachtingen u op het gebied van informatie hebt en welke uw prioriteiten op het 
gebied van facility management zijn voor de komende jaren. We vragen 5 minuten van uw 
tijd om deze enquête in te vullen.

Want uw mening is belangrijk voor ons.

Didier VAN DEN EYNDE  Mieke LONCKE  Patrick WENDELEN
Directeur van de publicaties  Directeur  Managing Director
Profacility & Pro-RealEstate  IFMA  Ki’Communications
Business Interactive Media

De Profacility media zijn publicaties van  
 

Uitgever: Business Interactive Media bvba 
Louisalaan, 475 -1050 Brussel

Tel. +32(0)2 669 77 65
Fax +32(0)2 626 37 17

info@bimedia.be - www.bimedia.be
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MARKETING & ADVERTENTIE
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FM INTELLIGENCE
die 5 minuten van uw tijd zullen ons helpen om te beantwoorden aan uw wensen 

op het gebied van informatie, benchmarks en het delen van ervaringen.

Vertel ons welke uw verwachtingen en prioriteiten als manager zijn.

Vul onze online vragenlijst in 

www.FM-intelligence.be

een gezamenlijk initiatief van 

KI
COMMUNICATIONS
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Postgraduate
Strategic Facility Management

2013  -  2014

www.ifma.be  www.erasmushogeschool.be  partner in the Brussels University Association

For more information
ERASMUS :  Mr. Germain VERBEEMEN, Programme Coordinator: gv@wicely.be - 0475/30.19.79

IFMA : secretary@ifma.be - 02/424.12.80

The postgraduate Strategic Facility 
Management guides you in developing 
a well-thought-out policy for the 
facility services in your organisation. 
The curriculum is unique, of high 
quality and based 
on current research into the 
developments in the field and their 
significance for the knowledge and 
skills of the Facility Manager.

 Location : Dansaert Campus, 
 70 Zespenningenstraat, 
 1000 Brussels
 Postgraduate starts 
 on 1st october 2013 
 & ends on 17th of june 2014
 Classes take place on tuesday 
 from 13:30 til 21:00

JAN 
LATHOUWERS
General Logistics Consultant 
Department of Justice

“This Facility Management training offers 
a lot of information, as well from an 
academic angle as from the daily practice. 
The exchange of experiences and the 
interactive way of teaching was very 
instructive.’’

MARLEEN 
VERMEIRE
Campus Coordinator University 
College West-Vlaanderen

‘‘Given the high level of learning 
content, the renowned lecturers and 
the English courses, the training 
matches the objectives of a training 
at Master level.’’

SEBASTIEN 
BERLANGER
Facilities Manager Coca Cola Europe

“The subject matter is presented in 
a very dynamic and realistic way by 
captivating speakers who not only 
focus on theory but regularly share 
their experiences with the group. 
The organisation runs smoothly.‘‘
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FM & OVERHEID  I  BEST PRACTICES  I

Jos DUCHAMPS, Gedelegeerd Bestuurder, Procos Group
Co-auteur van het boek 

Patrimoniumbeheer en FM van lokale besturen
Co-auteurschap van Andreas van Wagenberg, 
Jos Duchamps en Guy Vanhoorde 
Inhoudsopgave (185 pagina’s) :
I. Facility management: een volwassen professionele    
   managementdiscipline 
II. Patrimoniumbeheer bij de overheid 
III. Facility management bij de overheid 
IV. Het nieuwe werken 
V. De ontwikkeling en toekomst van facility management    
    bij lokale Vlaamse overheidsorganisaties 

Uitgeverij: Vanden Broele
reference ISBN-13: 978 90 4960 527 8
49 Eur
      www.uitgeverij.vandenbroele.be 

Het initiatief voor het publiceren van het boek ‘Patrimoniumbeheer en facility management 
van lokale besturen’ kwam van uitgeverij Vanden Broele, goed geïntroduceerd in de wereld 
van gemeentebesturen, waardoor het een vinger aan de pols heeft voor het detecteren van 
specifi eke behoeften. Er bleek geen enkel boekwerk te bestaan over deze materie!

Uitgeverij Vanden Broele stelde de vraag vast vanuit gemeenten naar beheercycli die in lijn liggen 
met de zesjarige beleidsvisie zoals ze dient ontwikkeld te worden na elke gemeenteraadsverkiezing. 
Facility management dient logischerwijze mee te integreren in de beheercycli. Op verzoek van de 
uitgeverij stelde Jos Duchamps een auteursteam samen met Andreas van Wagenberg - een autoriteit 
in Nederland op het vlak van facility management - en Guy Vanhoorde, Departementshoofd van het 
Departement Facility Management van de Stad Gent, en bijgevolg perfect vertrouwd met de praktijk 
van de aangesneden materie. Het boek kwam in ongeveer anderhalf jaar tot stand. Het boek wil vooral 
de kleinere gemeenten bereiken, voor wie de materie minder vertrouwd is, maar daarom niet minder 
belangrijk. Het werk ontstond in volledig co-auteurschap met een evenwichtige verdeling tussen de 
theoretische, wetenschappelijke en praktische inbreng.

Introductie tot facility management 
Het vastgoed bij de overheid heeft een enorme evolutie ondergaan. In het verleden  was het 
patrimonium een uitdrukking van de macht en het vermogen van een stad of gemeente en daardoor 
bij de overheid belangrijk als imagodrager. Vandaag moet het openbaar vastgoed vooral functioneel en 
operationeel zijn. Bij de lokale besturen zijn facility management en vastgoedbeheer zeer hecht met 
elkaar verweven. Typisch voor de lokale besturen is verder dat ze veel verschillende ‘klanten’ moeten 
bedienen.
Het boek opent met een cursus facility management. Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder
Van Proco Group: “Met uitzondering van de grote steden is facility management nog weinig bekend bij 
de lokale besturen. Gezien de doelstelling van het boek was het dan ook vanzelfsprekend om te openen 
met een introductie tot facility management”. Het eerste deel van het boek is volledig gewijd aan facility 
management en bevat hoofdstukken als ‘Wat is facility management?’, de gevolgen van de introductie 
van facility management, typische facility management ‘gereedschappen’, enz. Er wordt ook ingegaan 
op de Europese defi nitie van facility management met bijzondere aandacht voor de EN 15221 norm. 
“Dat is o.a. van groot belang omdat het boek zich ook richt op de diverse fi nanciële aspecten van 
het patrimoniumbeheer bij de lokale besturen, met een uitgekiende meerjarenbudgettering over de 
zesjarige bestuursperiode als uitdaging” verduidelijkt Jos Duchamps. 

Specifi ek werkterrein 
Het patrimoniumbeheer bij de lokale besturen is vaak een zeer complex gegeven omdat het een grote 
variëteit aan gebouwen betreft, waaronder meestal monumenten en geklasseerde panden. Dat maakt 
dat rekening houden met de TCO en ‘lifecycle cost’ uiterst belangrijk maar ook zeer ingewikkeld is. Jos 
Duchamps: “Het boek wil de facilitaire organisaties een praktische handleiding meegeven op maat van 
hun specifi ek werkterrein”.
Het boek heeft ook aandacht voor actuele thema’s en trends zoals Publiek Private Samenwerking, DBFM 
en geeft hiervan uitgewerkte cases zoals ‘scholen van morgen’, de bouw van nieuwe gevangenissen en 
de ontwikkeling van het station Gent Sint Pieter. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan ‘het nieuwe 
werken’. Jos Duchamps: “Specifi ek voor de kleinere lokale overheden is dat er weinig druk rust op het 
gebruik van het aantal vierkante meters. Zij hebben bijna altijd voldoende ruimte en zijn er ook eigenaar 
van. Bijgevolg is de invoering van het nieuwe werken vanuit het standpunt van het optimaliseren van 
het ruimtegebruik vaak geen noodzaak”. Het boek wil de bevoegde instanties bewust maken van de 
voordelen die het nieuwe werken insluit en adviseert om het mee te nemen bij nieuwbouw- of grondige 
renovatieprojecten. Er is ook een case study opgenomen om een en ander nog duidelijker te stellen.

Een andere facilitaire wereld 
De verschillen tussen facility management in de privésector en bij de lokale besturen heeft o.a. te 
maken met de omvang van de organisaties en meer nog met de versnippering van de verschillende 
diensten die elk een grote zelfstandigheid aan de dag leggen. Verder is er de grote verscheidenheid 
aan klantengroepen en de grote variatie aan type gebouwen en hun grootte. Er is de moeilijkheid om 
te sturen op kwalifi caties van mensen en de verplichting om de wet op de overheidsopdrachten strikt 
na te leven. Jos Duchamps: “In de toekomst is professionaliseren een noodzaak. Er moet vooral werk 
gemaakt worden van de klant/leverancier-relatie. Dat betreft zowel het kennen van de interne klanten 
en het herkennen van hun noden, als de service-ingesteldheid naar externe klanten”.
Het is best mogelijk dat dit boek een vervolg krijgt onder de vorm van trainingen en/of opleiding.

Eduard CODDÉ

Introductie tot Patrimoniumbeheer en facility management voor de lokale besturen
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FM Competences Mind Map

FM - Back to the Future  i  think tank  i

U
it de interviews met 9 pioniers van het Facility Management in België en de zowat   

500 artikels die wehebben gepubliceerd sinds de start van het tijdschrift Profacility,   

hebben we 7 belangrijke trends kunnen puren die de afgelopen 20 jaar een grondig   

 impact hebben gehad op de facility-organisatie en het -beheer.

Deze mindmapping illustreert beter dan woorden op papier verschillende significante elementen:

• De diversiteit van de materie, concepten, wetgevingen en procedures waar een Facility Manager   

 vandaag mee geconfronteerd wordt.

• Het met elkaar verweven zijn van concepten. (bv. thuiswerken en mobiliteitsproblemen)

• De oorzakelijke verbanden en de retroactieve feedback. (bv. de energiecrisis en de belangstelling   

 voor hernieuwbare energie)

• Het feit dat verschillende technologische en maatschappelijke factoren naast elkaar moeten   

 bestaan in eenzelfde ruimte-tijdgegeven opdat daaruit een bepaald fenomeen zou ontstaan.

 (bv. beschikbaarheid van snel mobiel internet en Het Nieuwe Werken).

Voor elk van deze trends kunt u terecht in de Knowledge Base en in het Know-how Center van 

www.profacility.be/library. Door de reportages, case studies en ervaringen van andere facility managers 

te lezen, kunt u uw eigen expertise in deze sectoren aanscherpen. 

Als een verlengstuk daarvan biedt de dienstverlenersgids een selectie van specialisten die bedrijven en 

overheidsadministraties kunnen bijstaan en adviseren in deze vak-gebieden.     
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De juiste mensen op de juiste plek

Facilicom kan u op vrijwel elk terrein de juiste mensen op de juiste plek leveren. We houden uw pand proper, zorgen voor de 
bewaking, maken elke dag een smakelijke lunch voor alle medewerkers, verzorgen het technisch onderhoud van uw pand, 
onderhouden uw fleet of nemen activiteiten geheel over. Ook verhuisprojecten of management opdrachten kunt u aan ons 
toevertrouwen. We kunnen alle diensten ook perfect combineren, daarbij profiteert u niet alleen van onze jarenlange kennis 
en ervaring, maar ook van mogelijke synergieën.

Bij Facilicom denken we graag met u mee. Oók in het beheersen van de kosten.

Wilt u weten wat Facilicom uw organisatie kan betekenen? 
Kijk voor meer informatie op www.facilicom.be of bel met 03 - 224 38 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ook op zoek naar facilitaire expertise?

Facilitair.indd   1 17/05/13   12:57Untitled-11   1 11/06/13   09:56



STRATEGISCH 
FACILITY 
MANAGEMENT
Insourcing of outsourcing, IFM of managing agent, benchmarking 
van de kosten, controle van de kwaliteit en de prestaties met KPI’s, 
SLA’s en FM Scorecards, FMIS, New World of Work, Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, enz. Door de gestage uitbreiding van de 
competentiegebieden in het Facility Management is een talent voor 
beheer, organisatie en communicatie noodzakelijk. 
Best practices om in het oog te houden. →→

ZIJN FACILITAIRE ORGANISATIE, KOSTENVERMINDERING 
EN OUTSOURCING PRIORITEITEN VOOR U ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 1 van de lezersenquête.
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Essentiële tools en mo dellen voor 
een efficiënt beheer

FM TREnDS 1  i  FRoM opERaTional To STRaTEgic ManagEMEnT  i  

Kostenbesparing was de initiële drijfveer van 
het vak en is ook vandaag nog een perma-
nente uitdaging voor de facility manager. 

Door de uitvoering en het operationele beheer van 
diensten die niet tot de corebusiness van het bedrijf 
behoren uit te besteden aan externe dienstverleners, 
konden besparingen gerealiseerd worden. Maar 
nadat de ‘single services’ met succes uitbesteed waren 
en de onderhandelingen over de prijs voorbij waren, 
bleek dat er nog meer kosten bespaard konden 
worden door de uitvoering en het beheer van 
meerdere facilitaire diensten toe te vertrouwen aan 
één dienstverlener en zo synergieën en schaalvoor-
delen te creëren.

Een stapje verder
Zodra de stap in de richting van de multidisciplinaire 
outsourcing en de uitbesteding van zowel de 
uitvoering als het operationele beheer van facilitaire 
diensten gezet is, rijst de vraag naar de grenzen van 
deze uitbesteding en naar de keuze van het 
managementmodel. Die keuze hangt in de eerste 
plaats af van de maturiteit van het facility 
management, de organisatie en de omvang van het 
bedrijf en de complexiteit en de veelheid van de 
vestigingen die beheerd moeten worden. Maar de 
keuze hangt ook af van de wil van het bedrijf om zich 
op lange termijn te verbinden tot één of meerdere 
leveranciers, waarbij het zijn angst zal moeten 
overwinnen om tegelijk kennis te verliezen en 
minder te kunnen interageren wat de continue 
verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid 
betreft.

geïntegreerd facility management
De afgelopen jaren kozen vele grote bedrijven en 
multinationals voor Integrated Facility Management 
(IFM). Ze besloten om de uitvoering en het beheer 
van alle facilitaire diensten geïntegreerd toe te 
vertrouwen aan één dienstverlener, met eventueel 

meerdere toeleveranciers. Tevens draagt deze partner 
de volledige verantwoordelijkheid voor het 
kostenbeheer en de kwaliteitscontrole. Dit betekent 
dat hij deelneemt aan de gemeenschappelijke missie 
om kosten te besparen, zonder de dienst-verlening in 
gevaar te brengen, en beter nog, om dit te combineren 
met een streven naar betere dienstverlening. Deze 
partner is echter rechter in eigen zaak. Dit 
managementmodel kent dan ook een gemengd 
succes en is voer voor discussie. De ‘Managing 
Agent’, een model van driepartijenbeheer, is een 
oplossing om sommige bedenkingen over IFM deels 
te verzachten: onafhankelijkheid van het facility 
management ten aanzien van de leveranciers. De 
controle van de kwaliteit en de goede uitvoering van 
de contracten door de dienstverlener(s) gebeurt door 
een bedrijfsexterne ‘Managing Agent’.
Vele facility managers zijn tegen IFM omdat ze de 
kennis en de controle van de processen intern willen 
houden. Als de samenwerking met deze partner 
strandt, vraagt het bovendien een zeer grote 
inspanning om de klok terug te draaien.

Follow-up van het beheer 
en kwaliteitscontrole
Vandaag gaat efficiënt facility management hand in 
hand met de ontwikkeling van controle- en follow-
upmiddelen, dat staat vast. Vaak speelt FMIS-
software daar een sleutelrol bij. De informatie die dit 
gecentraliseerde informatiesysteem registreert, levert 
de nodige gegevens op voor de uitvoering van een 
aanbesteding. Met deze tool kunnen de procedures 
die vastgelegd zijn in de contracten met de 
toeleveranciers in de vorm van een Service Level 
Agreement (SLA) geregistreerd worden en kan de 
goede uitvoering ervan gecontroleerd worden. Voor 
een objectieve follow-up van de contracten en een 
positief verloop van de samenwerking is het niet 
onbelangrijk om de te meten prestaties duidelijk af te 
bakenen en prestatie-indicatoren (Key Performance 

Sinds eind jaren negentig is kostenbesparing de hoofddoelstelling van de facility manager. 

Maar intussen is er heel wat veranderd. De vakgebieden die onder het facility management 

vallen, zijn uitgebreider en complexer geworden, waardoor er meer synergieën mogelijk 

zijn. Door de zwakkere groei, de desindustrialisering en de klimaatcrisis zijn rendabiliteit, 

gemotiveerde kenniswerkers en milieu nog belangrijker geworden. Om deze uitdagingen 

tot een goed einde te brengen, heeft het beroep zich geprofessionaliseerd door te 

evolueren van een operationeel beheer naar een tactisch en strategisch beheer, waarbij de 

facility manager betrokken wordt bij de strategische besluitvorming van het bedrijf.
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Essentiële tools en mo dellen voor 
een efficiënt beheer

Indicators - KPI’s) te bepalen die door het bedrijf en 
de leverancier gezamenlijk geaccepteerd worden.
Idealiter wordt de FMIS-software gebruikt en 
aangevuld door het bedrijf en door zijn leveranciers, 
en eventueel ook door een auditbedrijf, zodat 
iedereen over hetzelfde systeem voor rapportage, 
kwaliteitscontrole en besluitvorming beschikt.
Wanneer in tijden van crisis de nodige investeringen 
gedaan moeten worden om bepaalde projecten tot 
een goed einde te brengen, zal de facility manager, 
die bij de strategische besluitvorming betrokken is, 
de geregistreerde gegevens in het FMIS-systeem deels 
gebruiken om de ROI te berekenen en de toewijzing 
van financiële middelen gedaan te krijgen.

Facilitair scorecard
Het is van fundamenteel belang om niet enkel de 
resultaten van de prestaties van leveranciers te meten, 
maar ook die van de eigen FM-afdeling en de 
tevredenheid van de eindgebruiker, de 
bedrijfsmedewerkers. Facilitaire scorecards sluiten 
perfect aan bij de continue verbetering van de 
werking, waarbij de PDCA-cyclus (Plan – Do – 
Check – Act) de rode draad is. Door gegevens en 
resultaten in de vorm van prestatie-indicatoren te 
verzamelen, kunnen verschillende doelstellingen van 
de FM-afdeling bereikt worden, zoals de financiële 
doelstellingen (belangrijke uitgavenparameters die 
gevolgd moeten worden voor het budgettaire beheer 
om besparingen te realiseren), de tevredenheid van 
de (interne) klant en de kwaliteit van de procedures 
(process excellence).

uitbreiding van de vakgebieden
Het multidisciplinaire karakter van facility manage-
ment is nog altijd aan het uitbreiden. New World of 

Work, ICT en cloud computing, mobiliteit, energy 
efficiency, risk management, business continu-
ity, maatschappelijk verantwoord ondernemen,...           
allemaal nieuwe vakgebieden waarmee het FM 
voortdurend verrijkt wordt. Deze toenemende com-
plexiteit en uitbreiding van de vakgebieden vereist 
van de facility manager een permanente bijscholing 
om deze nieuwe onderwerpen, wetgevingen, tools 
en technieken te assimileren en zo in dialoog te   
kunnen gaan met wie ze in de praktijk moet brengen 
en in procedures en acties moet omzetten. 
De voorbije tien jaar nam IFMA het initiatief om in 
samenwerking met verschillende hogescholen 
opleidingen in facility management te organiseren. 
Oorspronkelijk waren deze opleidingen vooral 
gericht op het operationele beheer. Drie jaar geleden 
ging de opleiding in strategisch management aan de 
Erasmushogeschool Brussel van start en onlangs 
voerde de Haute Ecole de la Province de Liège een 
master in facility management in. Door de organisatie 
van evenementen en werkgroepen dragen zowel 
IFMA als KI’communications hun steentje bij door 
de debatten aan te wakkeren en best practices onder 
de aandacht te brengen. Via zijn verschillende 
mediakanalen verspreidt Profacility deze informatie 
en deelt het deze kennis en ervaringen. 
De Generaties X en Y die voor het beroep van facility 
manager kiezen, zullen dus zeker goed gewapend 
zijn om de professionalisering van het vak voort te 
zetten en de beslissingsbevoegdheden van facility 
managers te versterken zodat zij alsmaar meer 
toegevoegde waarde voor bedrijven kunnen 
genereren.

Didier VAN DEN EYNDE n
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Facility management moet 
uitgroeien tot een begrip 
met inhoud
Na 15 jaar praktijkervaring in de industriële dienstensector, waar hij met tal van aspecten 

uit het Facility Management in aanraking kwam, maakte Johan Ryckx de overstap naar het 

onderwijs. Toekomstige facility managers de vakcompetenties aanleren binnen een unieke 

professionele bachelor opleiding, die focust op de reële en professionele invulling van de 

functie van Facility Manager, is zijn stokpaardje. 

In zijn functie aan de KaHo is Johan Ryckx 

zowel gedreven als ‘content manager’ voor de 

opleidingen Facilitair management (bachelor 

en tevens posthogeschoolopleiding) alsook 

gepassioneerd docent voor zijn studentenpubliek. 

De bachelor opleiding Facilitair management ging 

23 jaar geleden van start in Sint-Niklaas en was 

het resultaat van een hechte samenwerking met de 

Hogeschool uit Groningen, Nederland. In die tijd 

waren het voor de facilitaire opleidingsonderdelen 

dan ook voornamelijk Nederlandse docenten die 

er voor de klassen stonden en ook het afgeleverde 

diploma was Nederlands gehomologeerd. Enkele 

jaren later werd de opleiding ook in Vlaanderen 

erkend.

In 1998 begon Johan Ryckx als docent aan de KaHo 

Sint-Lieven in Sint-Niklaas, waar op dat ogenblik 

een voltijdse driejarige dagopleiding ‘Facilitaire 

dienstverlening’ werd aangeboden. Deze is nadien 

geëvolueerd tot professionele bachelor Facilitair 

management. 

Op verzoek van toenmalig IFMA-voorzitter, 

Marcel Eeckhout, werd in de periode 2002 – 2003 

onderzocht of een posthogeschoolopleiding Facility 

management kon worden opgestart. Johan Ryckx: 

“Er werden 16 modules gedefinieerd. Een drietal 

ervan werden structureel gewijzigd of vervangen, 

maar  tot op heden blijken de meeste modules  nog 

altijd te beantwoorden aan de reële behoeften van 

het facilitaire werkveld”.

Balans vinden tussen 
techniciteit en management
Johan Ryckx zag het voorbije decennium een 

evolutie van facilitaire dienstverlener naar volwaardig 

Facility manager. “Vooreerst stonden de services naar 

de interne klant centraal” licht hij toe. “Nu gaat het 

om veel meer. Vastgoedbeheer is een erg belangrijk 

onderdeel geworden van het takenpakket en de 

functie vereist nu ook nadrukkelijk management- 

kwaliteiten”.

Gezien de oorsprong van de actuele professionele 

bachelor opleiding Facilitair management aan de 

KaHo Sint-Lieven eigenlijk in Nederland ligt en 

facility management bij onze noorderburen al langer 

stevig verankerd is, is het logisch dat de ontwikkeling 

van het vakgebied in Nederland en België met elkaar 

vergeleken wordt. Johan Ryckx: “Het is opvallend 

hoe Nederland de technische kant stelselmatig 

heeft weggelaten, terwijl het aspect management 

met dezelfde ijver op de voorgrond is geplaatst. 

FM - Back to the Future   i  interview johan ryckx   i

Vooreerst stonden 
de services naar de 

interne klant centraal.
Nu gaat het om veel 

meer. Vastgoedbeheer 
is een erg belangrijk 
onderdeel geworden 
van het takenpakket 
en de functie vereist 
nu ook nadrukkelijk 

managementkwaliteiten.

“

“

Johan Ryckx
Lector Facilitair Management
KaHo Sint-Lieven Sint-Niklaas / Gent
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FM - Back to the Future   i  interview johan ryckx, lector Facilitair Man   ageMent kaho Sint-lieven Sint-niklaaS / gent  i

  FM carrièreportret 

Johan Ryckx werkte 15 jaar in de industriële dienstensector, waar hij een gevarieerde ervaring opdeed 

met tal van raakvlakken aan facility management. Zo was hij o.a. verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en 

kostprijsberekening. Hij werkte als SGS-consultant en als auditor op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

Een belangrijke FM-ervaring deed hij op bij Wickes, de voormalige winkelketen van doe-het-zelf zaken. Johan 

Ryckx stond als Facility manager in voor de 16 filialen verspreid over gans het land. Naast facility management 

was de ondersteuning op veiligheidsvlak een belangrijk onderdeel van zijn verantwoordelijkheden. 

In 1998 werd door de KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas een vacature uitgeschreven voor een voltijdse betrekking 

als docent. Als man van de praktijk was dit aanbod hem op het lijf geschreven. Zo kwam hij terecht in de 

voltijdse dagopleiding (graduaat) ‘Facilitaire dienstverlening’, die later werd omgedoopt tot de drie jaar durende 

professionele Bachelor Facilitair management. Nu 11 jaar geleden stond Johan Ryckx aan de wieg van de 

posthogeschoolopleiding Facility Management, dat er kwam in nauwe samenwerking met Marcel Eeckhout, op 

dat ogenblik voorzitter van IFMA, en een aantal andere stuurgroepleden. Johan Ryckx: “Vanuit IFMA stelde men 

vast dat heel wat mensen in de dagelijkse praktijk van facility management stonden, zonder dat ze daarvoor 

een specifieke opleiding hadden genoten. Opzet was om een typisch FM-gerichte opleiding op poten te zetten 

voor mensen uit de praktijk”.

Nederland heeft een enorme vergadercultuur en 

stopt heel veel energie in de voorbereiding, maar 

uiteindelijk volgt er in verhouding soms te weinig 

actie uit al dat werk. Voor de Facility managers in 

eigen land wens ik dat ze het evenwicht kunnen 

vinden tussen de technische aspecten eigen aan 

vastgoed en facility management, de praktijk van het 

vakgebied en de vereiste managementkwaliteiten”.

Johan Ryckx betreurt dat facility management in 

onze streken soms nog teveel gevoelsmatig en te 

weinig gestructureerd tewerk gaat. Hij pleit voor 

een gestructureerde voorbereiding, eventueel via het 

opmaken van een degelijk ‘plan van aanpak’ voor 

elk afgebakend project. Ook de resultaten van al het 

geleverde werk komen dan aan de oppervlakte.

Johan Ryckx: “De CEO van een bedrijf weet meestal 

nauwelijks wat zijn Facility manager doet. De 

Facility manager moet zijn projecten en zichzelf 

beter verkopen, hij moet een vorm van marketing 

opzetten rond de resultaten die hij bereikt binnen 

zijn speelveld”.

Benchmarken
Het beste uit de Nederlandse en Belgische beleving 

van facility management is wellicht aangewezen voor 

de toekomst. De diverse opleidingen in Nederland 

en de unieke bachelor opleiding in Vlaanderen 

kunnen daartoe bijdragen. 

In Nederland is er het ‘LOOFD’ die de eindtermen 

vastlegt voor de opleiding facility management. 

In België bepalen de onderwijsinstellingen de 

programma’s. Johan Ryckx: “KaHo Sint-Lieven legt 

een competentieprofiel vast, wat vergelijkbaar is 

met het bepalen van eindtermen. Het programma 

voor de opleiding Facilitair management wordt 

voortdurend bijgesteld en accenten worden verlegd. 

Er is een Resonantieraad waarin een achttal mensen 

uit de praktijk zetelen die het programma en de 

leerresultaten mee evalueren.. Wanneer het over 

accentverschuivingen gaat, zal strategisch facility 

management met zekerheid meer aandacht krijgen.”

Voor Johan Ryckx verdienen de financiële aspecten 

van facility management meer aandacht. “Total Cost 

of Ownership (TCO) en Return On Investment 

(ROI) zijn een voortdurende uitdaging voor de 

Facility Manager” benadrukt hij. “Ook benchmarken 

biedt de Facility Manager een essentieel instrument 

voor het verbeteren van de financiële resultaten.”

De toekomst uitdagen 
Facility management moet in België verder blijven 

professionaliseren en daarvoor biedt een kwalitatieve 

masteropleiding een belangrijke bouwsteen. 

De professionele bachelor opleiding Facilitair 

management was en is nog steeds de basisopleiding 

voor wie denkt aan een carrière in de wereld van het 

facility management. Zowel de KaHo Sint Lieven 

als de Haute Ecole de la Province de Liège richten 

daarnaast een posthogeschoolopleiding in, ook 

gericht op het tactisch facility management. 
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  johan ryckx FM Scope Matrix 

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

Johan Ryckx: “IFMA nam een vijftal jaar geleden 

het initiatief voor een opleiding in samenwerking 

met de Erasmus Hogeschool Brussel. Het betreft een 

postgraduaatopleiding, die meer het accent legt op 

strategisch facility management.. 

Er blijft in Vlaanderen onbetwistbaar nood aan 

een volwaardige Masteropleiding op academisch 

niveau, gericht op strategisch facility management”.

Een mogelijke oplossing bestaat erin om op de 

bestaande ‘academische’ bachelor opleidingen als 

handelsingenieur, T.E.W. een masterjaar te laten 

volgen, dat volledig op Facility management focust. 

Bovendien zou deze oplossing het mogelijk maken 

om aan de vandaag bestaande professionele bachelor 

opleidingen Facility management via een schakeljaar 

een master opleiding te koppelen, met een specifiek 

FM - Back to the Future   i  interview johan ryckx, lector Facilitair Man   ageMent kaho Sint-lieven Sint-niklaaS / gent  i

masterjaar facility management als afronding. Dit zou 

het professionaliseren van het facilitaire vakgebied 

zeker ten goede komen.

Interview door Eduard CODDé n

Total Cost of Ownership
en Return On Investment zijn 
een voortdurende uitdaging 

voor de Facility Manager. Ook 
benchmarken biedt de Facility 

Manager een essentieel 
instrument voor het verbeteren 

van de financiële resultaten.

“

“
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Camelot Vastgoedbescherming Bvba 

cameloteurope.com

Kantoor Antwerpen 02 646 44 22

Yves Stevens 0477 822 268 | y.stevens@camelotbelgium.be

U kunt zich kosteloos aanmelden op: cameloteurope.com/seminarie2013
Voor vragen kunt u contact opnemen met Machteld Quaedackers via m.quaedackers@cameloteurope.com of 02 646 44 22.

Bij deze nodigen wij u van harte uit op ons Ontbijt Seminarie op 26 september aanstaande in Luik. We hebben wederom 

een aantal sprekers voor u weten te organiseren. Deze seminarie is gericht op eigenaars, beleggers en beheerders van 

leegstaand vastgoed, zowel vanuit de overheid als vanuit bedrijven en instellingen. 

In één ochtend zullen o.a. de volgende sprekers u bijpraten over alle actuele ontwikkelingen rondom leegstand in België:

• Frederic Lenders | Advocaat  De juridische implicaties van actief leegstandbeheer

• Remco van Olst | COO Camelot Europe  Voorbeelden van succesvolle case studies in Europa

• Yves Stevens | Director België  Succesvol risico’s minimaliseren en rendement realiseren uit leegstand

 

Wij verwachten dat u na deze ochtend uw leegstaand vastgoed met een frisse blik zult bekijken. 

Uitnodiging Ontbijt Seminarie Luik

september

2626
Yves Stevens | Camelot Vastgoedbescherming: 
“Economische realiteit binnen real estate en facility 
management: Leegstand!”

Camelot, de innovatieve Europese marktleider, biedt totaal leegstandbeheer dat streeft 
naar een optimale bezetting, beveiliging, beheer en gebruik van uw leegstaand gebouw. Ons 
doel is om de risico’s, zoals vandalisme, diefstal, kraken en verkrotting te minimaliseren 
en om uw rendement te maximaliseren.

Stop diefstal en vandalisme op uw bouwplaats 
Het risico op diefstal en vernieling op uw bouwplaats nemen onder andere tijdens de 

bouwvakvakantie aanzienlijk toe. Camelot biedt een betaalbare en e� ectieve methode 

om uw eigendommen te beschermen tegen vandalisme en diefstal in de vorm van 

Bouwbewoning. Het plaatsen van onze wooncabines met bouwbewoners heeft zich 

de afgelopen jaren bewezen als prima methode om diefstal en vandalisme tot het 

minimum te beperken. Camelot selecteert bij Bouwbewoning bewust bewoners met 

ervaring. Deze tijdelijke bewoners hebben over het algemeen een reguliere baan en zijn 

dus overdag tijdens de bouwwerkzaamheden niet thuis. Zo lopen bouwbewoners en 

bouwvakkers elkaar niet in de weg. Bespaar duizenden euro’s aan beveiligingskosten: 

Bel voor een advies op maat en gratis risico inventarisatie 02 646 44 22 of stuur een 

email naar info@camelotbelgium.be.

Transformatie: de oplossing voor uw leegstand?
Kantoorgebouw Koninklijkelaan Antwerpen wordt appartementencomplex.

Camelot Europe heeft het grotendeels leegstaande kantoorpand aan de Koninklijkelaan 

123 te Berchem Antwerpen aangekocht, met de bedoeling deze te transformeren naar 

5 zelfstandige wooneenheden. De appartementen variëren in oppervlakte van 70 tot 96 

vierkante meter. De bouw zal naar verwachting eind 2013 van start gaan, de oplevering 

staat na de zomervakantie 2014 gepland. 

 

Joost van Gestel, CEO Camelot Europe. “Transformatie van leegstaand vastgoed naar 

woon- en werkruimte voor studenten, starters, jongeren en arbeidsmigranten: het kan!” 

In Nederland heeft Camelot inmiddels ruim 30.000 m2 in ontwikkeling. Hier worden vooral verouderde en leegstaande kantoren 

getransformeerd naar huisvesting voor jongeren en studenten. Ook in Vlaanderen en Brussel is Camelot nu op zoek, echter de criteria 

voor lege projecten om tot succesvolle transformatie te komen zijn niet mals. “Van de 225 gebouwen die ons zijn gepresenteerd, waren maar 

een handjevol de moeite waard om te gaan bekijken.”, aldus van Gestel. Locatie blijft het sleutelwoord, waarbij de afstand tot voorzieningen als 

station, universiteit en winkels het verschil maakt. Heeft u leegstaand vastgoed dat wellicht in aanmerking komt voor tijdelijke of permanente 

transformatie? Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en 
transparantie

Wij hebben een eigen technische dienst en nemen hiermee al 

het werk uit handen. Van in beheer name van uw leegstaand 

vastgoed, het bewoonbaar maken van de ruimte tot het 

verzorgen van het dagelijkse technische onderhoud en dat 24/7. 

Er is geen onderaanneming waardoor kostenreductie, snelheid 

en kwaliteitscontrole gerealiseerd wordt.

Camelot werkt volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm en 

is volledig gecertifi ceerd. Onze eigen afdeling kwaliteit bewaakt 

procedures en protocollen. Via ‘MyCastle’ bent u als eigenaar 

altijd op de hoogte van de status van uw pand: wat gebeurt 

er in en om uw pand en welke maatregelen heeft Camelot 

genomen om de waarde van uw object te beschermen.

De leegstaand vastgoed specialist

Project:   Stadsvernieuwingsproject Antwerpen

De Camelot oplossing: •  Tijdelijke bewoning via bezetting ter bede 

 •  Totaal leegstandbeheer door Camelot

 •   Maandelijkse controle en rapportage

Resultaat: •   Bijdrage aan de leefbaarheid van de stad

 •  Vandalisme, diefstal en vernieling nihil

 •  Waardebehoud van het pand

Opdrachtgever:  Autonoom Gemeentebedrijf Vespa

“Gebouwen die leeg staan, zijn vaak gevoelig voor vandalisme, diefstal en verkrotting. Hierdoor neemt de waarde van het 

gebouw af en heeft het een negatieve invloed op de buurt. Door de samenwerking met Camelot, worden onze panden 

betrokken door mensen die het pand onderhouden. Zo behoudt het zijn waarde en wordt het geen lelijke plek in de buurt.”
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U kunt zich kosteloos aanmelden op: cameloteurope.com/seminarie2013
Voor vragen kunt u contact opnemen met Machteld Quaedackers via m.quaedackers@cameloteurope.com of 02 646 44 22.

Bij deze nodigen wij u van harte uit op ons Ontbijt Seminarie op 26 september aanstaande in Luik. We hebben wederom 

een aantal sprekers voor u weten te organiseren. Deze seminarie is gericht op eigenaars, beleggers en beheerders van 

leegstaand vastgoed, zowel vanuit de overheid als vanuit bedrijven en instellingen. 

In één ochtend zullen o.a. de volgende sprekers u bijpraten over alle actuele ontwikkelingen rondom leegstand in België:

• Frederic Lenders | Advocaat  De juridische implicaties van actief leegstandbeheer

• Remco van Olst | COO Camelot Europe  Voorbeelden van succesvolle case studies in Europa

• Yves Stevens | Director België  Succesvol risico’s minimaliseren en rendement realiseren uit leegstand

 

Wij verwachten dat u na deze ochtend uw leegstaand vastgoed met een frisse blik zult bekijken. 

Uitnodiging Ontbijt Seminarie Luik

september

2626
Yves Stevens | Camelot Vastgoedbescherming: 
“Economische realiteit binnen real estate en facility 
management: Leegstand!”

Camelot, de innovatieve Europese marktleider, biedt totaal leegstandbeheer dat streeft 
naar een optimale bezetting, beveiliging, beheer en gebruik van uw leegstaand gebouw. Ons 
doel is om de risico’s, zoals vandalisme, diefstal, kraken en verkrotting te minimaliseren 
en om uw rendement te maximaliseren.

Stop diefstal en vandalisme op uw bouwplaats 
Het risico op diefstal en vernieling op uw bouwplaats nemen onder andere tijdens de 

bouwvakvakantie aanzienlijk toe. Camelot biedt een betaalbare en e� ectieve methode 

om uw eigendommen te beschermen tegen vandalisme en diefstal in de vorm van 

Bouwbewoning. Het plaatsen van onze wooncabines met bouwbewoners heeft zich 

de afgelopen jaren bewezen als prima methode om diefstal en vandalisme tot het 

minimum te beperken. Camelot selecteert bij Bouwbewoning bewust bewoners met 

ervaring. Deze tijdelijke bewoners hebben over het algemeen een reguliere baan en zijn 

dus overdag tijdens de bouwwerkzaamheden niet thuis. Zo lopen bouwbewoners en 

bouwvakkers elkaar niet in de weg. Bespaar duizenden euro’s aan beveiligingskosten: 

Bel voor een advies op maat en gratis risico inventarisatie 02 646 44 22 of stuur een 

email naar info@camelotbelgium.be.

Transformatie: de oplossing voor uw leegstand?
Kantoorgebouw Koninklijkelaan Antwerpen wordt appartementencomplex.

Camelot Europe heeft het grotendeels leegstaande kantoorpand aan de Koninklijkelaan 

123 te Berchem Antwerpen aangekocht, met de bedoeling deze te transformeren naar 

5 zelfstandige wooneenheden. De appartementen variëren in oppervlakte van 70 tot 96 

vierkante meter. De bouw zal naar verwachting eind 2013 van start gaan, de oplevering 

staat na de zomervakantie 2014 gepland. 

 

Joost van Gestel, CEO Camelot Europe. “Transformatie van leegstaand vastgoed naar 

woon- en werkruimte voor studenten, starters, jongeren en arbeidsmigranten: het kan!” 

In Nederland heeft Camelot inmiddels ruim 30.000 m2 in ontwikkeling. Hier worden vooral verouderde en leegstaande kantoren 

getransformeerd naar huisvesting voor jongeren en studenten. Ook in Vlaanderen en Brussel is Camelot nu op zoek, echter de criteria 

voor lege projecten om tot succesvolle transformatie te komen zijn niet mals. “Van de 225 gebouwen die ons zijn gepresenteerd, waren maar 

een handjevol de moeite waard om te gaan bekijken.”, aldus van Gestel. Locatie blijft het sleutelwoord, waarbij de afstand tot voorzieningen als 

station, universiteit en winkels het verschil maakt. Heeft u leegstaand vastgoed dat wellicht in aanmerking komt voor tijdelijke of permanente 

transformatie? Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

Kwaliteit, betrouwbaarheid en 
transparantie

Wij hebben een eigen technische dienst en nemen hiermee al 

het werk uit handen. Van in beheer name van uw leegstaand 

vastgoed, het bewoonbaar maken van de ruimte tot het 

verzorgen van het dagelijkse technische onderhoud en dat 24/7. 

Er is geen onderaanneming waardoor kostenreductie, snelheid 

en kwaliteitscontrole gerealiseerd wordt.

Camelot werkt volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008 norm en 

is volledig gecertifi ceerd. Onze eigen afdeling kwaliteit bewaakt 

procedures en protocollen. Via ‘MyCastle’ bent u als eigenaar 

altijd op de hoogte van de status van uw pand: wat gebeurt 

er in en om uw pand en welke maatregelen heeft Camelot 

genomen om de waarde van uw object te beschermen.

De leegstaand vastgoed specialist

Project:   Stadsvernieuwingsproject Antwerpen

De Camelot oplossing: •  Tijdelijke bewoning via bezetting ter bede 

 •  Totaal leegstandbeheer door Camelot

 •   Maandelijkse controle en rapportage

Resultaat: •   Bijdrage aan de leefbaarheid van de stad

 •  Vandalisme, diefstal en vernieling nihil

 •  Waardebehoud van het pand

Opdrachtgever:  Autonoom Gemeentebedrijf Vespa

“Gebouwen die leeg staan, zijn vaak gevoelig voor vandalisme, diefstal en verkrotting. Hierdoor neemt de waarde van het 

gebouw af en heeft het een negatieve invloed op de buurt. Door de samenwerking met Camelot, worden onze panden 

betrokken door mensen die het pand onderhouden. Zo behoudt het zijn waarde en wordt het geen lelijke plek in de buurt.”
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Drieledige klantenfocu s voor FM in de zorg
Sinds de zorgsector verplicht is te rekenen als een profit-organisatie, werd de afdeling 

facility management in het leven geroepen en kreeg deze toenemend belang binnen de 

organisatie. Specifiek binnen de zorgsector is de focus op drie klantengroepen: de patiënt, 

de zorgverstrekkers / medewerkers van de instelling en de bezoekers. Arlette Verleyen, 

Directeur Facilitaire Dienst Universitair Ziekenhuis Brussel, beleefde vanaf het eerste uur 

de professionalisering van facility management in de zorg.

Facility management manifesteerde zich in de 

zorgsector nu al meer dan 20 jaar geleden. 

De discipline was als dusdanig weinig of niet 

bekend en bijgevolg was er ook weinig concrete 

kennis aanwezig. Arlette Verleyen: “We werden 

verplicht zoveel mogelijk kennis op te sporen 

en te verwerven, vooral vanwege de talkrijke 

bouwprojecten waarbij we betrokken waren en waar 

een dwang tot professionaliseren van uitging”.

De opgedane kennis en ervaring werd telkens 

meegenomen en aangevuld bij elk nieuw bouw- 

of renovatieproject. “We leerden stelselmatig de 

werkingskosten onder controle te krijgen en de 

exploitatiekosten voorafgaand te berekenen” blikt 

Arlette Verleyen terug. 

Facility management biedt steeds meer diversiteit 

en diepgang. Het beheert out- en insourcen en gaat 

op zoek naar partners die willen meedenken met 

de specificiteit van de zorgsector. “Aanvankelijk 

betekende onze sector vooral een groot potentieel 

voor de service providers, maar stapsgewijs werd er 

meerwaarde geboden en zijn we tot een partnership 

geëvolueerd” stelt Arlette Verleyen vast.

Complexe werkomgeving
Een belangrijke evolutie voor facility management 

in de zorgsector is de voortdurend toenemende 

complexiteit van de te respecteren wetgeving. 

Arlette Verleyen: “Omdat heel wat projecten 

lang vooraf gepland worden en een relatief lange 

uitvoeringstermijn kennen, is het niet alleen moeilijk 

te voorspellen waar men allemaal rekening zal 

moeten mee houden, maar wordt het ook steeds 

moeilijker om de realisatie van projecten betaalbaar 

te houden. De kwaliteit voor de klanten gaat er 

weliswaar voortdurend op vooruit, maar daar hangt 

ook een prijs aan vast en we vragen ons dan ook 

constant af waar het breekpunt ligt om aanvaardbaar 

te blijven”.

Nog een opgemerkte evolutie gedurende de 

voorbije jaren is dat mensen beter geschoold 

instappen, wat de FM-professionalisering verder ten 

goede komt. Anderzijds wordt de communicatie 

naar de uitvoering moeilijker, omwille van het 

nadrukkelijk aanwezige multiculturele karakter                                                          

(vb. schoonmaakteams). Wat ook opvalt, is dat 

vacatures voor technische medewerkers als gevolg 

van de crisis gemakkelijker ingevuld raken. De 

zorgsector biedt de kandidaten immers stabiliteit.

Arlette Verleyen
Directeur Facilitaire Dienst
Universitair Ziekenhuis Brussel

FM - baCk to the Future   i  interview arlette verleyen, DireCteur FaCilitaire Dienst universitair Ziekenhuis brussel  i
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Drieledige klantenfocu s voor FM in de zorg

  FM Carrièreportret

Arlette Verleyen is Directeur Facilitaire Dienst in het 

Universitair Ziekenhuis Brussel, dat op jaarbasis 

190.000 ligdagen telt en meer dan 285.000 patiënten 

ambulant verzorgt. Er werken ongeveer 3.500 

werknemers. Haar carrière begon bij een bedrijf voor 

industriële catering, waar ze 10 jaar werkzaam was. 

Ze doorliep er zowat alle disciplines, van aankoop, 

marketing naar management. In de jaren ’80 bood 

zich een nieuwe uitdaging aan in de zorgsector. De 

toenmalige directeur van het Universitair Ziekenhuis 

Brussel had een gelijklopende visie rond het aansturen van facilitaire organisaties: ‘elke specialiteit verdient 

zijn eigen specialist’. Zo werd de facilitaire dienst in het leven geroepen en dat was een gedroomde uitdaging 

voor Arlette Verleyen. Facility management bij het Universitair Ziekenhuis Brussel staat dicht bij de klant en 

omvat vandaag de totale restauratiesector, ‘housekeeping’ en een ‘commercieel’ luik. Housekeeping behelst 

schoonmaak, linnen & bedrijfskleding, bewaking, interne diensten zoals o.a. telefonie en verzending. Het 

commerciële luik omvat de exploitatie van de bezoekerscafetaria, het personeels- en studentenrestaurant, 

parkings en winkelconcept. In 2012 werd Arlette Verleyen uitgeroepen tot ‘Facility Manager of the Year’ tijdens 

de IFMA Facility Awards. Zij liet zich ook verdienstelijk opmerken als voorzitter van de beroepsvereniging HFDV 

(Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstellingen).

Meerwaarde door 
strategisch facility management 
Of facility management van tactisch naar strategisch 

niveau moet evolueren, hangt voor Arlette Verleyen 

in eerste instantie af van hoe de discipline binnen het 

geheel van de organisatie is ondergebracht en hoe die 

organisatie in de toekomst wenst te evolueren. 

“Een strategische aanpak geeft zeker meerwaarde in 

de zorgsector omdat de patiënt vandaag veelal kan 

kiezen in welke ziekenhuis hij of zij opgenomen 

wordt” licht Arlette Verleyen toe. “Patiënten 

participeren ook meer financieel in hun medische 

zorgen en het daaraan gekoppelde verblijf. Wat krijgen 

ze ervoor terug, waarom zouden ze onze organisatie 

kiezen? Facility management kan bijdragen tot een 

betere en aangenamere patiëntenbeleving.  

Ons ‘product’ - de medische zorgverstrekking - is in 

ons land van een hoog kwalitatief niveau. Het proces 

is strikt genormaliseerd en laat bijgevolg nauwelijks 

speelruimte om het verschil te maken. Facility 

management kan dat wél. Het is dan ook belangrijk 

deze meerwaarde op een kostenefficiënte wijze te 

organiseren, zodat dit voor patiënt en organisatie 

betaalbaar blijft”. 

Grote uitdagingen op korte termijn
Arlette Verleyen is ervan overtuigd dat de 

economische crisis nog meer druk zal uitoefenen op 

de budgetten: “Wij zullen dat direct voelen, zullen 

nog meer moeten besparen en optimaliseren door 

een nog preciezere kostenanalyse. Benchmarken is 

daarbij uiterst belangrijk”. 

‘Creativiteit’ is het sleutelwoord om de economische 

crisis op te vangen. Er zullen nieuwe modellen 

ontwikkeld worden om de kwaliteit van de 

dienstverlening te verhogen tegen lagere kostprijs. 

“De rol van facility management is dan ook niet 

meer weg te denken” klinkt het overtuigd bij Arlette 

Verleyen. “We zullen de processen door en door 

moeten beheersen en correct aansturen. Processen 

zullen versnellen, moeten gestroomlijnd worden om 

de efficiëntie op te voeren. Facility management is 

het best geplaatst om het overzicht te bewaren op 

de dienstverlening en de kosten, gedetailleerd per 

afdeling. Wij hebben daartoe de expertise in huis 

voor een maximaal gerichte aanpak”.

Juist daarom roept het outsourcen van Integrated 

Facility Management twijfels op. De goede mix van 

kennis in eigen huis houden en controle behouden 

over de processen en outsourcing is aangewezen. 

De BTW-problematiek bij outsourcing in de 

gezondheidszorg is een uitdaging voor de toekomst, 

vervolledigt Arlette Verleyen.

In de periode 2017 – 2020 zal de zorgsector 

geconfronteerd worden met een massale 

uitstroom van werknemers. Het stimuleren van de 

levensnoodzakelijke instroom zonder financiële 

middelen vormt dan ook een immense uitdaging. 

FM - baCk to the Future   i  interview arlette verleyen, DireCteur FaCilitaire Dienst universitair Ziekenhuis brussel  i
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  arlette verleyen FM scope Matrix 

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

➌

➎

➊

➋

2013

2000

Maar Arlette Verleyen blijft er erg nuchter bij: “De 

toekomst zal in grote lijnen een herhaling zijn van 

wat we al eens doormaakten – de jaren tachtig waren 

ook best moeilijk voor de zorgsector!”. 

Zorghotel 
Arlette Verleyen: “We verwachten een tweeledige 

evolutie van de zorgverstrekking: enerzijds de 

dagkliniek, die aan belang zal winnen, anderzijds de 

kliniek voor kritische zorgen en ernstige pathologie 

met langere opnames. Het zorghotel is een nieuw 

concept dat inspeelt op de kortere verblijfsduur en 

een extensie vormt op de dagkliniek. De patiënt 

kan in een relaxere omgeving revalideren met 

matige ondersteuning. Ideaal voor een bejaarde of 

alleenstaande patiënt die via een medische ingreep 

FM - baCk to the Future   i  interview arlette verleyen  i

niet meteen terug zelfstandig thuis kan functioneren 

en enkele dagen kan overbruggen in het zorghotel”.

Het ziekenhuis van de toekomst zou wel eens een 

heel andere samenstelling kunnen krijgen. Gedacht 

wordt aan een centrale technische kern met daar rond 

entiteiten voor de verstrekking van de vervolgzorgen 

en begeleiding van de overgangsfase naar terug thuis 

wonen. 

bouwen en blijven bouwen
Wat brengen de volgende tien jaar als Directeur 

Facilitaire Dienst van het UZ Brussel? “Bouwen en 

blijven bouwen!” antwoordt Arlette Verleyen zonder 

lang te moeten nadenken. Twee jaar geleden werd 

het concept voor het UZ Brussel van de toekomst 

neergelegd, met een groot centraal technisch blok. 

Dat omvat o.a. de ontmanteling van verschillende 

bestaande gebouwen en het tijdelijk onderbrengen 

van de functies tijdens de nieuwbouwfase. Alle 

ervaring uit het verleden zal daarbij zeer goed van 

pas komen. Arlette Verleyen: “Alles wordt opnieuw 

in vraag gesteld. Nieuwe dingen groeien, er wordt 

out of the box gedacht. De klanten houden ons alert. 

Er is heel wat communicatie met de klanten en er 

wordt echt naar hen geluisterd”. 

Het immense vernieuwingsproces biedt ook 

opportuniteiten om sommige zaken commerciëler 

aan te pakken. “Van de 16 miljoen werkingsbudget 

genereert facility management zelf 6 miljoen vanuit 

de diverse exploitaties” licht Arlette Verleyen toe. 

“Door telkens een businessplan op te maken gaan 

we na of we zelf meer middelen kunnen creëren om 

de klanten meer kwaliteit te bieden”.

Interview door Eduard CODDé n

Facility management 
beheert out- en 

insourcen en gaat op 
zoek naar partners 

die willen meedenken 
met de specificiteit 
van de zorgsector. 

Aanvankelijk 
betekende onze 

sector vooral een 
groot potentieel voor 
de service providers, 

maar stapsgewijs 
werd er meerwaarde 
geboden en zijn we 
tot een partnership 

geëvolueerd.

“
“

➍

Workplace 
Management

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport

MVO voor de 
onderneming

Beheer van
facilitaire soft services

Beheer van
facilitaire hard services
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al verschenen in Profacility Magazine, over 
facilitaire organisatie, outsourcing en beheer van de contracten met de leveranciers en controle 
van het beheer en de sturing van facilitaire diensten. U kunt deze artikels gratis in PDF-formaat 
downloaden op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde volgens hun 
online publicatiedatum.  

FM TRENDS 1  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Outsourcing Printing l Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO halveert zijn kosten (29/04/2013)

• KU Leuven l Europese offerteaanvraag voor schoonmaakdiensten (25/03/2013)

• Case study AZ Jan Portaels l FM toont effi ciëntie met sociaal gezicht (25/03/2013)

• Case study AW Europe l Nieuwe logistieke platform om de groei te verzekeren (25/03/2013)

• Benchmark & lobbying l Facility management op Europees niveau getild (11/03/2013)

• Strategisch Beheer l Welk model voor uw facilitair beheer (18/02/2013)

• Aankoop l Kostenvermindering Consultancy l No cure, no pay (21/01/2013)

• Facilitaire scorecard l De overbrugging tussen klant en leveranciers (14/01/2013)

• Think Thank l FM Agility : Waarom strijken Facility Managers hemden die ze niet dragen? (10/12/2013)

• Outsourcing l Integrated Facility Management – debat en ervaringen (03/12/2012)

• Outsourcing l Schoonmaakresultaat objectief meten (19/04/2012)

• Outsourcing in de hotelsector (27/02/2012)

• Finance l Integrated Secure Solutions I co-investering in beveiliging (16/01/2012)

• FM in de zorg l Slimme logistiek in de witte sector (09/01/2012)

• Case Study Scania Parts Logistics l CO2 neutraal logistiek centrum (31/10/2011)

• Case study IBM l Global outsourcing l Een oneindige uitdaging voor elke facility manager (16/05/2011)

• Outsourcing l Building management l Onderhoud optimaliseren met audits (11/04/2011)

• Case study UZA l Insourcing l Durven veranderen (28/03/2011)

• Case study SOLVAY l Het FMIS ten dienste van de transparantie (14/03/2011)

• Fiscaliteit l BTW en outsourcing in de ziekenhuissector (31/01/2011)

• Een kritische blik op gebouwen milieucertifi catie (24/01/2011)

• Internationale FM-standaard: Een alles omvattende norm (17/01/2011)

• Case study AZ Nikolaas l Logistieke optimalisatie via centraal facilitair platform (13/01/2011)

• Case study GSK Biologicals l Lean management in de praktijk (06/01/2011)

• Outsourcing l FM versterkt de zorgverstrekking (28/09/2010)

• Outsourcing l FM in de zorgsector: inhaalbeweging (23/09/2010)

• Aankoopstrategie l Openbare aanbestedingen - e-Procurement (18/02/2010)

• Case Study FOD Financiën l FMIS: Fiscus gaat voor professionalisering (12/01/2010)

…Meer dan 480 artikels beschikbaar op www.profacility.be/biblio

   www.profacility.be/biblio 
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   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die u kunnen 
helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een boost te geven en te 
optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun dienstenaanbod, structuur en 
partners, innovaties en referenties.

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

Facilicom Services Group > www.profacility.be/facilicom

ISS Facility Services > www.profacility.be/iss

Sodexo > www.profacility.be/sodexoifm

Vinci Facilities > www.profacility.be/vinci-facilities

FACILITY MANAGEMENT CONSULTANCY

AOS Studley > www.profacility.be/aos-studley

Aremis > www.profacility.be/aremis

Procos Group > www.profacility.be/procos

Quares Facility Management > www.profacility.be/quares 

FMIS

Aremis > www.profacility.be/aremis

Procos Group > www.profacility.be/procos

Ultimo > www.profacility.be/ultimo

CATERING

Prorest catering > www.profacility.be/facilicom

ISS Facility Services > www.profacility.be/iss

Sodexo > www.profacility.be/sodexoifm

CLEANING AND HOUSEKEEPING

EW Facility Services > www.profacility.be/ew-facility-services

EUROPARTNERS > www.profacility.be/europartners

ISS Facility Services > > www.profacility.be/iss

GOM > www.profacility.be/facilicom

Sodexo >  www.profacility.be/sodexoifm

MULTITECHNISCH BEHEER & MAINTENANCE

Faciliteam > www.profacility.be/faciliteam 

Sodexo> www.profacility.be/sodexoifm

Vinci Facilities > www.profacility.be/vinci-facilities

SECURITY

Nedap Security Management > www.profacility.be/nedap

Seris Security > www.profacility.be/seris

Triggion > www.profacility.be/facilicom

Opleidingen

Erasmus Hogeschool Brussel > www.profacility.be/ifma-ehb

Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) 

> www.profacility.be/ifma-HEPL

IFMA > www.profacility.be/ifma

KAHO Sint-Lieven > www.profacility.be/ifma-KAHO

   www.profacility.be/guide
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company profile

facilicoM 
SErVicES GroUP BElGiUM NV/Sa     

Avenue Building - Noorderplaats 7
BE-2000 Antwerpen  

TEL 0032 (0)3 224 38 00
FAX 0032 (0)3 226 56 34

info@facilicom.be
www.facilicom.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Facilicom Services Group is een holdingmaatschap-
pij waarin facilitaire bedrijven onder eigen naam 
opereren : Gom op het gebied van schoonhouden, 
Prorest op het gebied van bedrijfscatering, Facilicom 
Facility Solutions op het gebied van facilitair manage-
ment, One Fleet Services onderhoudt voertuigen, One 
Building Maintenance is specialist in het technisch 
onderhoud van gebouwen, Axxicom is actief op het 
gebied van dienstencheques, werving en selectie en 
Trigion tenslotte is het bewakingsbedrijf. Middels deze 
divisies en bedrijven neemt Facilicom alle facilitaire 
zorgen van haar opdrachtgevers uit handen, zodat 
zij zich geheel kunnen richten op hun eigen core 
business. 

Facilicom levert ook aan steeds meer klanten 
combinaties van diensten, samengebracht in één 
geïntegreerd pakket. Zo kunnen meerdere diensten 
ondergebracht worden in een multiservices-concept. 
Facility Solutions bewerkstelligt dan zoveel mogelijk 
synergie in de dienstverlening, want ook in het 
beheersen van de kosten denken we met u mee. 
Facilicom kan zowel de uitvoering als het ma-
nagement van de facilitaire diensten op zich 
nemen, tot zelfs het totale lange-termijn real estate 
management, bijvoorbeeld onder de vorm van een 
publiek-private samenwerking. Facilicom is eveneens 
geïnteresseerd in projecten en managementopdrach-
ten op korte termijn: de doorlichting en optimalisatie 
van uw facilitaire structuur, analyse van enkele van 
uw facilitaire diensten, coördinatie van verbouwings-
werken of verhuisopdrachten, studie-en adviesop-
drachten in FM. 

Facilicom is een resultaatgerichte onderneming, 
duurzaam en innovatief, waar samenwerking es-
sentieel is. Deze kernwaarden kenmerken ook de 

coNtact
Claudine Decorte

Algemeen Directeur Facility Solutions
TEL 0032 (0)3 224 38 00

claudine.decorte@facilicom.be 

StrUctUUr
Management

Alain Vandenbrande
CEO

Facility Solutions: Claudine Decorte
Algemeen Directeur 

Prorest: Luc Van Sande
Bedrijfsmanager

Trigion: Bart Baré
Bedrijfsmanager

Gom: Frank Erkens
Commercieel Directeur

Special Cleaning: Ronny Verept
Operationeel Directeur 

Cleaning: Peter Vrancken
Operationeel Directeur

One Fleet services: Frank Matthijs
Bedrijfsmanager

One Building Maintenance: Donny Latuheru
Bedrijfsmanager

Vestigingen/België  
Facilicom HQ

Noorderplaats 7 bus 1, 2000 Antwerpen
Facilicom - Aartselaar, Aarschot, Brussel, 

Charleroi, Drongen, Gent, Gullegem, 
Hoboken, Luik, Zaventem

Vestigingen/internationaal
Facilicom - Nederland

Facilicom - Frankrijk
Facilicom - Groot Brittannië 

Werknemers  
Aantal personen: 4.000 (België), 

+ 30 000 (internationaal)

omzet   
2009: België: 92.098.086 €

2010: België: 102.953.000 €
2011: België: 152.742.000 € 

bedrijfscultuur. Facilicom hanteert binnen al haar 
bedrijven korte communicatielijnen zodat er direct 
contact is met de opdrachtgevers en medewerkers. 
Alle Facilicom bedrijven staan bekend om hun 
no-nonsense mentaliteit en een resultaatgerichte 
houding van het management. 

Producten
• FMIS (Facility Management Informatie-systeem)
•  Facilitaire Helpdesk
•  Facility Scan
•  24-u noodnummer interventies
 
Diensten
• Schoonhouden van kantoren, industrie, 
 ziekenhuizen, beurzen
•  Specialistische reiniging 
•  Window Cleaning
•  Bedrijfscatering
•  Bewaking
•  Facility Management
•  Werving & selectie
•  Receptiediensten
•  Maincontracting en Multiservices
•  Building Maintenance
•  Fleet Services - Smart Repair - Truckwash
•  Services via dienstencheques

referenties
• Petrochemie 
•  Banksector 
•  Retail • Overheid 
•  Ziekenhuizen 
•  Scholen 
•  Beurzen 
•  Transport 
• ...
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ifMa BElGian chaPtEr VZW/aSBl
Hemelaerstraat 21 - BE-9100 Sint-Niklaas

TEL 0032 (0)2 424 12 80
FAX 0032 (0)2 424 12 90

info@ifma.be
www.ifma.be

ProfiEl Van hEt BEDriJf

IFMA is in België de enige vakvereniging voor 
professionals in de wereld van facilitair management. 
De organisatie bestaat nu 15 jaar in België en stond 
daardoor mee aan de wieg van de ontwikkeling 
van dit vakgebied in eigen land. IFMA België is een 
belangrijke Europese chapter van het wereldwijd 
aanwezige IFMA International. IFMA België bereikt 
vandaag meer dan 6500 professional en toeleveran-
ciers binnen de sector.
 
Als organisatie bouwt IFMA aan de toekomst gefun-
deerd op drie pijlers: gespecialiseerde evenementen 
die de spots richten op een specifieke discipline 
binnen facility management, een onvoorwaardelijke 
inhoudelijke focus op het vakgebied en het centraal 
plaatsen van haar leden.
 
Werk- en vakgroepen
Gezien de facility manager en facility director meer 
en meer op strategisch niveau beslissen, krijgen zij 
nieuwe verantwoordelijkheden en hebben ze een als-
maar grotere impact op het totale bedrijfsgebeuren.
CEO’s beseffen bovendien dat optimaal facility 
management een belangrijk verschil kan maken op 
het operationeel, sociaal en financieel eindresultaat 
van de onderneming.
IFMA speelt daarop in met doelgerichte research via 
speciale werk- en vakgroepen binnen de organisatie. 
Enkele voorbeelden:
• De juridische verantwoordelijkheid van de 
 facility manager en professionele verzekeringen  
 voor de facility manager werden binnen werk-
 groepen gedefinieerd.
• De energieverantwoordelijkheden van de facility  
 manager, facility management in de  zorg-
 sector en een optimale samenwerking tussen de  
 architecten en de gebruikers van een gebouw, 
 de facility managers, staan dit jaar hoog op de  
 agenda.
• IFMA Belgïe volgt ook de nieuwe Europese FM  
 Normering van dicht bij op om deze zo transpa- 
 rant mogelijk te vertalen naar de praktijk.  

contact
Mieke Loncke

Directeur

TEL 0032 (0)485 69 77 93

mieke.loncke@ifma.be

StrUctUUr
Management

Werknemers      
Aantal personen: 2

Dirk De Cuyper
Voorzitter

Sangara Klespis
Secretaris

Sven Aerts
Penningmeester 

Yves Bertholomé
Ondervoorzitter 

Michel Adriaens
Bestuurslid

Mieke Loncke
Directeur

IFMA Facility Awards
Nieuw: “Facility  Manager van het Jaar” 
Jaarlijks organiseert IFMA een competitie die het 
beste ‘Facility Management Project of the Year’ 
bekroont. Het is het grootste jaarlijkse evenement 
binnen de facilitaire wereld.
De IFMA Facility Awards zijn synoniem voor innova-
tieve projecten, realisaties die vooruitgang in het vak-
gebied aantonen en daardoor een voorbeeldfunctie 
vervullen naar de collega-professionals.
De facility manager die het ‘Facility Management 
Project of the Year’ begeleidde deelt zijn ervaringen 
met zijn collega’s.
Het ‘Facility Management Project of the Year’ wordt 
vanaf heden om de twee jaar georganiseerd om zo 
nog meer waardevolle projecten de kans te geven 
zich in de kijker te plaatsen.
Om de twee jaar wordt het ‘Facility Management 
Project of the Year’ dan ook afgewisseld met een 
nieuw initiatief: “De Facility Manager van het Jaar”. 
Deze uitreiking ging voor het eerst door in mei 2012. 
 
Opleiding
IFMA ligt aan de basis voor het opzetten van een 
professionele opleiding voor de facility professional. 
Op dit ogenblik volgden al meer dan 500 mensen 
verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
met succes een gespecialiseerde FM-opleiding, als 
postgraduaat of als bachelor in een voltijds leer-
programma.
Nieuw bij IFMA is de opleiding “Strategisch Facility  
Management” en de halve dag thema-opleidingen.
 
Word nu IFMA lid
Voor iedereen die met facility management bezig is, 
biedt de beroepsvereniging een uniek event, content, 
opleiding en network platform. IFMA, is het logisch 
complement voor elke professionele facility manager. 
Een IFMA-lidmaatschap zou dan ook een natuurlijke 
reflex moeten zijn voor wie trots is op zijn vakgebied, 
ervaringen wil delen met collega’s en beseft dat 
bijscholing onontbeerlijk is.
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iSS NV/Sa 
Athena Business Center

Steenstraat 20-1 - BE-1800 Vilvoorde
TEL 0032 (0)2 263 66 11
FAX 0032 (0)2 263 66 12

info@be.issworld.com
www.iss.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Geïntegreerde facilitaire dienstverlener
ISS is de pionier in geïntegreerde facilitaire dienst-
verlening. De voorbije tien jaar hebben wij sterk 
geïnvesteerd in de verbreding en versterking van ons 
dienstenpakket : schoonmaak, catering, handyman, 
mailroom handling, receptiediensten, technisch 
onderhoud van gebouwen, …
                                                                                  
Facilitaire oplossingen op maat
Onze klanten genieten van:

• Eenvoud van contacten - SPOC
Wij duiden een contract manager aan die de 
bevoegdheid heeft om zowel onze eigen ISS-mede-
werkers als onze leveranciers te managen, voor alle 
diensten en in al uw sites.

• Innovatie en pro-activiteit
Bij ISS doen we actief aan Best Practice Learning. 
Onze contract managers roteren regelmatig tussen 
klanten en sectoren om het leerproces te stimuleren 
en innovaties te delen.

• Transparant kostenmanagement
In onze contracten bouwen we op transparante wijze 
flexibiliteit en schaalbaarheid in. Zo ondersteunen wij 
uw ontwikkeling en beheert u optimaal uw kosten.

Eén contact, één team
Organisaties schakelen meer en meer over naar een 
geïntegreerde facilitaire dienstverlener. Ze hebben 
behoefte aan een single point of contact (SPOC).
Onderscheidend voor ISS is dat de facilitaire diensten 
door eigen ISS-medewerkers worden uitgevoerd. 
Die vormen flexibele en polyvalente teams met een 
centrale aansturing door een ISS contract manager. 

coNtact
Dirk Van den Steen

Marketing & Communication Manager

TEL 0032 (0)2 263 66 11

dirk.van.den.steen@be.issworld.com

StrUctUUr
Management

Vestigingen/België 
Anderlecht, Antwerpen, Destelbergen, 

Estaimpuis, Floreffe, Gent, Heusden-Zolder, 

Heverlee, Lokeren, Roeselare, Spiere-Helkijn, 

Vilvoorde, Wolvertem, Zwijndrecht. 

Werknemers  
Aantal personen: 

Belgium > 10.000

Worldwide > 525.000

Jaar van oprichting: 

Belgium: 1975

Copenhague: 1901 

omzet     
2011: 

Belgium: 414 mio €

Worldwide: 10.408 mio € 

Kris Cloots

CEO

Pierre-Eric Nandancé

CCO

Frank Geelen

CFO

Christine Chaltin

HR Director

De teams worden waar nodig versterkt met techni-
sche specialisten. Dankzij deze unieke organisatie-
vorm slagen we erin om voor onze klanten keer op 
keer nieuwe oplossingen op maat te creëren.

Diensten
• Facility Management

• Catering 
 Bedrijfscatering
 Event Catering 
 Healthcare Catering

• Cleaning
 Algemene schoonmaak
 Industriële schoonmaak
 Healthcare cleaning
 Food cleaning
 Cleanroom cleaning & Audits
 Ruitenwasserij
 Sanitaire voorzieningen

• Support Services
 Receptiediensten 
 Mailroomdiensten
 Logistieke ondersteuning
 ICT-ondersteuning
 PC-Cleaning

• Property Services
 Onderhoud en renovatie van gebouwen
 Handyman
 Kleine reparaties
 Groenonderhoud
 Pest Control

ISS NL.indd   113 28/11/12   06:39

   Profacility GUiDE 2013   121

company profile

QUarES 
facility MaNaGEMENt NV/Sa     

Schaliënhoevedreef 20 J - BE-2800 Mechelen
TEL 0032 (0)15 29 30 71
FAX 0032 (0)15 27 42 81

beheren@quares.be
www.quares.eu

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Als ONAFHANKELIJK vastgoedbeheerder heeft 
Quares één hoofddoel: haar klanten  zoveel mogelijk 
bijstaan en ontlasten van al hun gebouw en facilitair 
gerelateerde taken.  Zo kunnen zij zich focussen op 
datgene waar zij specialist in zijn, met name hun 
core-business.
Quares wil haar kwaliteitsvol beheer van gebouwen 
doortrekken in de ruimste zin van het woord. Met een 
team van experten binnen het vakgebied Property, 
Facility & Build Management, die zowel on- als off-
site assistentie kunnen bieden, staat Quares klaar om 
een non-stop service aan te bieden en dit 
zowel voor eigenaars, huurders, investeerders, 
gebruikers, ...
Voor Quares gaan kwaliteit en duurzaamheid hand 
in hand. Om ons hier verder in te verdiepen, hebben 
enkele medewerkers zich toegelegd op de BREEAM 
beoordelingsmethode. Zowel in het dagelijks beheer 
en bij onderhouds- of investeringswerkzaamheden 
zoeken wij steeds naar duurzame oplossingen.
Dankzij onze schaalgrootte (meer  dan 1.500.000m²) 
in beheer, kunnen onze klanten bij aankoop van 
diensten mee genieten van o.a. kostenbesparingen, 
verhoogde service, snelle interventies…

Producten
Q-net: www.quares.eu/q-net

Diensten
Om onze klanten een transparante en maximale  
ondersteuning te bieden, stellen wij volgende divisies  
ter beschikking:

• Property Management 
 Wij fungeren als schakel & adviseur tussen 
 eigenaar en gebruiker en dit zowel op technisch,  
 boekhoudkundig, administratief & commercieel  
 gebied.  

StrUctUUr
Management

Freddy Hoorens

Partner

Herman Du Bois

Partner

Anneleen Desmyter

Partner

Dirk Mombaerts

Directeur

Sonny Catelin

Directeur

Dirk Maes

Account Manager

Mark Elbers

Senior Facility Manager

Vestiging/internationaal     
Quares Property & 

Facility Management BV - Nederland

Werknemers       
Aantal personen: 26

Jaar van oprichting: 2006 

• Facility Management
 Om de huurders/eigenaars van een gebouw  
 maximaal te ondersteunen, assisteren wij onze  
 klanten inzake het beheer van hun facilitaire  
 diensten en het optimaliseren van hun facilitaire  
 organisatie.

• Build  Management
 Het coördineren van bouwprojecten. Deze 
 projecten kunnen variëren van herinrichtingen,  
 renovaties tot nieuwbouw.

• Park Management.  
 Is een dienst aan de bedrijven op en rond een  
 bedrijventerrein.  Als duurzaam parkmanager  
 staan wij in voor het dagelijks beheer, opvolging   
 en aankoop van gemeenschappelijke van 
 diensten en voorzieningen, alsook het   
 uitwerken van nieuwe initiatieven.

referenties
Wij hebben een belangrijke doorbraak gerealiseerd 
bij volgende klanten:

Brussels Airport - Intervest Offices & Warehouses 
Uplace - VKW - Bank J. Van Breda - Atos - 
Belgacom - Stad Gent - Carrefour - Waterwegen en 
Zeekanaal - Ernst & Young - Goodyear - KBC Real 
Estate - Provincie Antwerpen - Decathlon - Accenture 
Segro - Ferranti Computer systems - Bewora - 
Redevco - Hansteen Holdings PLC - Toyota - Mobistar 
Houthalen Helchteren - Yang Ming - De Lijn - River 
Woods - AEW - Shopping  Mosan - Nokia Siemens 
Networks - Ghent - Industrial Investment - CBRE 
MG Real Estate - POM Vlaams Brabant - Valeres 
Gemeente Brasschaat - Gemeente Ranst - Delta 
Lloyd Bank
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EW facility SErvicES  
Katwilgweg 2 - BE-2050 Antwerpen

TEL 0032 (0)3 210 07 47
FAX 0032 (0)3 210 07 48

info@ewbelgium.be
www.ew.nl

ProfiEl vaN HEt BEDriJf  
inleiding
EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. 
Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienst-
verlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte 
oplossingen verhogen wij de schoonmaakbeleving 
van uw medewerkers en gasten. Daarbij staat ons 
marktleiderschap in de hotelbranche garant voor in-
novatieve hospitality concepten vertaald naar andere 
marktsegmenten. 

Sinds 20 jaar bedienen wij de top van het bedrijfsle-
ven in de kantoren, hotel-, zorg- en leisure branche. 
Met 3500 medewerkers en een omzet van bijna 70 
miljoen euro zijn wij een belangrijke top-tien speler 
op zowel de Nederlandse als Belgische schoonmaak-
markt.

coNtact
Kris Calle

Directeur

TEL 0032 (0)3 210 07 47

Kris.Calle@ewbelgium.be   

StrUctUUr
Management

Kris Calle

Directeur

vestiging/internationaal     
EW Facility Services - Nederland 

Werknemers 
Aantal personen: 300

omzet 
2011: 6 mln € 

Diensten
• Schoonmaak
• Servicemedewerkers
• Housekeeping
• Stewarding
• Linnenbeheer
• Receptiediensten
• Reinigings- en hygiëne producten
• Glasbewassing
• Specialistische schoonmaak
• Dieptereiniging sanitair- en grootkeukens
• Technisch beheer
• Nachtreceptie

referenties
België:
• BHP Billiton
• The Dominican
• Windows on Ghent

Nederland:
• Ernst & Young (Amsterdam, Alkmaar)
• WTC (Amsterdam, Arnhem)
• Movenpick (Amsterdam, Den Bosch, 
   Den Haag - Voorburg)
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NEW WORLD OF 
WORK (NWOW)
‘Be managed by objectives & you can work from anywhere at any time’: 
een uitdaging op het gebied van HR & FM. Wanneer telewerken en een 
grotere mobiliteit van de werknemers aanvaard zijn, worden kantoren 
vooral plaatsen voor ontmoetingen en uitwisselingen die de samenwerking 
stimuleren. Werkplekken worden ‘activity based’, gedeeld en paperless.

→→

IS NWOW EEN VAN UW PRIORITEITEN ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 2 van de lezersenquête. 
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De organisatie van we rk en werkruimte 
in volle (r)evolutie.

FM TREnDS 2  i  nEW WORLD OF WORK (nWOW)  i  

De mentaliteit verandert en de beheer-
modellen evolueren. In België heeft de 
NWOW-coalitie (‘New World of Work’) 

als doel deze cultuur en haar methoden te 
promoten en de invoering van het Nieuwe Werken 
in bedrijven te versnellen via het delen van 
ervaringen, het wegnemen van barrières en het 
stimuleren van gemotiveerde werkgevers en 
werknemers. De coalitie is samengesteld uit acht 
organisaties uit de privé- en de openbare sector: 
Microsoft, Telenet, SD Worx, USG People, Out Of 
Office, de FOD Sociale Zekerheid, Flanders 
Synergy en Euro Green IT Innovation Center. 
Volgens Anouk Van Oordt, een van de mede-
oprichters van de coalitie: “NWOW houdt in dat 
de oude cultuur van ‘command and control’ 
afgebouwd wordt. Dit zeer gestructureerde 
systeem heeft zijn beste tijd gehad. Werknemers 
en managers moeten (opnieuw) leren wat 
vertrouwen en verantwoordelijkheid inhouden. 
Ze moeten een vertrouwenscultuur creëren, 
nieuwe regels opstellen die ruimte laten voor 
vrijheid, het werk baseren op doelstellingen en 
verkregen resultaten. Zo geef je mensen zin om te 
werken”. Deze manier van denken zet de deur 
open voor de mogelijkheden van telewerken. 
Aangezien de werknemer meer verantwoordelijk-
heid krijgt en de beoordeling van zijn werk 
gebaseerd is op zijn resultaten, hoeft hij niet langer 
altijd fysiek aanwezig te zijn op kantoor. 

Werken op afstand
Telewerken is een deel van het antwoord op de 
mobiliteitsproblemen, die in België alleen maar 
toenemen. De verplaatsingstijden groeien nog 
verder aan, ongeacht of de oorzaak ligt bij 
stakingen, ongevallen op de weg, herhaalde 
vertragingen van het openbaar vervoer of de 

weersomstandigheden. Specialisten winden er 
geen doekjes om: als er niets gedaan wordt aan de 
onverminderde toename van het autoverkeer, 
zullen volgens de studie ‘Bestemming 2030: 
autoweg van de chaos of alternatieve trajecten?’ 
gepubliceerd door het Planbureau, tegen uiterlijk 
2030 onze wegen zodanig verstopt zitten dat de 
gemiddelde snelheid tijdens de spitsuren met 
bijna 30% zal dalen. 
Door werknemers de gelegenheid te geven aan 
telewerken te doen, thuis of in gedeelde kantoren 
dicht bij de woonplaats van de werknemer, zijn de 
ecologische voordelen die het gevolg zijn van de 
vermindering van het aantal verplaatsingen 
duidelijk merkbaar, zowel door de vermindering 
van de CO

2
-uitstoot als van energieverspilling. 

Gedeelde kantoren zijn een oplossing voor een 
betere ‘work-life balance’ - een beter evenwicht 
tussen privé- en professioneel leven - want doordat 
de werknemer dichter bij huis werkt, wint hij tijd 
die anders verloren gaat aan verplaatsingen.

Gedeelde kantoren
Gedeelde kantoren (co-working) zijn een 
verleidelijker alternatief dan thuiswerken. Deze 
desk sharing centra zijn optimaal uitgerust met 
kantoorlandschappen, individuele kantoren en 
vergaderzalen. Ze bieden de flexibiliteit om een 
werkplek per uur, per dag of per week te reserveren 
en te huren. Er is echter meer dan enkel de 
organisatorische voordelen. Co-sharing en 
co-working worden vaak gelijkgesteld aan elkaar. 
Nochtans is er wel degelijk een verschil. Terwijl 
co-sharing voornamelijk verwijst naar een 
werkruimte die verschillende personen van 
verschillende bedrijven met elkaar delen, sluit 
co-working aan op een bepaalde levensfilosofie. 
Co-working is veeleer bedoeld voor individuen 

‘Het nieuwe werken’ blijkt al lang niet meer zo nieuw te zijn, maar het wordt vooral door 

iedereen anders geïnterpreteerd en ingevuld. ‘Het nieuwe werken’ is een interessant 

gegeven om te besparen op gehuurde kantooroppervlakte, biedt perspectieven om de 

mobiliteitsproblematiek aan te pakken, maakt het mogelijk beter in te spelen op het 

kenniswerken, werkt als een magneet voor jong en gedreven talent, helpt de algemeen 

gevraagde balans tussen werk en privé te verbeteren… Het nieuwe werken is dus vooral 

anders werken!

210 Trends 2 NL.indd   26 16/06/13   07:58



PROFACILITY MAGAZINE NR. 38  juni 2013  27

De organisatie van we rk en werkruimte 
in volle (r)evolutie.

dan voor bedrijven en brengt hen samen rond een 
aantal waarden.Centraal staan de uitwisseling van 
ideeën en de opvatting dat een dynamische sfeer 
bevorderlijk is voor de contacten en uitwisselingen. 
In tegenstelling tot de Generatie Y, die maar al te 
graag thuis werkt, zijn de vorige generaties niet 
zozeer vragende partij, omdat zij vrezen dat het te 
belastend is voor hun privésfeer en dat ze geen 
sociale contacten meer zullen hebben. Dan 
kunnen locaties voor co-sharing en co-working 
een interessant alternatief zijn, aangezien ‘home 
working’ niet die sociale omgeving biedt die 
mensen nodig hebben om zich positief te 
ontplooien.
Gedeelde kantoren hebben eerst ingang gevonden 
in de grote steden maar beginnen nu ook op te 
duiken in landelijke gebieden. 

Bring Your Own Device
Een gevolg dat onvermijdelijk is bij telewerken en 
werknemers zonder vaste werkplek, is dat in de 
ondernemingen een hele waaier aan 
computertoestellen opduikt: laptops, tablets, 
smartphones... Iedereen wil zijn eigen informatica- 
en telecomproducten gebruiken Dat leidt niet 
alleen tot een kakofonie van besturingssystemen 
en merken, het gaat bovendien gepaard met een 
beveiligingsprobleem. Door een polymorfe 
infrastructuur als deze te creëren, te implementeren 

en te ondersteunen, werden bedrijven met een 
nieuwe uitdaging geconfronteerd, namelijk 
talenten aanwerven die alles konden beheren, wat 
niet zo gemakkelijk bleek te zijn. En zo kwam 
men op het idee om IT te outsourcen.

Focus op de behoeften 
van de kenniswerker
Ook al is de economische winst evident als gevolg 
van de vermindering van de nodige kantoor-
oppervlakte (m2), de invoering van gedeelde 
kantoren en telewerken, het ‘Nieuwe Werken’ 
dient zich in de eerste plaats te focussen op de 
behoeften van de kenniswerkers en niet in 
hoofdzaak op de inrichting van de werkruimtes. 
In het verleden moesten medewerkers zich 
inpassen in een bestaande organisatie en strikt 
afgebakende hiërarchische structuur. Vandaag is 
het de organisatie van een bedrijf die zich moet 
afstemmen op het talent dat men wil aantrekken 
en het optimaal laten functioneren van de mede-
werkers.
Communicatie en beheer van de verandering 
mogen dus absoluut niet worden onderschat bij 
de integratie van NWOW in de onderneming. En 
dat is een uitdaging die de Facility Manager en de 
Human Resources Manager samen moeten 
aangaan.

Kim VERHEGGE n
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Een brede kijk op faci lity management
Veelzijdigheid en variatie kenmerken de functie van facility manager en dat is ook wat het 

vakgebied voor Ann Troch zo aantrekkelijk maakt. Zij houdt van de voortdurende uitdaging 

in een voortdurend evoluerende wereld en werkomgeving. De aantrekkingskracht van het 

multidisciplinaire heeft haar een zeer brede visie op facility management laten ontwikkelen, 

gepaard aan een grote realistietszin en flexibiliteit.

  FM Carrièreportret 

Ann Troch was een 10-tal jaar actief als office manager, waarna haar carrière in 1996 een duidelijke wending 

nam richting facility management. In 1996 was haar eerste opdracht voor Chrysler Europe de renovatie van 

de hoofdkantoren aan de Woluwelaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit was ook de eerste functie die haar 

verbond aan de titel facility manager. Vervolgens werd het Europese dealernet gerestyled. Bij Chrysler Europe 

wezen enkele Amerikaanse collega’s op het bestaan van IFMA. Sinds 1996 is Ann Troch internationaal IFMA-

lid. In die tijd ook nog het enige vrouwelijke IFMA-lid! In 2001 volgde de overstap naar de mobiele telecom 

operator ‘Orange’ (KPN), waar ze de volledige en bijgevolg zeer ingrijpende rebranding begeleidde naar 

het nieuwe ‘Base’. Ann Troch: “In amper 3 weken tijd moesten 45 winkels heringericht worden. Tijdens 

de voorbereiding van de operatie was noch de naam, noch de kleur voor de nieuwe company identity 

bekend! Met 5 architecten werd de volledige rebranding van de winkelpunten tot op de minuut precies 

getimed en opgevolgd”. Na deze ‘retail’-ervaring van formaat bracht de volgende carrièrestap haar bij D.E 

Master Blenders 1753, waar ze nu 8 jaar facility manager is. Ann Troch engageerde zich bij de herstart 

van IFMA onder impuls van Marcel Eeckhout via deelname aan de raad van bestuur. “Samen met andere 

enthousiastelingen hebben we daar veel tijd in gestopt” blikt Ann Troch terug. Haar engagement voor IFMA 

en het professionaliseren van facility management als vakgebied spreekt ook uit de inzet tijdens de talrijke 

‘Think Thank’-bijeenkomsten, die aan de basis lagen voor het nieuwe IFMA Facility Awards concept dat in 

2006 debuteerde. 

“Verandering is eigen aan deze job” 

klinkt het als vanzelfsprekend en 

als een statement bij Ann Troch. 

Een hele verandering was het ook voor haar 

toen ze nu acht jaar geleden haar carrière bij 

het vermaarde koffiemerk Douwe Egberts 

aanvatte – vandaag officieel D.E Master Blenders 

1753. Haar verantwoordelijkheden als facility 

manager sloegen meteen op twee bedrijven, met 

best verschillend karakter: de administratieve 

hoofdzetel ondergebracht in een niet bepaald 

klein kantoorgebouw en een productiebedrijf met 

respectabele omvang dat 24/24 doorgaat.

‘Productie is zeer complex” getuigt Ann Troch. 

“Meer nog dan in de kantoorwereld is verandering 

hier een constant gegeven. Er zijn niet alleen de 

diverse deelgebieden die de aandacht opeisen – 

milieuwetgeving, veiligheidsvoorschriften naar 

productie toe met uiteraard HACCP, al is dit 

slechts de basis, de veilheidsbepaling naar de 

medewerkers,… en nog zoveel meer – er is ook 

de interne en externe impact van alles wat met de 

fabriek te maken heeft. Immers, ook al heb je er 

alles aan gedaan om alle normen en voorschriften 

te respecteren, dan nog kan er een klacht van 

de buurtbewoners de kop opsteken over lawaai 

of geurhinder en moet er een uitweg gevonden 

worden die iedereen voldoening schenkt”.

Verbreding en verdieping
Ann Troch ziet facility management zeer breed 

en houdt van het multidisciplinaire. Voor haar 

gaan hard- en soft services absoluut samen. Fleet 

management is weer een ander stokpaardje. 

De belangrijkste veranderingen die facility 

management sinds het ontstaan in België 

doormaakte is de verbreding en verdieping 

die bovendien samengaan. Ann Troch: “Het 

multidisciplinaire karakter van facility management 

breidt steeds verder uit. Nieuwe disciplines worden 

onder de FM-koepel geplaatst, vereisen inleving 

en verdieping in de materie. Daarnaast worden de 

vertrouwde disciplines verder uitgediept, worden 

ze complexer en komen er nieuwe aspecten aan 

te pas. Dat laatste slaat in het bijzonder op de 

wetgeving, die overal haar impact laat gelden, 

complexer wordt. De flexibiliteit van de facility 

manager wordt uitgedaagd, maar dat maakt de 

functie ook zo boeiend”.

FM - baCk to the Future   i  interVieW ann troCh, FaCiLitY ManaGer D.e Ma  Ster bLenDerS 1753  i
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Een brede kijk op faci lity management

De wereld verandert voortdurend en gezien facility 

management daar deel van is, is het logisch dat 

het vakgebied volgt en meer haar invloed laat 

voelen binnen de bedrijven. Ann Troch stelt vast 

dat facility management als vakgebied erkenning 

heeft verworven. “Vroeger werd je als facility 

manager hooguit in de marge om advies gevraagd, 

maar besliste je niet echt over belangrijke zaken” 

commentarieert Ann Troch. “Vandaag is dat 

wel het geval, wordt de expertise van de facility 

manager erkend, toch zeker bij Douwe Egberts 

waar nu proactief beroep wordt gedaan op facility 

management”. 

Toch zit facility management globaal gezien nog 

niet op het strategisch niveau waar het zo graag 

wil staan. “Het is sterk bedrijfsafhankelijk op welk 

niveau facility management kan werken” stelt Ann 

Troch vast. “Wanneer een bedrijf in een fase komt 

met een verhuis naar een nieuw gebouw, liggen de 

kansen gunstiger dat de facility manager de opstap 

kan maken naar strategisch niveau”.

In elk geval is zij ervan overtuigd dat de uitbouw 

van een gedegen opleiding facility management 

ertoe heeft bijgedragen om het vakgebied te 

professionaliseren en de erkenning ook in de 

toekomst verder zal laten toenemen.

Controle bewaren
De uitdaging voor de toekomst bestaat erin als 

facility manager mee te zijn met de strategie van 

het bedrijf, de wetgeving nauwkeurig op te volgen 

en de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen 

neerzetten. 

Na het massaal outsourcen van wat vroeger intern 

werd geregeld, verwacht Ann Troch gedeeltelijk 

een terugkerende golfbeweging. Zij is zeker geen 

voorstander van Integrated FM. Ann Troch: “Het 

is cruciaal om de afgesloten contracten correct 

uitgevoerd te krijgen, om de afgesproken SLA’s te 

laten respecteren en de geleverde kwaliteit grondig 

en objectief te evalueren. Dat alles is slechts mogelijk 

door een consequente opvolging, door interne 

bewaking”.

FM - baCk to the Future   i  interVieW ann troCh, FaCiLitY ManaGer D.e Ma  Ster bLenDerS 1753  i

Het multidisciplinaire karakter 
van facility management breidt 

steeds verder uit. Nieuwe 
disciplines worden onder de 

FM-koepel geplaatst, vereisen 
inleving en verdieping in 

de materie.

“

“

Ann Troch
Facility Manager
D.E Master Blenders 1753
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  ann troch FM Scope Matrix 

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

Variatie motiveert
Voor haar persoonlijke carrière hoopt Ann Troch 

de variatie die haar functie biedt te kunnen 

vasthouden en zelfs nog verder op te voeren. 

“Een brede jobinvulling is echt wel belangrijk” 

klinkt het onomwonden. “De voorbije acht jaar 

is er binnen dit bedrijf ook zoveel gebeurd, dat 

de variatie een vanzelfsprekendheid is geworden 

voor deze functie. Ik heb het geluk gehad met 

goede mensen te mogen samenwerken en uit elke 

samenwerking veel te mogen opsteken. Als facility 

manager moet je constant bijscholen, omdat 

nieuwe disciplines aan je bevoegdheden worden 

toegevoegd, maar dat is ook telkens een enorme 

verrijking”.

Budgetbewaking en transparantie zal ongetwijfeld 

nog meer als rode draad door elk onderdeel van 

de jobinhoud lopen. Waar nodig, wordt daarvoor 

beroep gedaan op externe experten (niet voor 

de budgetbewaking). Ann Troch hoopt op een 

verdere verankering van facility management 

op strategisch niveau en ziet een groot voordeel 

FM - baCk to the Future   i   interVieW ann troCh  i

voor de organisatie in het samengaan van facility 

management en procurement.

En als we zo vrij mogen zijn om naar een droom 

te informeren voor wat de verdere carrière betreft? 

“Een internationale uitdaging in dit vakgebied zou 

ik moeilijk kunnen weerstaan” antwoordt Ann 

Troch spontaan. “Wie weet doet zich een dergelijke 

opportuniteit voor, want D.E Master Blenders 

1753 is tenslotte een internationaal bedrijf”.

Interview door Eduard CoDDé n

Ik hoop op een verdere 
verankering van facility 

management op strategisch 
niveau en zie een groot 

voordeel voor de organisatie 
in het samengaan van facility 

management en procurement.

“

“
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Hospitality voor de m edewerkers
Voor Chris Claessens is ‘hospitality voor de medewerkers’ de best mogelijke samenvatting 

van wat de doelstelling voor facility management zou moeten zijn: de medewerkers 

verwelkomen binnen de organisatie, het werken faciliteren binnen een aangename 

werkomgeving waardoor de binding met de organisatie versterkt én dat alles ook efficiënt 

laten verlopen en nog betaalbaar houden voor het bedrijf, is de focus voor de Facility 

Manager.

Zijn departement bij PwC wordt benoemd 

als ‘General Services’. Toen hij in 1990 

startte bij PwC was het departement 

nagenoeg onbestaande en was het zijn eerste 

opdracht er vorm aan te geven. ‘General Services’ 

omschrijft voor hem het best zijn bevoegdheden 

en hoe hij zelf liefst facility management invult: 

het ganse traject bewaken voor het faciliteren 

van ‘het werken’. ‘General Services’ staat voor de 

volgende subdepartementen: facilities, real estate, 

procurement, IT help des, safety & security, 

assetmanagement, travel en fleet en internal 

customer care.

“Internal customer care stuurt de inhoud van 

hospitality management aan voor de medewerkers, 

geeft aan waar je als Service Manager accenten moet 

leggen” verduidelijkt Chris Claessens. “Internal 

customer care kan maar goed functioneren als er een 

sterke band op frequente basis bestaat met HR, ICT, 

Departement Financiën en Interne Communicatie. 

Geïntegreerd werkplek management is pas dan 

flexibel, efficiënt, effectief en ecologisch goed 

gerund als alle support services op een intense 

horizontale wijze functioneren naar de interne 

klant toe – die steeds centraal staat. Kennis van alles 

bedrijfsprocessen is een must”. 

De inhoud van facility management is sinds het 

ontstaan van het vakgebied in België (+/- 1990) 

voortdurend gewijzigd. Zo lag de focus rond 2000 

nog hoofdzakelijk op het aankoopmanagement, 

met een sterke toename van outsourcing. Bovendien 

verschilt de inhoud ook zeer sterk van onderneming 

tot onderneming. 

Zo is het vandaag vanzelfsprekend dat ICT het 

werken moet faciliteren, waardoor het voor Chris 

Claessens een onlosmakelijk deel vormt binnen 

de totaliteit aan FM-services. “Het is niet meer weg 

te denken uit onze hedendaagse werkomgeving 

en stelt voortdurend nieuwe uitdagingen, zoals 

momenteel bring your own device (BYOD) integraal 

deel uitmaakt van het werkplek management ”.

Strategisch FM biedt 
meerwaarde aan onderneming
Chris Claessens is ervan overtuigd dat facility 

management zich minstens op tactisch niveau 

moet afspelen, maar bij voorkeur tot strategisch 

niveau opklimt. Enkel op strategisch niveau kan 

facility management daadwerkelijk bijdragen tot de 

ontwikkeling van de onderneming.

Facility management op operationeel niveau hoort 

thuis bij de service providers, maar heeft nog weinig 

toekomstkansen binnen de bedrijven zelf.

Zo wachten bijvoorbeeld toeleveranciers te lang 

op hun klanten die services outsourcen of willen 

outsourcen, terwijl ze heel wat kansen laten liggen 

om innovatief te zijn en zo te ontsnappen aan de 

Chris Claessens, 
Director General Services, PwC Belgium

FM - back to the Future   i  interview chriS claeSSenS, Director General  ServiceS, Pwc belGiuM  i
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Hospitality voor de m edewerkers

  FM carrièreportret 

Chris Claessens begon eind de jaren zeventig in de zorgsector en was ook lid van de Vlaamse Ingenieurskamer 

waarvoor hij begin ’90 een eerste studiedag organiseerde rond facility management – op dat ogenblik een totaal 

onbekend begrip in België. Hierop waren zowat alle in België vertegenwoordigde multinationals aanwezig.     

Met ruim 100 aanwezigen was het evenement een schot in de roos. Sinds 1993 was hij programmadirecteur 

van een elftal masteropleidingen in geïntegreerd onderhoudsmanagement (MIOM) met meer dan 200 

gepromoveerden uit diverse industriële sectoren. Hij stond mee aan de wieg van de afdeling ‘Medische 

Technologieën’ (1980) die binnen de Vlaamse Ingenieurskamer werd opgericht, een gevolg van de opmars van 

toegepaste elektronica bij medische apparatuur, zoals scanners, bedsight monitoring en de eerste geïntegreerde 

IT-netwerken. In de zorgsector was hij nauw betrokken bij bouwprojecten en de inrichting van zware zorgen 

(technisch kritische) afdelingen als operatiekwartieren, intensieve zorgen, spoedopname, enz. 

Hij leidde sinds 1990 de werkgroep Facility Management en gaf tot 2002 cursus binnen de Vlaamse 

Ingenieurskamer. De FM-cursus was in samenwerking met andere FM-pioniers geschreven, waaronder Marcel 

Eeckhout. Als organisator van het eerste FM-congres in België, dat doorging in de toenmalige Flanders 

Language Valley, gaf hij meteen ook de professionele aftrap voor facility management in België.

Chris Claessens maakte de overstap naar de kantoorwereld (PwC), waar hij vaststelde dat er geen geïntegreerde 

aanpak en visie bestond tussen het ontwikkelen van een kantoorgebouw en zijn interne gebruikers en processen, 

infrastructuur en standaarden. Hij startte met de ontwikkeling van een kantoor van 12.000 m² inclusief de 

volledige inrichting en de begeleiding van het verhuis- en inhuizingsproces. PwC nam in 1995 de lead met de 

implementering van het Dynamic Office principe dat vandaag in de ruimste zin een roll out heeft gekregen in 

praktisch alle kantoororganisaties. Chris Claessens ondersteunde de volledige waaier van innoveringen die zich 

kunnen voordoen in de kantoorsector met o.a. de uitbouw van een volledig kantoornetwerk in België en destijds 

Luxemburg, rekening houdend met de noodzakelijke flexibele aanpak bij split-off van diensten (ingevolge US 

regelgeving) alsook snelle groei ingevolge diverse overnames. Het ondersteunen van de werking van gebouwen 

in dienst van de gebruikers is tot op heden de rode draad gebleven doorheen zijn ganse carrière.

prijzenslag vanaf het ogenblik dat de service een 

‘commodity’ wordt. Service providers moeten 

durven de lead te nemen en kunnen dan een grotere 

rol spelen voor facility management binnen de 

onderneming.

Voor Chris Claessens heeft Integrated Facility 

Management (IFM) een groot potentieel, maar 

moet anders worden aangepakt dan in vele 

omstandigheden het geval is.

De uitdaging van de toekomst
De kwaliteit van een gebouw en de werkomgeving 

voor de gebruikers gaan er blijvend op vooruit door 

de inspanningen die facility management levert. 

De werkplek blijft domineren terwijl het beschik-      

baar aantal vierkante meters afneemt. Onder 

kwaliteit wordt de beleving van de werkomgeving 

en het welzijn op de werkplek verstaan en dat ziet 

Chris Claessens als een nooit ophoudende uitdaging 

voor facility management.

“Facility management moet voortdurend nieuwe 

concepten uitdenken om elk facet van de 

ondersteuning van het werken te verbeteren” 

benadrukt Chris Claessens. “Hoe vollediger het 

concept of de oplossing bedacht is, hoe groter de 

kans op welslagen”.

De speerpunten voor facility management vandaag 

en morgen zijn ‘mobility’ en ‘connectivity’ en dit in 

de meest optimale economische context. Facility 

management moet het overal op elk ogenblik 

werken mogelijk maken, het digitale en flexibele 

werken ondersteunen, kortom een werkzaam en 

goed beveiligd platform bieden voor ‘het nieuwe 

werken’. Mobiliteit zal als begrip een veel ruimere 

invulling krijgen en slaat zowel op de persoon als op 

de inzetbare transportmiddelen en formules. 

Daarnaast is een kwalitatief hoogwaardige                       

FM-op-leiding op strategisch niveau noodzakelijk. 

Chris Claessens: “De aftrap is gegeven door de 

Erasmus Hogeschool in Brussel, maar de lat mag 

gerust hoger gelegd worden. Kijken we over de 

grens bij onze noorderburen en het Verenigd 

Koninkrijk dan valt op dat zij een bredere visie op 

facility management ontwikkelen”.

Facility management 
als toegevoegde waarde 
De toekomst voor facility management ligt volgens 

Chris Claessens zeker ook bij de KMO’s in ons land 

- denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed ontwikkeld 

industrieparkbeleid waar facilitaire diensten 

gemeenschappelijk beheerd worden. Een goed 

FM - back to the Future   i  interview chriS claeSSenS, Director General  ServiceS, Pwc belGiuM  i

De speerpunten 
voor facility 

management 
vandaag en morgen 

zijn ‘mobility’ en 
‘connectivity’.
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  chris claessens FM Scope Matrix 

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

uitgedachte strategie voor facility management kan 

er een belangrijke bijdrage leveren tot de groei van 

de onderneming.

Nog meer uitdagingen voor facility management 

ziet hij in de openbare sector en in het onderwijs. 

Denken we aan de nood van scholenbouw, al 

dan niet in het kader van PPS-formules en waar 

kwaliteit van het gebouw en de verleende services 

een belangrijke wissel op de toekomst zijn.

Chris Claessens: “Facility management zou evident 

moeten zijn voor elk bedrijf, maar wel op maat 

van elke organisatie. Facility management zal 

toegevoegde waarde moeten bieden en constant 

de return on investment (ROI) moeten kunnen 

bewijzen voor de geïnitieerde projecten”.

Gepassioneerd door facility 
management en service management
Chris Claessens heeft altijd de behoefte gevoeld 

aan uitwisseling van knowhow tussen collega’s in 

het facilitaire vakgebied en prijst zich bijzonder 

gelukkig zelf altijd de kar te hebben mogen 

trekken voor de ontplooiing en groei van facility 

management in België. Facility management mee 

FM - back to the Future   i  interview chriS claeSSenS  i

op de kaart te mogen zetten, de eigen ervaringen 

te mogen delen met anderen en zelf voortdurend 

bijleren van de FM-collega’s, was en is nog steeds 

zijn mooiste project zowel binnen als buiten PwC.

Chris Claessens kijkt voortdurend ongeduldig 

uit naar nieuwe ontwikkelingen binnen het FM-

vakgebied. De ontwikkelingen in het werkveld 

zijn nu reeds duidelijk en omschrijft hij in zijn 

project FM 2020. De volgende tien jaar hoopt hij 

nog te mogen bijdragen tot het laten samen gaan 

van mobility, connectivity en integrated FM in het 

belang van de ‘klant’ en de organisatie.

Interview door Eduard CODDé n

Facility management 
zal toegevoegde waarde 

moeten bieden en constant 
de return on investment 
moeten kunnen bewijzen 

voor de geïnitieerde
 projecten.

“

“

©
 B

er
na

rd
 D

e 
K

ey
ze

r

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

2013

2000

➍

➎

➊

➋

➌

Beheer van
facilitaire hard services

Beheer van
facilitaire soft services

MVO voor de 
onderneming

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport

Workplace 
Management

040 chris claessens NL.indd   34 11/06/13   10:13



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 38  JUNI 2013  35 

   www.profacility.be/biblio 

Managementtechnieken op basis van behaalde resultaten, en niet louter gebaseerd op de tijd die 
de medewerkers presteren in de bedrijfskantoren, hebben een impact op de organisatie van de 
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de ruimte anders ingericht wordt om informele contacten en samenwerking te stimuleren. Werken 
volgens de NWOW-methode betekent ook aanvaarden dat de medewerkers mobieler zijn en 
meer telewerken. We hebben een aantal artikels over deze thema’s geselecteerd die eerder al in 
Profacility Magazine verschenen. U kunt deze artikels gratis in PDF-formaat downloaden op www.
profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde volgens hun online publicatiedatum. 

FM TRENDS 2  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Case study ENECO l Een werkplek op maat van een aanstormende generatie (25/03/2013)

• Case study RE:Flex l Een levende showroom voor turn-key kantoren (25/03/2013)

• Case study ING ASSURANCES l Een nieuwe bedrijfscultuur creëren met een nieuwe   

 werkomgeving (25/03/2013)

• Gedeelde en co-sharing kantoren als oplossingen voor mobiele werknemers (04/03/2013)

• Hospitality l Een conciërge tot uw dienst (07/01/2013)

• Debat & ervaringen l Het nieuwe werken is vooral anders werken! (17/12/2012)

• Workscan l Meer effi ciëntie op de werkplek (05/11/2012)

• Case study SIBELCO l Natuurlijke contacten intern bevorderen (15/10/2012)

• Case study EULER HERMES l Inrichting van de ruimte: motor voor verandering (24/09/2012)

• Case study UPC l Thuis op het werk (20/09/2012)

• NWOW Coalitie l Slim werken in een nieuwe wereld (08/10/2012)

• Case study CCL l Van ‘box’-cultuur naar communicatieve samenwerkingsgemeenschap (13/09/2012)

• Case study CLEAR2PAY l Internationale en multiculturele hub (03/09/2012)

• Case study CM l Van nieuwe vloerbekleding tot nieuwe werkomgeving (07/05/2012)

• NWOW en teleworking l Help, de kantoren lopen leeg! (26/01/2012)

• Uitwisselingen stimuleren door Space Management (26/12/2011)

• Wetgeving l Teleworking (05/12/2011)

• Smart Work Centers & Ecologische industriezones (19/09/2011)

• Case study GETRONICS l New World of Work: change management als uitdaging (12/09/2011)

• Dynamic offi ce & Clean desk policy (20/06/2011)

• Controversie l Open offi ce: 50 jaar misvattingen (07/02/2011)

• Werken met de Y-generatie (29/11/2010)

• Serviced offi ces l Een concept dat snel evolueert (23/09/2010)

… meer dan 480 artikels beschikbaar op www.profacility.be/biblio
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   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die u kunnen 
helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een boost te geven en te 
optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun dienstenaanbod, structuur en 
partners, innovaties en referenties.

WORKPLACE DESIGN - CONCEPT & PROJECT MANAGEMENT

Admos > www.profacility.be/admos

Alternativ Workspace Solutions 

> www.profacility.be/alternativ 

AOS Studley > www.profacility.be/aos-studley

Aremis > www.profacility.be/aremis

Buroconcept > www.profacility.be/buroconcept

D&C Services – NNOF > www.profacility.be/dcservices

Exode Architecture > www.profacility.be/exode

Global > www.profacility.be/global

K-oncept > www.profacility.be/k-oncept

LOG > www.profacility.be/log

Procos Group > www.profacility.be/procos

Rosestudio > www.profacility.be/rosestudio

INNOVEREND, ERGONOMISCH EN MODULEERBAAR MEUBILAIR

Beddeleem > www.profacility.be/beddeleem

Bruynzeel storage systems 

> www.profacility.be/bruynzeelstorage

Girofl ex > www.profacility.be/girofl ex

Girsberger > www.profacility.be/girsberger

Kinnarps > www.profacility.be/kinnarps

Maars Janssen Partioning Systems 

> www.profacility.be/maars-jansen

Pami > www.profacility.be/pami

Pan-All > www.profacility.be/panall

Sedus Stoll > www.profacility.be/sedus-stoll 

Solifl ex > www.profacility.be/solifl ex

Steelcase > www.profacility.be/steelcase

Wilkhahn > www.profacility.be/wilkhahn 

ART & DESIGN

Little Van Gogh > www.profacility.be/littlevangogh

Zebra Graphics > www.profacility.be/zebra-graphics

LOCKER MANAGEMENT

Nedap > www.profacility.be/nedap
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ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Het adviesbureau GLOBAL wordt in 1995 door een 
handvol gepassioneerden opgericht en specialiseert 
zich al snel in het ontwerp en de inrichting van wer-
kruimten. Efficiëntie, professionaliteit, kostenbeheer-
sing, en vooral de tevredenheid van gebruikers zijn 
verzekerd van een kwaliteit / prijs / tijdsverhouding.
Vandaag heeft GLOBAL zijn diensten uitgebreid met 
de oprichting van G Entreprises en de samenwerking 
met New Game, doorgewinterde experts op het vlak 
van Workplace Consulting. Hierdoor kunnen wij beter 
inspelen op uw behoeften en u helpen om tegemoet 
te komen aan uw huidige en toekomstige strategi-
sche doelstellingen.
Gesterkt door een methode die financiële striktheid 
koppelt aan creativiteit, flexibiliteit en samenwer-
king is GLOBAL vandaag de dag uitgegroeid tot de 
referentie op het vlak van het ontwerp, de verwezen-
lijking en de optimalisering van ruimten op maat.

Diensten
WORKPLACE CONSULTING 
Verhuizing, fusie, aankoop,... Verandering is een 
unieke gelegenheid om de structurele eisen van uw 
onderneming te herzien. GLOBAL bestrijkt samen met 
New Game alle aspecten van Workplace Consulting: 
van de analyse van uw behoeften tot de evaluatie van 
de ingevoerde oplossingen.
Het is niet eenvoudig om uw functionele behoeften te 
bepalen. Onze Workplace consultants analyseren uw 
organisatie en ontwikkelen een behoeftenprogramma 
op maat.
Door uw werkruimten te herzien, kunt u aanzienlijke 
structurele wijzigingen doorvoeren. Wij helpen u om 
uw management samen te brengen rond een ge-
meenschappelijke visie. Onze consultants zorgen er 
ook voor dat uw medewerkers zich achter het project 
scharen, om de nieuw ingevoerde praktijken ingang 
te doen vinden en tot leven te brengen.
Voorts helpen wij u bij de invoering van de New World 
of Work.

DESIGN MANAGEMENT 
De creatieve en esthetische aspecten nemen vorm 
aan, terwijl de eerste nieuwe inrichtingen worden 
bijgestuurd.
Keuze van materialen en kleuren, het esthetische 
uitzicht en de efficiëntie van de scheidingswanden, 
akoestische elementen, plafonds, vloerbekleding, 
schrijnwerk, verlichting, meubilair,... De designer 
creëert ruimten waarin het welzijn van uw medewer-
kers centraal staat. Hij zet uw behoeftenprogramma 
om op functioneel en esthetisch vlak en betrekt u bij 
heel het creatieve proces.
Synthesebeelden of geniale schetsen op de hoek van 
een servet. Het is het idee dat telt, op voorwaarde dat 
het overeenstemt met uw esthetische charter en het 
de haalbaarheidsanalyse doorstaat.

PROJECT MANAGEMENT 
Na het ontwerp is het tijd voor de actie. GLOBAL ont-
wikkelt en beheert zijn projecten op het terrein. Een 
terrein dat het op alle vlakken beheerst: kwaliteit, tijd 
en budget.
Bestek, offerteaanvragen en vergelijkende tabellen, 
planningen, budgetten, coördinatie en opvolging van 
de werken, kwaliteitscontroles: de projectmanager, 
de centrale gesprekspartner voor de klant, garan-
deert het goede verloop van de werken. Hij kiest 
de verschillende aannemers op basis van de beste 
prijs-kwaliteitverhouding en stelt het team op een 
nauwgezette en flexibele manier samen.
GLOBAL werkt met de beste leveranciers van de 
markt en onderhandelt met hen, zodat u steeds 
voordelige voorwaarden kunt genieten. Als het 
project het vereist, ontwerpt GLOBAL zelfs meubilair 
en verlichting op maat.
Wilt u voor de verwezenlijking van uw werken in 
plaats van verschillende leveranciers liever één 
gesprekspartner ? G Entreprises is een onderne-
ming die werkt met GLOBAL. Ze draagt de volledige 
verantwoordelijkheid over uw project en kiest binnen 
haar netwerk van leveranciers de aannemers die 
het meest geschikt zijn voor uw project. Daarnaast 
richt ze ook een aankoopcentrale op, om u een erg 
interessante prijs-kwaliteitverhouding te kunnen 
aanbieden. 

GloBal DEsiGN, ProJEct 
& facility MaNaGEMENt   

Terhulpsesteenweg 177/20 - BE-1170 Brussel
TEL 0032 (0)2 663 27 40 
FAX 0032 (0)2 663 27 79

global@global-dpm.be
www.global-dpm.be

coNtact
Alain LE GRELLE

Afgevaardigd beheerder 

TEL 0032 (0)2 663 27 43  

ale@global-dpm.be  

strUctUUr
Management

Alain LE GRELLE

Afgevaardigd beheerder

Aferdita KAS

Verantwoordelijke Design

Philippe BEMONT

Verantwoordelijke Project Managment

Steven VALKENIERS

Sales Manager

Cécile SEVRIN

Verantwoordelijke Administratie & Finance

 

Werknemers
Aantal personen: 27

Jaar van oprichting: 1995 

omzet 
2009: 2 181 000 (EX. VAT) €

2010: 2 748 000 (EX. VAT) €

2011: 2 187 281 (EX. VAT) € 
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PaMi NV/Sa
Nolimpark 1408

Industrielaan 20 - BE-3900 Overpelt
TEL 0032 (0)11 80 07 00
FAX 0032 (0)11 80 07 01

info@pami.be
www.pami.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
Pami ontwerpt kantoorconcepten en realiseert 
inspirerende werkomgevingen. Dat doen we al meer 
dan vijftig jaar. Door het creëren van functionele en 
innovatieve werkomgevingen, doen onze klanten het 
beter. Pami ontwerpt het perfecte werkklimaat op 
maat van uw bedrijf. Motiverend voor uw medewer-
kers, bevorderlijk voor de resultaten, positief voor de 
sfeer. Hoe we dat doen? Met hedendaags meubilair. 
Met maatwerk. Met innovatieve oplossingen en 
slimme designs. Doordacht en duurzaam. En vooral: 
gepassioneerd en met veel vakmanschap.

Wij houden van ons werk.

En we hopen dat u dat ook doet.

Producten
•	 2.connect (nieuwe collectie)
•	 i.work	|	i.box (bench met individuele 
 hoogte-instelling)
•	 pamicoustics (collectie akoestische elementen  
 waaronder wanden, ruggen voor kasten, 
 poefjes,...)
•	 b.long	|	o.frame (b.long|o.frame, b.long+
 |o.frame+, b.long single|o.frame single, 
 b.long meeting|o.frame meeting)
•	 t.four (vierpootsprogramma)
•	 choreo (T-poot programma)
•	 contact cafeteria- & meetingmeubilair
• archivering (ladenblokken, schuifdeur- en   
 rolluikkasten,houten kasten en vestiaire)
•	 u.form (maatwerkprogramma in hout)
• aangevuld met producten van onze partners 
 Vitra, Fritz Hansen, Offectt, Hay, Selex, Wilkhahn,  
 Artifort, Enea, Kusch+Co, Viasit, Parri, Sicame, 
 Van Esch, Kartell, Alias, Frezza, Giroflex, Lande,…

coNtact
Bart Driessen

sales director

TEL 0032 (0)11 80 07 00

info@pami.be

StrUctUUr
Management

Lode Essers

gedelegeerd bestuurder

Hendrik Essers

gedelegeerd bestuurder

Bart Driessen

sales director

Rudi Belmans

sales director export

Véronique d’Exelle

sales manager

Hilde Cremers

HR manager

Vestigingen/België  
Pami - 3900 Overpelt

Pami - 1000 Brussel

Pami - 2800 Mechelen

Pami - 9000 Gent

Vestigingen/internationaal
Mibra - Nederland 

Werknemers    
Aantal personen: 198

Jaar van oprichting: 1958

omzet   
2009: 17189000 €

2010: 16174000 €

2011: 19483000 € 

Diensten
Pami levert Persoonlijke Adviezen met een Meer-
waarde, Innovatief onderbouwd. We bieden een all-
in	service waarbij we reeds van in het prille begin 
de klant begeleiden, zowel bij een nieuwbouw als 
een renovatie, herinrichting of verhuis. We zoeken, 
met respect voor de wensen van de klant, naar een 
optimale inrichting van de ruimtes, rekening houdend 
met elektrificatiemogelijkheden, raampartijen, 
doorgangen, beschikbare en gebruikte technieken, … 
Hierbij gaat onze aandacht ook uit naar de diverse 
soorten van werken, vergaderen, lounge, cafeta-
ria, … zonder het voorziene budget uit het oog te 
verliezen.

Nieuwigheden
2.connect	- collectie waar flexibiliteit gekoppeld 
wordt aan modulariteit en pure eenvoud. De nieuwe 
werkplekken hebben 2 volle zijwanden als poten, 
wat zorgt voor een strakke look en een prachtig 
lijnenspel. Pure visuele eenvoud, maar daarachter 
schuilt een gesofisticeerd stukje techniek...

referenties
Algemeen Christelijk Vakverbond, Fost Plus, Tech-
nische Universiteit Eindhoven, Vlaamse Overheid, 
Universitair Ziekenhuis Gent, FOR-CMS, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Woestijnvis, Acerta, 
Carglass, Stad Leuven, Vlaamse Media Maatschappij, 
Dredging, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, 
Ablynx, Janssen Pharmaceutica, Mercedes, 
Vandemoortele, Accent Jobs for People, Luminus, 
Euphony, Stad Antwerpen, Telenet, Ricoh Belgium, 
Ernst & Young bedrijfsrevisoren, De Post, MIVB, 
Hoge Raad Diamant,...
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aoS BElGiUM     
Charles Schallerlaan 54 - BE-1160 Brussel

TEL 0032 (0)2 775 95 11
FAX 0032 (0)2 775 96 00

info@aos-studley.be
www.aos-studley.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
AOS Studley Belgium is een onafhankelijke advies- 
en dienstenonderneming die gespecialiseerd is in 
zakelijk vastgoed. AOS Studley adviseert eindge-
bruikers bij elke fase van de vastgoedcyclus gaande 
van selectie en ontwerp tot realisatie en beheer. AOS 
België maakt deel uit van de groep AOS. De groep 
stelt meer dan 400 consultants te werk, waaronder 
veertig in België. Dit multidisciplinaire team, samen-
gesteld uit complementaire profielen (ingenieurs, 
architecten, vastgoed experten,  economisten, 
binnenhuisarchitecten, enz.), biedt innovatieve 
oplossingen aan voor uw kantoorinrichting en voor de 
optimalisatie van uw werkomgeving, voor het beheer 
van uw facilities en van uw vastgoedpatrimonium.

Onze visie
Uw partner bij uitstek worden in het kader van het 
ontwerpen en implementeren van diensten en 
oplossingen voor uw vastgoed.

Onze opdracht
Het optimaliseren van het vastgoed en de werk-
omgeving van eindgebruikers dankzij hoogstaand 
advies en geïntegreerde oplossingen.

coNtact
Jan LECOMPTE

Managing Director
TEL 0032 (0)2 775 95 11

j.lecompte@aos-studley.be

Jeroen Govers
Real Estate 

Services Director

StrUctUUr
Vestigingen/internationaal

Brazilië, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, 

Luxemburg, Marokko, Midden Oosten, 

Nederland, Spanje, Tsjechische Republiek, 

UK, USA, Zwitserland

Werknemers  
Aantal personen: 40

Jaar van oprichting: 1990

omzet 
2010: 6.000.000 €

2011: 6.760.000 € 

Diensten
• Strategisch Vastgoedadvies
• Begeleiden van vastgoedtransacties
• Advies Werkomgeving 
 (Workplace Concept – interieur architectuur)
• Definitie en implementatie NWOW
• Beheer van bouw- en inrichtingsprojecten 
 (Project Management – Turnkey)
• Facility Management Consulting

referenties
ABN AMRO - ACCENTURE - ACERTA - ALIA - ALPRO AON 
BELGIUM - ARCELORMITTAL - AVIA PARTNER BANCO 
SANTANDER - BEUC - BIM - BPOST - BIRD & BIRD - 
BNP PARIBAS FORTIS BANK - BRISTOL MYERS SQUIBB 
BMW GROUP -  DAMOVO - DELHAIZE GROUP - DE LIJN 
DELOITTE - DE POST- DEXIA - DHL ERICSSON - ELIA 
ETHIAS - EUROCLEAR - EUROCONTROL - EUROPEAN 
SPACE AGENCY - EVS FNAC - FOD ECONOMIE - FOD 
FINANCIEN - FOD MOBILITEIT - FOD SOCIALE ZEKER-
HEID - FOST PLUS - GENERALI - GEORGIA PACIFIC 
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - HENKEL BELGIUM 
IBA - IBM - IMMOBEL - ABINBEV INGRAM MICRO - 
IPM (LA LIBRE BELGIQUE) - JANSSEN PHARMA - KBC 
LEVI STRAUSS - LINKLATERS DE BANDT - L’ORéAL 
MARSH - MERCER - MICROSOFT - MIVB - NSIDE - 
NATEXIS BANK - NMBS NUON - P&V VERZEKERINGEN 
PETERCAM - PHILIP MORRIS - PRICEWATERHOUSE-
COOPERS - RENAULT - RICOH - SABCA - SANOFI-
AVENTIS - SODEXO - SOLVAY SONY IT - STAD LUIK 
STAD LEUVEN  - STIBBE - TELENET - TOTAL - UBS - 
VANDEMOORTELE - VERLINVEST - VLAAMSE GEMEEN-
SCHAP - VODAFONE - WILHELM & Co – ZESPRI …

Patrick Waûters
Facility Management 
Consulting Manager

Annick Vandenbulcke
Director Operations

Yves Mestdagh
Building Services 
Director

Jan Lecompte
Managing Director

Stefan Olefs
Workplace 
Consulting Manager
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BEDDElEEM  NV/Sa 
Venecoweg 14 A  - BE-9810 - Nazareth 

TEL 0032 (0)9 221 89 21 
FAX 0032 (0)9 220 26 25 

info@beddeleem.be 
www.beddeleem.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf  
inleiding
In de wereld van de totaalafbouw van kantoor- en 
utiliteitsbouw is Beddeleem uitgegroeid tot een be-
grip. De reputatie van dit Belgische afwerkingsbouw-
bedrijf op het vlak van kwaliteitszorg, expertise en 
zakelijke correctheid leiden haar naar steeds nieuwe 
projecten met toonaangevende uitstraling, zowel in 
België als daarbuiten.
Dankzij een continue investering in de ontwikkeling 
van nieuwe concepten en productieprocessen kan 
een optimaal evenwicht gegarandeerd worden tus-
sen duurzaamheid, efficiëntie, elegantie en vrijheid 
van ontwerp. Flexibiliteit doorheen het volledig pro-
ject wordt gegarandeerd door het grootste deel van 
het productieproces in eigen beheer te verzorgen. 
Dit maakt het ook mogelijk om grote capaciteiten te 
realiseren en daar waar nodig vlot bij te sturen. De 
voortdurende drang om te kunnen beantwoorden 
aan de evolutie van de markt wordt duidelijk in de 
verschillende productgroepen waarin Beddeleem 
actief is.

Producten
Tot de sterkste troeven behoren de JB® systeem-
wanden met een gamma van zowel basiswan-
den voor de meest economische oplossingen tot 
designwanden zoals de JB® SKY die voldoen aan de 
hoogste technische eisen.
Daarnaast verzorgt Beddeleem ook de plaatsing van 
gipskartonwanden en -plafonds  en systeempla-
fonds in mineraalvezel en metaal. Sinds een aantal 
jaren kwamen daar ook de JB® Cool klimaat-
plafonds bij die beschikbaar zijn in plafondplaten in  
staal of in combinatie met gipskarton.
Toch gaan de activiteiten van Beddeleem nog een 
eind verder dan enkel wanden en plafonds. In functie 
van een homogeen en harmonieus geheel wordt het 
JB® Office projectmeubilair met o.a. eigen ontwik-

StrUctUUr
Management

Jo Beddeleem

Gedelegeerd Bestuurder

Koen De Block

Gedelegeerd Bestuurder

Hendrik Daneels

Gedelegeerd Bestuurder

Vestigingen/België  
Beddeleem - Nazareth

Beddeleem - Brussels

Vestiging/internationaal   
Beddeleem Paris - France

Jaar van oprichting: 1950

omzet     
2009: 34.500.000 €

2010: 34.000.000 €

2011: 40.000.000 € 

kelde tafel- en kastsystemen, aanvulbaar met JB® 
Chair stoelen en tal van andere accessoires, steeds 
vaker geïntegreerd.

Diensten
Bij de realisatie van zijn project kan de klant rekenen 
op een deskundige aanpak, gegarandeerd door 
jarenlange ervaring, technische competentie en 
materiaalkennis.
Beddeleem is een bedrijf met visie en ambitie dat 
opteert voor een onafhankelijke en toekomstgerichte 
dynamiek waar service, vernieuwing en productuit-
breiding centraal staan.
Elke realisatie illustreert dan ook perfect deze 
filosofie. 

Nieuwigheden
Recent werd het productgamma verder uitge-
breid met JB® Door deurgehelen die uitblinken in 
snelle montage, verzorgde afwerking, flexibiliteit 
en personalisering en JB® Ceiling stalen plafond-
systemen die gecombineerd kunnen worden met 
verschillende types bandrastersystemen en diverse 
inbouw-systemen voor technische uitrustingen zoals 
lichtarmaturen,... en die perfect aansluiten bij de JB® 
systeem-wanden. 

referenties
Ackermans & Van Haren, Arcelor Mittal, Atomium, 
AXA Belgium, Bank Van Breda, Belgacom, Besix, 
BMS, BNP Paribas Fortis, Borealis, Bouygues 
Telecom, BT, Carrefour, Coca-Cola, De Lijn, De Post, 
Eandis, Ernst &  Young, Ethias, Exxon Mobil, Fluxys, 
GDF Suez-Electrabel, Gerechtsgebouwen Antwerpen-
Bergen, Glaxosmithkline, Ikea, IMEC, Inbev, ING, 
Janssen Pharma, KBC, Lidl, Makro, NMBS, Novartis, 
Robelco, RTL, Sibelga, Solvay, Vandemoortele, 
Vivaqua, verschillende Europese, federale en 
regionale instellingen,…
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BUrocoNcEPt NV/Sa         
Waversesteenweg 1509 - BE-1160 Brussel

TEL 0032 (0)2 660 22 23
FAX 0032 (0)2 660 22 12

info@buroconcept.be
www.buroconcept.be

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
BUROCONCEPT is een STUDIE- en PROJECTMA-
NAGEMENTBUREAU dat zich gespecialiseerd heeft 
in het verhuizen, reorganiseren en inrichten van 
kantooromgevingen.

Ons creatief team van ervaren architecten begeleidt 
klanten in hun zoektocht naar de ideale werkomge-
ving. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat wat 
we samen creëren ook realiseren.

Ieder project krijgt van ons een persoonlijke aanpak.
” We make an office… Your office “

Creativiteit, respect voor het budget, naleven van 
de deadlines en een groot inlevingsvermogen zijn 
eigenschappen die ertoe hebben bijgedragen dat wij 
in ons vakgebied na 20 jaar toonaangevend zijn. Wij 
zijn erkend voor onze visie over hoe uw werkom-
geving kan bijdragen tot het succes van uw bedrijf. 
Voor veranderingen creëren wij een draagvlak bij uw 
personeel.

Diensten
We make an office your office
Wij staan garant voor een oplossing op maat. Een 
unieke inrichting die volledig aan uw behoeften 
beantwoordt. Onbevooroordeeld nemen wij de 
nodige tijd om naar u te luisteren.

De mens in het middelpunt van onze prioriteiten
Het welzijn van uw personeel is een meerwaarde 
voor uw organisatie. Wij besteden dan ook die extra 
aandacht aan luchtkwaliteit, akoestiek, verlichting 
en ergonomie, evenals aan de werksfeer binnen uw 
ruimten.
 

coNtact
Christine Rillaerts

Partner

TEL 0032 (0)2 660 22 23

Info@buroconcept.be

StrUctUUr
Management

Patrick Windels

Managing Director

Christine Rillaerts

Partner

David Van Gelder

Partner

Werknemers  
Aantal personen: 11

Jaar van oprichting: 1992

omzet   
2011: 3 mio €

Kwaliteit, planning, budget
Uw project moet ook beantwoorden aan de objectie-
ven op gebied van kosten en termijn. Gedurende het 
volledige traject worden kwaliteit, planning en budget 
ten opzichte van de vooropgestelde objectieven 
gecontroleerd en geëvalueerd.

Creativiteit
Onze creativiteit is onze grootste troef. Hiermee 
kunnen wij voor alle problemen, zowel praktische, 
technische als financiële, de perfect passende oplos-
sing bieden.
Change Management - Consulting - Programming 
Space planning - Workplace concept - Interior 
Design - Technical Management - Project 
Managemt - Move Management - Exit 
Management

referenties
ALBEMARLE - ALCATEL - ANSELL - ASTELLAS - 
AT&T GLOBAL - AVERO - AXA - BANCA MONTE 
PASCHI - BDO - BELGACOM - BESIX - BLACK BOX 
BOEHRINGER INGELHEIM - BPOST - CENTER FOR 
CREATIVE LEADERSHIP - CLEAR CHANNEL - 
CHRISTELIJKE MUTUALITEIT - CPAS Schaerbeek - 
CREDIT PROFESSIONEL - CALLATAY - DEXIA - EADS 
ENCARE ESSILOR - EULER HERMES - EUROPESE 
INVESTERINGSBANK - FEDERAL EXPRESS - FEDERAL 
MOGUL - FIAT - FMC BIOPOLYMER - GS1 - HUIS van 
de NEDERLANDSE PROVINCIES - ING - INTEL 
JONES DAY - KODAK - LEO PHARMA - MERCK - 
NMBS LOGISTICS - OCMW Leuven - ORACLE - OTAN 
ORRICK - PARTENA - PERNOD RICARD BELGIUM 
PETERCAM - PIONEER - POLITIE BLANKENBERGE - 
PROXIMUS - PROTIME - PSA - SOLVAY - SONY - STIB 
SUMITOMO - THA NIKITRA - THALYS - TICKET BBL 
TRAVEL - TOYOTA - TRAXYS - VLAAMSE LANDMAAT-
SCHAPPIJ - VLAO - ZENITH OPTIMEDIA
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CORPORATE 
SOCIAL
RESPONSIBILITY 
People, Planet, Profi t... de belangen van iedereen verenigen met het 
oog op duurzame ontwikkeling, dát is Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Tips en uitwisselingen van ervaring om de juiste 
hefbomen te gebruiken en deze verantwoordelijkheid te dragen.

→→

IS MVO EEN VAN UW PRIORITEITEN ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 3 van de lezersenquête. 

→→→
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Wanneer duurzame ont  wikkeling ook bedrijven 
gaat bezielen

FM TREnDS 3  i  CoRpoRaTE SoCial RESponSibiliTy (CSR)  i  

En In 1987 publiceerde het UNCED 
(VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling), 
het VN-orgaan dat sinds 1972 om de tien jaar de 
‘Top van de Aarde’ organiseert, het ‘Brundtland 
Rapport’ (1), genoemd naar zijn Noorse voorzitster. 
Deze tekst plaatst de klimaatopwarming op de 
wereldwijde politieke en media-agenda. Het is 
ook deze tekst die de eerste officiële definitie van 
duurzame ontwikkeling aanlevert: “Een 
ontwikkeling waarbij aan de behoeften van de 
huidige generatie tegemoet wordt gekomen 
zonder dat toekomstige generaties eenzelfde kans 
wordt ontnomen”.
Het rapport gaat uitgebreid in op de risico’s van de 
klimaatverandering. In zijn besluiten roept het op 
tot een ‘institutionele en juridische hervorming’ en 
een ‘omzetting van dit rapport in een Actie-
programma van de Verenigde Naties voor 
duurzame ontwikkeling’. Het werkt gespeciali-
seerde opdrachten uit waarover de VN-organismen 
zich zouden moeten buigen om de invoering van 
een duurzame ontwikkeling op wereldschaal 
mogelijk te maken. Wat later wordt IPCC 
opgericht, enkele jaren later gevolgd door de 
ondertekening van het Kyoto-protocol. Dit ver-
klaart waarom CSR bij bedrijfsleiders het favoriete 
communicatieonderwerp is geworden, weliswaar 
een kwart eeuw na de publicatie van dit rapport 
en de VN-beslissing die de mentaliteit zo sterk en 
duurzaam heeft beïnvloed.

Een algemeen concept 
dat bedrijven veroverde
CSR – Corporate Social Responsibility – is de 
concrete bedrijfsvariant van duurzame ontwik-
keling. Ze steunt op drie pijlers: milieu, 
maatschappij en economie. In de praktijk heeft 
die bewuste benadering betrekking op de kwaliteit 
van de toeleverings- en onderaannemingsketens, 
op het welzijn van de werknemers, op de 
ecologische voetafdruk van het bedrijf maar ook 
op zijn burgerzin en rol in onze samenleving. 
Kortom, CSR bepaalt de verantwoordelijkheden 

van bedrijven ten opzichte van hun betrokken 
partijen.
Bij ons verving de term ‘maatschappelijk’ het 
woord ‘sociaal’ (letterlijke vertaling van het 
Engelse corporate social responsibility) in de 
uitdrukking ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen’ (MVO), want het woord ‘sociaal’ 
dreigde enkel te verwijzen naar de relaties tussen 
werknemers en werkgevers. Maar het gaat om 
zoveel meer… CSR is immers, volgens een van de 
talloze officiële definities, ‘een bijdrage van 
ondernemingen aan duurzame ontwikkeling’.

people - planet - profit
Met zo’n grootmoedige achtergrond vol goede 
voornemens mogen we echter niet denken dat CSR 
het absolute evangelie is. De doeltreffende 
combinatie van de 3 PPP’s uit de titel brengt een 
groot concurrentieel voordeel mee. Bedrijfsleiders 
gebruiken het in hun strategische visie. Neem nu 
Vittorio Colao, CEO van de groep Vodafone, die in 
Trends verklaarde: “Sociaal verantwoord onder-
nemen is voor mij ook een manier om de sociale 
stabiliteit in een land te vrijwaren en dus de 
rentabiliteit en groei van zijn markt te beschermen. 
En als dan blijkt dat mijn concurrenten niet dezelfde 
logica volgen, is het duidelijk dat ik daar eventueel 
een concurrentieel voordeel uit kan halen”.

nood aan standaardisering
Nu het concept CSR zich doorheen het wereldwijde 
bedrijfsweefsel heeft verspreid, dringt een 
standaardisering zich steeds meer op. Waarom? 
“Om onbegrip en willekeur te vermijden, en om te 
voorkomen dat de belangen van een klein groepje 
gaan primeren” legt AFNOR uit op zijn speciaal 
hieraan gewijde website(2). In 2005 werd begonnen 
met de uitwerking van de norm ISO 26000:2010. 
Dit is het werk van de grootste en meest diverse 
werkgroep die ooit een ISO-norm moest uitwerken, 
met een evenwichtige geografische vertegenwoor-
diging en een gelijk aantal mannen en vrouwen.
ISO 26000 is een vrijwillig toe te passen norm met 

CSR: deze drie letters komen steeds weer terug in de communicatie van bedrijven, 

of ze nu gericht is aan een intern of extern publiek. Het gaat zelfs zo ver dat ze gaan 

vervelen of worden afgedaan als een gadget of modetrend. Maar daarmee doen we ze 

onrecht aan. Aan de basis van CSR ligt immers een tekst van de Verenigde Naties, het 

Brundtland Rapport.  
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richtlijnen voor alle soorten organisaties, ongeacht 
hun grootte of ligging. Het is niet haar bedoeling 
om certificaten toe te kennen, maar wel om 
organisaties te stimuleren een stapje verder te gaan 
dan de strikte naleving van de wet. Het 
voornaamste objectief van ISO 26000 is een 
maximalisering van haar bijdrage tot een 
duurzame ontwikkeling, wanneer een organisatie 
maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat 
toepassen.

CSR & FM: natuurlijke bondgenoten
Omdat hij een enorme impact heeft op de 
consumptiekeuzes, de mobiliteit, de lokalisering 
en huisvesting van de activiteiten van zijn bedrijf, 
is de Facility Manager de grootste inspiratie- en 
realisatiebron van organisaties. Afhankelijk van de 
motivatie van de directie en de lopende 
ontwikkelingsfase waarin het bedrijf zich bevindt, 
kunnen CSR-activiteiten bescheiden en geleidelijk 
verlopen (acties op het vlak van catering, schoon-

maak, relighting …), om vervolgens in kracht toe 
te nemen (mobiliteitsplan, slagvaardige keuzes op 
het vlak van recycling of verbruiksproducten …) 
of uit te groeien tot een complete strategische 
keuze die interne revoluties teweegbrengt. Dat 
laatste kan leiden tot een nieuwe bestuurskeuze 
met een verhuizing, de bouw van een nieuwe 
vestiging volgens de CSR-principes, BREEAM/
Valideo-certificering, het invoering van een cradle-
to-cradle filosofie voor de keuze van bouw-
materialen, omschakeling naar NWOW … 
Profacility ontmoette talloze ondernemingen die 
zulke keuzes hebben gemaakt en dat op diverse 
niveaus. Een duik in reportages die de voorbije 
jaren aan de Groep IRIS, Mobistar, Colruyt, 
Belgacom, GDF SUEZ, KUL, Ecopuur, Aller 
Media, Fost Plus, Akzo Nobel en vele andere 
werden gewijd, zal beslist inspireren!

Patrick BARTHOLOMé n

(1) Het ‘Brundtland Rapport’, Report of the World 
Commission on Environment and Development -
Our Common Future (1987) 
>  http://goo.gl/Ep9SU

(2) http://groupe.afnor.org/animation-iso26000/
index.html.
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Puro is committed to protecting the rainforests. We are working alongside World Land Trust and for 
every cup of coffee sold money is given to buy and protect areas of rainforest in South America.

We believe in paying fair wages to the farmers who grow our coffee. 
All Puro coffee is certified Fairtrade.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88
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Van operationeel 
naar strategisch
Sinds de lancering van Sodexo in 1966, waarvan de Belgische dochteronderneming 5 jaar 

later werd opgericht, is de leverancier van cateringdiensten geleidelijk aan veranderd in 

een facility manager. Een specialisatie die met een alsmaar gevarieerder aanbod uitpakt. 

Interview met Geneviève Jamin, Senior Vice President Strategy bij Sodexo Belgium.

Wat Sodexo zo bijzonder maakt, is zijn 

betrokkenheid als internationale groep 

bij de ontwikkeling van facilitaire 

diensten, waarbij de dochterondernemingen echter 

de vrijheid krijgen om hun dienstverleningen aan te 

passen aan de lokale voorwaarden. “De uitdagingen 

van de klanten verschillen van land tot land. In 

België hebben we ervoor gekozen om vijftien 

facilitaire diensten te ontwikkelen” licht Geneviève 

Jamin toe.

Twee decennia geleden werden het onderhoud en de 

schoonmaak van een gebouw nog beschouwd als 

een noodzakelijk kwaad. “De enige uitzondering was 

de catering, die bedrijven beschouwden als een 

voordeel dat zij hun medewerkers toekenden” zegt 

Geneviève Jamin. Maar wat in het begin beheerd 

werd door de HR-afdeling en de aankoopdienst, 

verhuisde stilaan naar wat later de afdeling ‘Facilities’ 

zou worden. Twee totaal verschillende werelden als 

schoonmaak en catering werden dus samengevoegd. 

“In België zijn we in de jaren tachtig begonnen met 

facility management, maar sinds een jaar of tien 

maakt het duidelijk deel uit van de groepsstrategie”. 

Door de jaren werd het facilitaire dienstenaanbod 

meer en meer uitgebreid, met onder andere technisch 

onderhoud vanaf de jaren zeventig. 

In de jaren tachtig was Sodexo België vooral actief op 

het gebied van ‘soft services’ (onthaal, schoonmaak, 

catering en klein onderhoud). “Toen de verschillende 

diensten samengevoegd werden, nam de interesse in 

een geïntegreerd beheer toe. Voortaan waren het 

dezelfde personen die in de vergaderzalen en in de 

bedrijfsrestaurants kwamen. Een logisch gevolg 

hiervan was dat dit coherente beheer van de 

prestaties gekoppeld werd aan de strategische 

uitdagingen van de klanten. We moesten aantonen 

welke toegevoegde waarde wij konden leveren ten 

aanzien van hun eigen doelstellingen”. 

KPi’s om de toegevoegde waarde 
te bewijzen
Sodexo heeft daarop Key Performance Indicators 

(KPI’s) ontwikkeld om de kwaliteit van de dienst-

verlening en de impact op de business van de klant 

na te gaan. “De Key Performance Indicators zijn 

afhankelijk van de maturiteit van de procedures van 

iedere organisatie en dus van haar eigen meetpunten. 

Voor een sector die net als de farmaceutische sector 

problemen ondervindt om een bepaald 

werknemersprofiel te behouden, is de retentie-

indicator van essentieel belang. Een manier om 

personeel in een bedrijf te houden, is een 

conciërgedienst oprichten die al die prutswerkjes 

van het dagelijkse leven (bv. een plaats in een 

restaurant of voor een voorstelling reserveren, een 

babysitter regelen, enz.) op zich neemt”.

Een model op wereldschaal 
dat lokaal toegepast wordt
De internationale groep heeft een manier 

uitgedacht om de diensten te leveren volgens 

een gestandaardiseerd en transversaal uniek 

model. “De ervaring van de medewerkers 

van onze klanten is belangrijk. Hun 

welzijn heeft een enorme invloed op de 

efficiëntie van een openbare instelling of 

privéorganisatie”.

De openbare sector staat overigens 

onder druk op het gebied van 

FM - bacK to thE FuturE   i  intErviEw GEnEvièvE jaMin   i
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Geneviève Jamin 
Senior Vice President Strategy, 
Sodexo Belgium

090 Genevieve jamin NL.indd   41 14/06/13   16:18



42  PROFACILITY MAGAZINE NR. 38  juni 2013

FM - bacK to thE FuturE   i  intErviEw GEnEvièvE jaMin, SEnior vicE PrESi   dEnt StratEGy, SodExo bElGië  i

  Een verhuizing in het teken van flexibiliteit en duurzame ontwikkeling 

besparingen en efficiëntie, merkt Geneviève Jamin 

op. “Onze oplossingen worden zodanig ontwikkeld 

dat het maximum uit de dienstverlening gehaald 

wordt. In de openbare sector stellen we voor om 

activiteiten uit te besteden die tot dan toe niet 

uitbesteed werden. En dat voelt niet alleen vreemd 

aan, het is vooral ook niet gemakkelijk. In hun 

streven om de werkgelegenheid veilig te stellen, 

hebben overheidsinstellingen immers de neiging 

om bepaalde activiteiten weer intern af te handelen”. 

Toch tekent er zich duidelijk een trend af: meer en 

meer scholen en rusthuizen besteden uit, gaande 

van de schoonmaak tot de catering over het 

technisch onderhoud en voortaan ook de 

onthaaldiensten.

de toekomst: erkenning 
voor de facility manager
Het beroep van facility manager is nu volledig 

erkend, bevestigt Geneviève Jamin. “Er bestaan nu 

bachelors in facilitaire diensten. En gezien de nauwe 

band tussen het bedrijf en de facilitaire diensten zal 

de facility manager op de hoogte moeten blijven van 

de markt van zijn klanten. Hij zal ook de uitdagingen 

op middellange termijn moeten kennen om zijn 

eigen strategie aan te passen aan het niveau van de 

facilitaire diensten. We zien alsmaar meer erkenning 

voor het beroep. Het valt niet meer onder het 

operationele of financiële beheer”.

De toekomst van de facilitaire diensten ligt in het 

leveren van een toegevoegde waarde aan het bedrijf 

van de klant: “Dit type dienstverlening zal uitbreiden 

totdat het alles behelst dat niet tot de core business 

van de organisatie behoort. Of de doelstelling nu 

personeelsretentie, een verhoogde efficiëntie of 

economische schaalvergroting is, wij zullen de 

kwaliteit van onze prestaties meten op basis van hun 

invloed op deze variabelen”.

Facilities binnenkort 
in de ondernemingsraad 
Geneviève Jamin stelt ook vast dat de rol van de 

facility manager in bedrijven aan het veranderen is. 

“Nu behoort hij tot het middenkader, maar zijn 

takenpakket zal misschien evolueren naar een functie 

waarin hij samenwerkt met een lid van de OR... Maar 

zo ver zijn we nog niet”.

Voor Sodexo gaat de verandering ook gepaard met een 

verhuizing, gepland voor eind 2014. Het gebouw zal gekozen 

worden op basis van de flexibiliteit en de modulariteit van de 

ruimten. Bij de inrichting van de werkplekken zal het Nieuwe 

Werken geïntegreerd worden, aangezien telewerken nu een van 

de bedrijfsregels is. Zo mag ieder afdelingshoofd voorstellen 

doen om bepaalde functies open te stellen voor telewerk. 

Tegelijkertijd levert Sodexo ook inspanningen op het gebied 

van multimodale mobiliteit. “Ieder jaar nemen we deel aan de 

Week van Vervoering en we gaan ons bedrijfswagenbeleid 

herzien. We gaan combinaties van car sharing, metro en 

elektrische scooters organiseren en zullen andere voertuigen 

gebruiken afhankelijk van de periode van het jaar. Ook hebben 

we besloten om de CO2-uitstoot naar het laagste niveau terug te 

brengen. We hebben al een plan uitgewerkt om het algemene 

brandstofverbruik te verlagen”. 

Energy management, optimalisering van het verbruik en 

ecomobiliteit worden belangrijke criteria bij de keuze van 

het volgende gebouw waarvan de locatie nog niet vastligt. 

Er zal ook een project rond afvalbeheer en energieverbruik 

geïmplementeerd worden, dat tevens aangeboden zal worden 

aan klanten die hun eigen afval willen beheren.
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Hilde EYGEMANS
Senior Vice President Communications
Sodexo Belgium
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Ook de inhoud van de functie van facility manager 

zal uitgebreider worden. Bepaalde afdrukactiviteiten 

zullen bijvoorbeeld verhuizen van de informatica-

dienst naar de facility manager.

“Er is een verandering aan de gang” legt Geneviève 

Jamin uit. “We beginnen met het leveren van diensten 

en evolueren naar de integratie van deze diensten. 

We geven onze klanten advies over het type diensten 

dat ze in hun voordeel zouden kunnen uitbesteden. 

De grote verandering is dat de vraag om uit te 

besteden niet meer van de klant komt. Onze 

adviseurs analyseren de activiteiten en bekijken waar 

outsourcing een toegevoegde waarde kan leveren”.

Volgens de verantwoordelijke voor strategie bij 

Sodexo kan alleen de intern aanwezige beroepengroep 

van het bedrijf van de klant grenzen stellen aan de 

diensten die uitbesteed worden. “Als de nodige 

competenties nauw aanleunen bij de core business, 

zijn de beste experts intern terug te vinden. Het zou 

contraproductief zijn om dat te verhuizen naar het 

niveau van de facilitaire diensten”.

Op de vraag welke perspectieven de functie van 

‘Managing Agent’ biedt, antwoordt Geneviève Jamin 

dat het model interessant is maar dat het niet strookt 

met dat van Sodexo. “Wij kijken naar het welzijn van 

de gebruikers en de consumenten. Daarom is het 

belangrijk dat wij het proces beheren tot de eindklant. 

Dit is een strategische keuze voor ons”.

duurzame ontwikkeling: 
het dna van Sodexo
De principes van duurzame ontwikkeling en 

verantwoordelijkheid zitten in het DNA van Sodexo. 

“Dat was al zo in 1966 en het is een uitdaging op het 

niveau van de groep geworden toen Sodexo zijn 

nieuwe strategisch stappenplan voor de duurzame 

ontwikkeling van de groep ontwikkelde, namelijk 

het Better Tomorrow Plan”. Sodexo legde zeven 

principes vast waaraan telkens een kwantitatieve 

doelstelling verbonden werd. Een principe rond 

smakelijke en gezonde catering met respect voor het 

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan en het 

gebruik van duurzame producten met een ecolabel, 

een principe rond de ontwikkeling van lokale 

producten, enz. Een van de uitdagingen van Sodexo 

in de toekomst is de ‘war for talent’. “Het is een 

terugkerende uitdaging, maar door de differentiatie 

van de diensten zijn we op zoek naar medewerkers 

met een meer technische achtergrond, hoewel we 

niet het imago van een technische dienstverlener 

hebben. Het is aan ons om dit duidelijker te maken”.

Interview door Jean-Claude VERSET n

5th ‘ABB Facility 
     Cycling Tour’
FM - networking on bike

4 September 2013,
Genoelselderen
Organised by KI’Communications

more information 
> info@kicom.be
> 0475/550 073

registration
> www.facilitynights.com 
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al in Profacility Magazine verschenen, 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen, fair trade, respect voor het milieu met het 
zuinige gebruik van minerale grondstoffen en recyclage... allemaal houdingen en strategieën die 
duurzame ontwikkeling mogelijk maken. U kunt deze artikels gratis in PDF-formaat downloaden 
op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde volgens hun online 
publicatiedatum.  
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• Case Study Scania Parts Logistics I CO2 neutraal logistiek centrum (31/10/2011)

• Case study MOBISTAR | Duurzaamheid en hospitality (24/10/2011)

   www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die 
u kunnen helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een 
boost te geven en te optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun 
dienstenaanbod, structuur en partners, innovaties en referenties.

VERBRUIKSGOEDEREN - FAIR TRADE

Miko > www.profacility.be/miko

MEUBILAIR, RECYCLAGE EN CRADLE2CRADLE

NNOF - Vandergoten > www.profacility.be/vandergoten

Steelcase > www.profacility.be/steelcase

RE-LIGHTING

Zumtobel > www.profacility.be/zumtobel

   www.profacility.be/guide
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Miko coffEE SErvicE Nv/Sa       
Wayenborgstraat 14 - BE-2800 Mechelen

TEL 0032 (0)800 44 0 88
FAX 0032 (0)15 28 78 10

info.mcs@miko.be
www.mikocoffee.com 

ProfiEl vaN HEt BEDriJf
inleiding
200 jaar ervaring als koffiebrander… dat maakt dat 
wij van Miko een aardig woordje kunnen meepraten 
over de kunst van het koffiebranden. Over de jaren 
heen hebben wij dan ook een benijdenswaardige 
kennis over koffie en systemen voor koffievoorzie-
ning opgebouwd.

Het belang van een lekkere en efficiënte koffiepauze 
op het werk is niet te onderschatten. Tijdens zo’n 
pauze worden de batterijen weer opgeladen en de 
informele contacten aan de koffieautomaat zorgen 
voor een goede sfeer tussen werknemers.
Een coffee corner met een koffiezetsysteem of 
warme drankautomaat van Miko Coffee Service 
biedt uw werknemers een ruime keuze aan koffie-
specialiteiten, thee en soepjes; voor ieder wat wils!

Onder de naam “Puro Fairtrade Coffee” biedt Miko 
een volledig assortiment producten aan met het Max 
Havelaar keurmerk. Zo geniet u van koffie, thee en 
chocolademelk van eerlijke handel. 

Producten
Miko biedt u alles voor een lekkere koffiepauze: 

Warme dranken:
• koffie: espressobonen, gemalen koffie, vriesdroog- 
 koffie; espressopods, pads, voorgedoseerde  
 filters,…
• thee, soepjes, chocolademelk

Voor bij de koffie:
• koekjes, chocolaatjes, speculoosjes
• melkcups
• suiker in sticks, klontjes en slimpacks
• porselein, disposables

coNtact
Sales Support 

Klantendienst

TEL 0032 (0)800 44 0 88

info.mcs@miko.be

Koffiesystemen:
• compacte koffietoestellen voor snelle koffieservice
• espressosystemen voor op kantoor
• koffiesystemen met thermossen en voor-
 gedoseerde filters koffie
• koffieautomaten en warme drankautomaten voor  
 koffie, cappuccino, chocolademelk, thee, soep,...

Vending service:
• frisdrank- en snackautomaten
• uitgebreid assortiment (light) frisdranken, energie 
 dranken en fruitsappen
• ruime keuze aan snoep, snacks, mueslirepen en  
 BIO/fairtrade koeken

Diensten
Als één van de trendsetters op het gebied van koffie- 
en vendingservice voor de OOH-markt, is Miko Coffee 
Service de aangewezen partner voor al uw koffie-
pauzes. Dagelijks voorzien wij duizenden bedrijven, 
KMO’s, scholen, instellingen en overheidsdiensten 
van koffie en lekkers voor bij het kopje koffie, warme 
drankautomaten, frisdrank- en snackautomaten.
• 1 leverancier voor al uw koffiepauzes
• vlotte service: een gespecialiseerd tele-ordering  
 team contacteert u periodiek om uw bestelling te  
 noteren
• onberispelijke technische service: perfecte 
 installatie en snelle interventies uitgevoerd door  
 bekwame vaklui
• commerciële formules op maat: huur, koop, 
 bruikleen, full service,…

referenties
Op aanvraag bezorgen wij u graag een referentielijst.

SER Miko NL.indd   114 29/11/12   15:04
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yoUr MoVEr VaNDErGotEN     
J. Monnetlaan 1a - BE-1804 Vilvoorde

TEL 0032 (0)2 705 35 35
FAX 0032 (0)2 705 47 21

info@yourmover.com
www.yourmover.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
Your Mover Vandergoten behoort tot de top 3 van de 
Belgische kantoorverhuisbedrijven. Het unieke aan 
Your Mover is het feit dat 80% van het klantenbe-
stand vast kliënteel is: na een eerste werkervaring 
met Your Mover blijven ze aldus een beroep doen op 
Your Mover. De efficiëntie en de flexibiliteit dat het 
verhuizersteam aanbiedt, speelt daarbij zeker een 
grote rol. En ook de projectaanpak en het uitgebreid 
dienstengamma dragen daartoe bij ! Daarnaast is er 
het digitaal beheerssysteem, V-Move. De door Your 
Mover ontwikkelde applicatie laat toe om het volledi-
ge dossierbeheer rond verhuis, coördinatie en opslag 
uit te voeren via www.yourmover.com. De klanten 
krijgen toegang tot deze site en via een wachtwoord 
kunnen ze hun eigen verhuis- of opslagdossiers via 
het intranet raadplegen en beheren.

Diensten
Verhuis: 
• Kantoorverhuizingen intern-extern 
• Transport en distributie van high-tech apparatuur 
• Particuliere verhuizingen nationaal-internationaal 
• Voorbereiding, begeleiding en coördinatie van  
 kantoorverhuizingen

Via het zusterbedrijf, Your Mover Logistics: 
Stockbeheer: 
• Opslag, beheer en onderhoud van kantoor-
 meubilair
• Opslag, beheer, uitlevering en montages van  
 nieuw of tweedehands kantoormeubilair 
• Archiefopslag: opslag, beheer en leveringen van  
 archieven

coNtact
Anne Lenaerts

Corporate Communications Manager

TEL 0032 (0)2 705 35 35

anne.lenaerts@yourmover.com 

StrUctUUr
Management

Vestigingen/België 
Your Mover VANDERGOTEN - 1804 Vilvoorde

Your Mover LOGISTICS - 1800 Vilvoorde

Nnof - 1800 Vilvoorde

Werknemers 
Aantal personen: 78

Jaar van oprichting: 1976

omzet 
2009: 5.000.000 €

2010: 5.400.000 €

2011: 6.370.000 €

Christophe Pierre
Sales Director

Nieuwigheden
Het laatste jaar werd sterk gewerkt aan een duur-
zaamheidsprogramma: zowel intern (via eco-driving, 
persoonlijke milieudoelstellingen, energie-audits etc.) 
als extern. Daartoe werd Nnof in het leven geroepen. 
Nnof staat voor Nearly New Office Facilities. Het 
is een netwerk van duurzame ondernemingen in 
de kantoorinrichtingssector: zie www.nnof.be. In 
dat kader werd ook een nieuwe webstek ontwik-
keld: www.natuurstek.be. Op Natuurstek is alle 
mogelijke info te vinden rond biodiversiteit en hoe 
je deze kan ondersteunen, zowel voor consumenten 
als bedrijven. De verwezenlijkingen in het kader van 
duurzaamheid zijn immers zo succesvol dat er geen 
reden is om er niet aan mee te doen.

referenties
Deloitte, FOD Binnenlandse Zaken, HP, ING, 
Siemens, etc.

Your Mover NL.indd   126 29/11/12   15:10
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MULTIMODAL 
MOBILITY
‘Be smart’ & ‘Be green’… 
Vermijd verspilling van tijd en CO2 tijdens uw verplaatsingen. Locatiekeuze 
voor de bedrijfskantoren, openbaar vervoer, telewerken, autodelen, fi ets, 
derde kantoor,... er zijn oplossingen genoeg voor een zachtere mobiliteit met 
eerbied voor het milieu maar ook voor een beter evenwicht tussen het leven 
in de werksfeer en het sociaal leven.

→→

IS MOBILITEIT EEN VAN UW PRIORITEITEN ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 4 van de lezersenquête.  

400 NL.indd   1 11/06/13   13:25
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Multimodale en collec tieve mobiliteit

FM TREnDS 4  i  MuLTiMODAL MOBiLiTY  i  

Men zegt wel dat onze mobiliteitsgewoonten 
veranderen, maar de realiteit is ont-
goochelend wanneer we naar de cijfers 

kijken. Ondanks de vele verkeersopstoppingen, de 
hoge brandstofprijzen en de druk van MVO is de 
liefde van de Belgen voor hun wagen namelijk nog 
altijd niet bekoeld. En hoewel het aantal 
inschrijvingen in 2012 eindelijk gedaald is (486.737 
nieuwe wagens, oftewel -14,94% in vergelijking met 
2011), is dat veeleer het gevolg van de fiscale 
buffermaatregelen tegen bedrijfswagens dan aan een 
bewustwording van het algemeen belang. En dan 
nog moeten we deze cijfers relativeren, want hoewel 
er sprake is van downsizing bij de bedrijfswagens, 
daalt hun aantal niet. Zo zijn de aankopen van 
bedrijfswagens nagenoeg stabiel gebleven terwijl de 
daling van de aankopen van privéwagens goed is 
voor bijna de hele gemiddelde daling.

Terugkeer naar een stad 
met een functionele mix
Met de ‘terugkeer naar de stad’ die al begonnen is, de 
grotere bevolkingsdichtheid die zich in de modellen 
voor stadsontwikkeling aftekent, en de bevolkings-
groei die eraan komt, heeft de individuele mobiliteit 
haar beste jaren al gehad. Het tijdperk van de 
multimodale en collectieve mobiliteit is aangebroken. 
Nu al leiden heel wat stedelingen een comfortabel 
leven zonder eigen wagen dankzij de vele buurt-
leveranciers van goederen en diensten in grootsteden. 
Maar wat met de mensen die in de voorsteden en in 
plattelandsgemeenten wonen? «In sommige wijken 
waar het zeer aangenaam wandelen zou zijn, kan je 
niet anders dan de auto te nemen omdat er te weinig 
dienstverleningen zijn en het openbaar vervoers-
aanbod er te beperkt is» aldus Dirk Dufour van het 
studiebureau Timenco (Leuven) dat het voet-
gangersplan voor Brussel uitwerkte.

Vernieuwende maar 
te geïsoleerde alternatieve oplossingen 
Aan verbeelding ontbreekt het alvast niet om 
alternatieve mobiliteitsoplossingen te bedenken: het 
delen van klassieke of elektrische wagens (Cambio, 
Zen Car en dergelijke), het delen van fietsen (Villo! in 
Brussel, Velo in Antwerpen, Li Bia Vélo in Namen,...), 
carpooling (Taxistop, Carpool,...), fietskoeriers voor 

snelle leveringen (Green Company) en motortaxi’s 
(Cityscoot, Urbandrive,...). Maar helaas laat de grote 
massa zich maar traag overtuigen! Het vuur smeult 
maar wil niet laaien. Het lijkt allemaal veeleer het 
resultaat te zijn van ‘laterale’ compensatiestrategieën 
dan van een duidelijke collectieve wil en een 
toekomstgericht plan. Op dit gebied zouden de 
overheden meer hun steentje moeten bijdragen. 
Anders zou iedereen er eigenlijk baat bij hebben om 
de anderen de inspanningen te laten leveren, want 
hoe meer inwoners voor een andere mobiliteit 
kiezen, hoe vrijer de weg zal zijn voor wie geen zin 
heeft om zijn gewoontes te veranderen of voor wie de 
stijgende kosten van de klassieke mobiliteit nooit een 
probleem zal zijn.

Een mobiliteit met twee snelheden?
Twee ‘sociaal-economische’ snelheden, maar ook in 
de letterlijke betekenis van het woord: enerzijds de 
snelheid van de openbare vervoersverbindingen die 
onvoldoende capaciteit en frequentie aanbieden, 
voortdurend te laat komen, slecht op elkaar 
afgestemd, duur en niet comfortabel zijn (twijfel-
achtige hygiëne, onbruikbare sanitaire voorzieningen, 
geen gegarandeerde zitplaatsen, overvolle voertuigen 
tijdens het spitsuur, verouderd rollend materieel, 
gefrustreerd en niet zo vriendelijk personeel en de 
jammerlijke vertraging van het GEN-project) en 
anderzijds de snelheid van de comfortabele 

Mobiliteit is één van die elementen van het sociale en beroepsleven die sterk afhankelijk zijn 

van een combinatie van verschillende factoren, te beginnen bij de energie- en klimaatcrisis. 

Als reactie worden er een heleboel alternatieve mobiliteitsstrategieën geïmplementeerd, 

maar met een traagheid die haar oorsprong lijkt te vinden in een gebrek aan collectieve 

visie, vooral op beleidsvlak.
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personenwagens en zelfs privé-helikopters die meer 
en meer opduiken in sommige rijke buurten. 

Als we echt een andere mobiliteit willen, zal er een 
ander openbaar vervoersaanbod moeten komen, 
vooral om de vele plannen van allerlei aard tot een 
goed einde te kunnen brengen. Denk maar aan de 
bedrijfsvervoerplannen die verplicht zijn voor 
bedrijven van een zekere grootte, de parkeerplannen, 
de voetgangersplannen en het Iris II-plan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Want om de 
verkeerschaos te verminderen, zal het niet volstaan 
om de auto’s uit het centrum te verbannen door het 
parkeeraanbod op de openbare weg te verkleinen en 
bedrijven te verplichten om zich te houden aan hun 
quotum wat parkeerplaatsen buiten de openbare 
weg betreft.

‘Bedrijfsmobiliteit’ 
in plaats van bedrijfswagens
De bedrijven die multimodale mobiliteit als een 
facilitaire dienstverlening en niet langer een auto als 
bezoldiging aanbieden, zijn coherent en 
verantwoordelijk bezig. Sommige bedrijven geven 
hun werknemers een jaarlijks mobiliteitsbudget: 
gratis abonnementen voor het openbaar vervoer, 
faciliteiten (stalling, douches) voor fietsers, een 
(eventueel) elektrische dienstauto in plaats van een 
bedrijfswagen voor verplaatsingen tijdens de 

werkuren, de mogelijkheid om al deze vervoers-
middelen te mixen afhankelijk van de behoeften van 
de dienst, het weer of familiale verplichtingen. 
Bovendien kunnen de mobiliteits-behoeften beperkt 
worden door de virtuele aanwezigheid van de 
werknemers, of dit nu is door telewerk van thuis uit, 
via een mobiele applicatie, vanuit een gedeeld 
kantoor in de buurt of door teleconferencing.

Met hun op de economische realiteit gerichte 
pragmatisme zullen bedrijven misschien meer 
teweegbrengen voor de nieuwe mobiliteit, zoals zij 
gedaan hebben voor het Nieuwe Werken, dan heel 
wat ideologieën. Door te bewijzen dat een 
multimodale mobiliteit in de werksfeer een toekomst 
heeft, zullen de mensen misschien evolueren in hun 
eigen mobiliteit. Kiezen voor een ‘mobiliteitmix’, 
zoals we al doen op nationaal niveau, en voor een 
‘energiemix’ is een goede verzekering tegen de risico’s 
van een plotse stijging van de prijzen of een 
verminderde beschikbaarheid van een oplossing.    
Het is in elk geval een voorzichtigere en realistischere 
keuze dan de simplistische en wetenschappelijk 
ongegronde oplossingen, zoals ‘alles op waterstof’, 
wat zelfverklaarde deskundigen zoals Jeremy Rifkin(1) 
propageren.

Patrick BARTHOLOMé n

(1) dringend lezen in Trends van 16/5/2013: 
«Laurent Minguet démonte le système Rifkin»
http://nowfuture.org/2013 blog van Laurent Minguet).
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Facility management b eweegt in een snel 
veranderende wereld
Lange tijd gold de ‘generatie Y’, ook aangeduid als ‘digital natives’, als de uitdaging voor 

facility management. Vandaag is de ‘generatie Z’, geboren na 1995, aangekondigd als 

volgende uitdaging… Facility management moet de veranderingen faciliteren, mag niet 

focussen op één enkele generatie, maar moet alles in het werk stellen om de verschillende 

generaties binnen een organisatie te motiveren en te laten samenwerken.

  FM Carrièreportret

Ghislain Vanfraechem begon in 1979 als Technical Supervisor op de Technische Dienst van brouwerij Jupiler, 

meer specifiek in het distributiedepot te Boortmeerbeek. Hij was er verantwoordelijk voor het wagenpark en 

de logistiek. Vervolgens maakte hij de overstap naar Belgavia en later naar DHL. Daar was zijn functie vooral 

geconcentreerd op real estate: “Zowat alle gebouwen in België met een DHL-logo heb ik in die tijd mogen 

begeleiden bij de bouw of bij het zoeken van het pand” getuigt Ghislain Vanfraechem. “Toen al zochten we 

gericht naar de beste locaties op basis van de mobiliteit”.

In 2002 begon hij bij Ernst & Young, na 10 jaar DHL. Drie jaar later werd de introductie van het nieuwe werken 

onder de noemer ‘Workplace of the future’ opgenomen bij de planning van de nieuwe hoofdzetel in Diegem. 

Vanaf 2008 werden thuis werken en het gebruik van videoconferencing gefaciliteerd. De aanvankelijk 28 

vestigingen werden teruggebracht tot 12, met eenzelfde aantal medewerkers. Het regelmatig benchmarken 

van het aantal FTE’s t.o.v. de gebruikte oppervlakte ligt aan de basis voor het bijsturen.

Ghislain Vanfraechem is vandaag Director Facilities bij Ernst & Young, waar de facilitaire dienst 12 medewerkers 

telt. Daarnaast verzekeren 120 mensen de facilitaire services via outsourcing. Ze worden gecontroleerd door 

6 medewerkers van de facilitaire dienst.

Voor Ghislain Vanfraechem, Director 

Facilities Ernst & Young, is ‘War for talent’ 

een constant gegeven. Bij Ernst & Young 

worden jaarlijks ongeveer 200 nieuwe starters in 

de leeftijdscategorie 23 à 25 jaar aangeworven.           

Het doorgeven van de bedrijfscultuur stelt dan ook 

een bijzondere uitdaging. De gemiddelde leeftijd 

van de medewerkers binnen de organisatie is 29 

jaar en dat sluit frequente personeelswissels in. 

‘Mobiliteit’ heeft een belangrijke plaats ingenomen 

binnen de wereld van facility management. 

Ghislain Vanfraechem: “Het mobiliteitsprobleem 

veroorzaakt heel wat ‘fileleed’ bij de medewerkers, 

wat gepaard gaat met ergernis en toenemende 

stress. Dat reflecteert zich in tijdverlies - men wil 

eerst zijn ongenoegen luchten alvorens aan de slag 

te gaan - en een lagere productiviteit”.

‘Weg uit Brussel!’ kan wel eens het leidmotief 

worden, om te ontsnappen aan het bedreigende 

verkeersinfarct waaraan onze hoofdstad lijdt en de 

alsmaar stijgende taxaties. Overigens moeten de 

gebouwen ook niet lange ‘paleizen’ zijn, geven ze 

hun imagodragende functie op in het voordeel van 

efficiëntie, met voorrang aan een ruimtelijk gevoel 

en een energiezuinige werking. 

Ook vandaag blijft de trend om het aantal vierkante 

meters verder terug te dringen, te delokaliseren en 

meer thuiswerk toe te staan actueel. “De mobiliteits-

problematiek speelt daarin een belangrijke rol” 

benadrukt Ghislain Vanfraechem. “Bovendien is de 

invloed van technologie de voorbije 10 jaar enorm 

gestegen. Dat heeft ook de manier van werken 

sterk beïnvloed en daaruit volgend het uitzicht 

van de werkplek, dat een enorme evolutie heeft 

doorgemaakt”.

Ernst & Young biedt zijn medewerkers zelfs 

opleiding voor het gebruik van Twitter en 

stimuleert het gebruik ervan. Anderzijds worden 

de E-mail stromen beperkt door het gebruik 

van de cc- en bcc-opties te blokkeren, evenals 

de ‘allen beantwoorden’ mogelijkheid. Ghislain 

Vanfraechem: “Er is een policy uitgeschreven rond 

het E-mailverkeer om wildgroei en overbelasting te 

voorkomen”.

Kosten onder de loep
“Hoewel in 2002 al heel wat gebrainstormd werd 

rond strategisch facility management, is dit vandaag 

nog steeds geen of nauwelijks realiteit” stelt 

Ghislain Vanfraechem vast. “Facility management 
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Facility management b eweegt in een snel 
veranderende wereld

blijft nog teveel vast verankerd in het operationele. 

Kostenbesparing was, is en blijft de absolute 

prioriteit voor de Facility Manager, ook al getuigt 

dit veeleer van een korte termijn visie. Meer doen 

met minder – mensen, middelen en budget – blijft 

de overkoepelende doelstelling voor de Facility 

Manager”.

Integrated facility management is dan ook geen 

optie voor Ghislain Vanfraechem, omwille van het 

verlies aan controle, interne kennis en overzicht. 

“Het facility management moet je zelf onder 

je hoede hebben, dat mag je niet outsourcen” 

claimt Ghislain Vanfraechem. “Er is een altijd 

terugkerende golfbeweging: na aanvankelijk 

voorzichtig outsourcen, wordt steeds meer 

uitbesteed, waarna men om een moment komt 

dat plots alles vanonder de eigen vleugels is 

verdwenen. Daarna keert men terug naar af, 

opteert zelfs terug meer voor het outsourcen van 

single services”. 

Hij is ook geen voorstander van single supplier 

outsourcen, maar wel voor spreiding en de juiste 

leverancier voor elke service. Zo werkte hij voor 

de hoofdzetel in Diegem o.a. met vijf uitgezochte 

leveranciers voor de bemeubeling.

nog meer multidisciplinaire 
FM toekomst 
In de toekomst zal facility management nog 

meer moeten inspelen op nieuwe normen 

(in het bijzonder milieuwetgeving), aandacht 

hebben voor duurzaamheid, de mobiliteit van de 

werknemers en eventuele logistieke diensten, het 

drukken van alle vormen van energieverbruik … 

Ghislain Vanfraechem: “Facility management 

wordt hierdoor nog meer multidisciplinair. 

Gebouwen zullen Breeam-gecertificeerd moeten 

zijn of ze worden onverhuurbaar. Voor facility 

management is dat een goede zaak, omdat 

de certificering al bijdraagt tot de van de FM 

verwachte besparingen en men achteraf niet 

moet boeten voor hoog oplopende operationele 

kosten. Anderzijds laat de Breeam-certificatie de 

huurprijzen oplopen”.

Nog een belangrijke uitdaging voor facility 

management is de beveiliging, zowel de fysische 

beveiliging van gebouwen en hun omgeving als de 

beveiliging van systemen om ongewenste infiltratie 

te voorkomen. Het overal en altijd kunnen 

werken vereist een beschikbaarheid en openheid 

van systemen terwijl de informatie juist hoog 

confidentieel is en kritisch voor de onderneming.

FM - baCK to the Future   i  interVieW Ghislain VanFraeCheM, DireCtor Fa  Cilities, ernst & YounG  i

Ook vandaag blijft bij 
Ernst & Young de trend om 
het aantal vierkante meters 
verder terug te dringen, te 

delokaliseren en meer thuiswerk 
toe te staan actueel. 

De mobiliteitsproblematiek 
speelt daarin een 

belangrijke rol.

“

“

Ghislain Vanfraechem
Director Facilities, Ernst & Young
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  Ghislain Vanfraechem FM scope Matrix 

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

Facility management positioneren
Tot zijn persoonlijke uitdagingen voor de 

volgende jaren rekent Ghislain Vanfraechem het 

inspelen op de globalisering, het faciliteren van 

de ‘Workplace of the future’ (het nieuwe werken 

bij Ernst & Young) en de nooit aflatende ‘War for 

talent’ binnen het bedrijf.

FM - baCK to the Future   i  interVieW Ghislain VanFraeCheM  i

Hij pleit ervoor tijdig werk te maken van opvolging 

en continuïteit voor de facilitaire dienst binnen de 

organisatie. Dat slaat zowel op het inwerken van 

nieuwe mensen in de dienst als het begeleiden van 

medewerkers naar een volgende carrièrefase. 

Ghislain Vanfraechem: “Facility management is 

bijzonder veelzijdig en dat maakt het ook dagelijks 

zo boeiend en telkens anders. Het vakgebied mag 

echter niet herleid worden tot brandjes blussen 

om het bedrijf draaiende te houden; het moet zelf 

preventief kunnen optreden en voorkomen dat er 

brandjes ontstaan!”.

Interview door Eduard CODDé n

In de toekomst zal facility 
management nog meer 

moeten inspelen op nieuwe 
normen, in het bijzonder 

milieuwetgeving, aandacht 
hebben voor duurzaamheid, de 
mobiliteit van de werknemers en 

eventuele logistieke diensten, 
het drukken van alle vormen van 

energieverbruik.

“

“

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

2013

2000

➌

➎

➊

➋

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport

➍

MVO voor de 
onderneming

Beheer van
facilitaire soft services

Beheer van
facilitaire hard services

Workplace 
Management
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Facility Management
Project of the year 2013

Best Starter's
Project of the year 2013

Facility Manager
of the year 2013

Best FM
Thesis 2013

2013

IFMA bedankt de partners voor hun steun bij de organisatie van deze wedstrijd. 

Ontdek de reportages van de bekroonde projecten, 
interviews met de winnaars en de foto’s van 
de prijsuitreiking op www.facility-awards.be en www.ifma.be

Het AZ Jan Portaels kreeg de zeer begeerde prijs voor 
Facility Management Project 2013 uit handen van 
Dirk De Cuyper, voorzitter van IFMA. 
De tweede en derde plaats waren voor AW Europe en Eneco. 
Voor de slotwedstrijd werden zeven bedrijven genomineerd 
door een vakjury. Eneco kreeg als lieveling van het publiek ook 
de Publieksprijs.

De prijzen voor 'Best FM Thesis' werden uitgereikt aan drie 
deelnemers van de postgraduaatopleiding in Facility Management 
voor hun kwalitatieve en originele eindejaarswerk: 
Jan Mathu van de KAHO Sint-Lieven, Kevin Huart van 
de Haute Ecole de la Province de Liège en Ingeborg 
Van Zandweghe van de Erasmushogeschool Brussel.

Het 
Facility Management Project 2013
Dirk De Cuyper, voorzitter van IFMA. 
De tweede en derde plaats waren voor 
Voor de slotwedstrijd werden zeven bedrijven genomineerd 
door een vakjury. Eneco kreeg als lieveling van het publiek ook 
de Publieksprijs.

De prijzen voor 
deelnemers van de postgraduaatopleiding in Facility Management 
voor hun kwalitatieve en originele eindejaarswerk: 
Jan Mathu van de KAHO Sint-Lieven, Kevin Huart van 

IFMA bedankt de partners voor hun steun bij de organisatie van deze wedstrijd. 

Ontdek de reportages van de bekroonde projecten, 
interviews met de winnaars en de foto’s van 
de prijsuitreiking op 

Op 28 mei zijn zo’n 
300 mensen naar 

Tour & Taxis in Brussel 
afgezakt om er de 

winnaars van de Facility 
Awards 2013 te vieren. 

Deze wedstrijd bekroont 
het neusje van de zalm 

op het gebied van 
facility management. 

Zowel de bedrijfswereld 
als de industriële en 
logistieke sector en 
de gezondheidszorg 

onderscheidden zich door 
hun mooie prestaties 

op dit gebied.

Op 28 mei zijn zo’n 

IFMA wenst de winnaars van de 
Facility Awards 2013 van harte profi ciat

IFMA Offi ce HostingRelated associationsMedia partnersEvent PartnerCorporate Sponsors

Ontdek de reportages van de bekroonde projecten, Ontdek de reportages van de bekroonde projecten, 

Mieke Loncke Directeur IFMA
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al in Profacility Magazine verschenen, 
over de mobiliteit van bedrijfsmedewerkers, de organisatie van hun verplaatsingen, de logistiek 
en het transport van verbruiksgoederen, de evolutie naar een zachtere en milieuvriendelijkere 
mobiliteit, gedeeld transport, de evolutie van de ‘car policy’ van het bedrijf om maatschappelijke 
maar ook om fiscale redenen en een herziene stedenbouw om de belangrijkste problemen 
op het gebied van stads(im)mobiliteit op te lossen. U kunt deze artikels gratis in PDF-formaat 
downloaden op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde volgens hun 
online publicatiedatum. 

FM TRENDS 4  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Gedeelde en co-sharing kantoren als oplossingen voor mobiele werknemers (04/03/2013)

• Fiscaliteit I Bedrijfswagens – Part II (24/12/2012)

• Mobiliteit I De Leeuw stapt op de fi ets (12/11/2012)

• Fiscaliteit I Bedrijfswagens – Part I (19/03/2012)

• Strategische analyses van de Brusselse mobiliteit (13/02/2012)

• Fleet management I Elektrische auto en netwerk onder de loep (12/01/2012)

• Cambio: autodelen zit in de lift (14/11/2011)

• Fleet & Mobility Management I Green car policy (27/06/2011)

• Auto of mobiliteit: op een dag moeten we kiezen (31/01/2011) 

• Van autolease naar mobiliteitsverzekeraar (21/06/2010)

• Fleet Management I Zeg niet TCO, zeg ECU (15/02/2010)

… meer dan 480 artikels beschikbaar op www.profacility.be/biblio 

Om u te helpen uw multimodale mobiliteitsstrategie te bepalen, raadpleeg 

Traject > www.profacility.be/traject

   www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/guide   www.profacility.be/guide
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In de leveranciersgids op profacility.be vindt 
u het profiel van consultants en leveranciers 
die u kunnen helpen om uw organisatie van 
de facilitaire diensten en facility management 
een boost te geven en te optimaliseren. In hun 
bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van 
hun dienstenaanbod, structuur en partners, 
innovaties en referenties.
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CONNECTIVITY
Het delen van kantoren en telewerken wordt steeds meer aanvaard 
dankzij de (r)evolutie van de informatietechnologieën die de mobiliteit 
van werknemers vergroot. Wifi , VoiP-telefonie, digitaliseren en delen van 
documenten in de cloud, web-based software, toegang tot informatie 
op afstand via laptops, smartphones en tablets, enz. Het wordt alsmaar 
moeilijker om de juiste keuze te maken qua kantooruitrustingen en 
communicatiemiddelen. De uitdaging schuilt niet alleen in de technologie 
maar ook in de beveiliging ervan om de informatie te beschermen.

→→

IS ICT-BEHEER EEN VAN UW PRIORITEITEN ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 5 van de lezersenquête. 
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De opkomst van ‘user  centric’ IT-oplossingen

FM TREnDS 5  i  COnnECTiViTY  i  

5 
jaar. Langer zou het niet duren om ICT te 
doen omslaan van de technische branche 
naar facility management. Een periode van 

vele veranderingen maar soms ook met 
randschade. Langzaamaan veranderde het statuut 
van de IT-manager, die soms zelfs verheerlijkt 
werd. IT-managers moeten tegenwoordig geen 
technici meer zijn, maar analisten die mee kunnen 
in de bedrijfswereld. Hun rol bestaat er niet meer 
in om een technologisch uitstalraam te creëren en 
een computernetwerk draaiende te houden, maar 
om diensten te verlenen aan gebruikers die 
resultaatgaranties, 24/24 gebruik en een precieze 
SLA’s eisen. IT is geen burcht in handen van enkele 
leenheren meer, maar staat voortaan slaafs ten 
dienste van zijn bewoners. 

BYOD, een rijzende trend 
Bring Your Own Device (BYOD) staat symbool 
voor de nieuwe dictatuur van de IT-gebruiker. 
Werknemers dicteren nu hun eigen wet en eisen 
mobiele toestellen, tablets en smartphones van 
allerlei merken. Allen willen ze hun eigen 
informatica- en telecomproducten hebben. Maar 
waarom heeft de IT-afdeling zich niet verzet tegen 
deze anarchistische beweging? Omdat de grote 
baas van het bedrijf zelf de weg bereid heeft toen 
hij met zijn nieuwe iPad zijn opwachting maakte 
bij de IT-manager. Het kwaad was geschied en er 
was geen weg meer terug.

Deze kakofonie van besturingssystemen en 
merken ging bovendien gepaard met een 
beveiligingsprobleem. Door een polymorfe infra-
structuur als deze te creëren, te implementeren en 
te ondersteunen, werden bedrijven met een 
nieuwe uitdaging geconfronteerd, namelijk 
talenten aanwerven die alles konden beheren, wat 
niet zo gemakkelijk bleek te zijn. En zo kwam 
men op het idee om IT te outsourcen. De financiële 
diensten waren opgetogen en de functie van 
IT-directeur werd gedevaloriseerd ten voordele 
van een CIO die door zijn zetel in de onder-
nemingsraad meer betrokken was bij de bedrijfs-
strategie.

iCT: leasen, kopen of verbruiken?
Tot voor kort kochten of leaseden IT-afdelingen 
hun materiaal. Dertig jaar lang werd 
IT-infrastructuur beschouwd als een investering 
die aan het einde van het contract afgestraft werd 
door een restwaarde. Een boekhoudkundige 
situatie die iedereen geruststelde, te beginnen bij 
de financiële instellingen die leningen toestonden 
met de waarde van de gekochte goederen als 
waarborg. 

In 2005 werd dit hoofdstuk afgesloten met de 
komst van ‘IT as a service’, waarvan de rekenkracht 
verhuurd werd op verzoek en op maandbasis. In 
dit cloudmodel verdween dan ook de aankoop 
van infrastructuur (servers, harde schijven,...), wat 
de sterk gedaalde verkoopcijfers van de afgelopen 
maanden verklaart. In het licht van de crisis 
denken bedrijven niet meer in termen van opex 
(operational expenditure) en willen ze enkel nog 
een factuur toegestuurd krijgen voor hun 
werkelijke verbruik. Met de mogelijkheid om hun 
behoeften te verkleinen als dat nodig zou zijn. Om 
dit gedaan te krijgen, is er maar één middel: 
meerdere klanten op eenzelfde platform samen-
brengen. Dat is het principe van de cloud. 
De wederverkopers van deze oplossingen in de 
cloud worden echter vaak geconfronteerd met de 
argwaan van de banken die niet langer hardware 
maar virtuele werelden moeten financieren. Wat 
voor sommige VAR’s (Value Added Resellers) een 
stimulans is om hun eigen financiële dienst op te 
richten.

Software as a Service
Want de trend is gelanceerd: een backoffice is niet 
meer interessant voor bedrijven die hun ‘managed 
services’ voortaan toevertrouwen aan specialisten 
op afstand. Met als kers op de taart de mogelijkheid 
om een IT-provider voortaan snel te vervangen 
door een andere wanneer de situatie dat recht-
vaardigt. Een scenario dat tien jaar geleden nog 
ondenkbaar was. En net als de infrastructuur gaan 
ook de applicaties de virtuele toer op. 
Boekhoudingsprogramma’s en kantoorsoftware-

Desk sharing, telewerken, het gebruik van mobiele toestellen in ondernemingen, allemaal 

zijn ze ontstaan uit technologieën die eind vorige eeuw nog zo goed als onbekend waren. 

Wifi, VoIP-telefonie, virtuele informatica en IT in de cloud, werden de sleutelbegrippen van 

een technologische revolutie die nog altijd aan de gang is. En dat is waarschijnlijk nog 

maar het begin.
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De opkomst van ‘user  centric’ IT-oplossingen

pakketten zoals Office 365, Dropbox, Evernote, 
Google Apps en Salesforce palmen het internet in 
waar ze op elk moment vanaf een willekeurige 
terminal opgeroepen kunnen worden, terwijl het 
risico om gegevens te verliezen, beperkt wordt 
door ze constant op te slaan op afgelegen harde 
schijven. Ten slotte brengt de cloud het delen van 

  Historiek van het mainframe naar de virtuele werkplek   

1970 >  IT wordt gecentraliseerd via mainframes. Deze dinosaurussen verdwenen aan het einde van de 

 20e eeuw wegens te duur.

1985 >  Eerste inspanningen om de evolutieve ‘midrange’ departementale computers (IBM 36, AS400, 

 DEC Vax) kleiner te maken. IT voor beroepsdoeleinden wordt algemeen toegankelijk en   

 gedecentraliseerd. De systemen zijn erg betrouwbaar en blijven in eigendom.

1990 > Klant/server-IT voert de pc in alle kantoren in, wat gepaard gaat met een grote instabiliteit van de  

 IT-systemen. Maar de IT is gebaseerd op normen en het internetprotocol TCP/IP. Voor het eerst   

 wordt IT goedkoop. 

2000 > ‘Virtualisering’ als reactie op de complexiteit van klant/server-omgevingen. Software van het type  

 VMware maakt het mogelijk om meerdere virtuele computers te simuleren op één fysiek toestel,   

 waardoor er een einde gemaakt wordt aan de conflicten tussen hardware en software. 

2010 > IT in de cloud vindt overal ingang. IT wordt gedematerialiseerd op afstand, in afgelegen data-  

 centers waar er back-ups gemaakt worden. Ook de verkoop van software en applicaties ‘as a   

 service’, die gefactureerd worden volgens het gebruik in de vorm van een abonnement, komt op  

 gang. De nieuwe virtuele datacenters zijn als de mainframes van de jaren zeventig, maar dan   

 efficiënter, goedkoper en voor iedereen. En zo is de cirkel rond.

documenten naar professionele omgevingen waar 
de leden van eenzelfde team nauwelijks nog tijd 
hebben om elkaar buiten het netwerk te 
ontmoeten.
Het lijkt wel alsof IT voor de eerste keer echt zijn 
beloften nakomt...

Jean-Claude VERSET n
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Crisis geeft facility ma nagement een 
duwtje in de rug
25 jaar geleden had Marcel Eeckhout al gelezen over facility management in een Amerikaans 

tijdschrift. De discipline is vanuit de USA via de Nordic-landen en Groot-Brittannië naar de 

Benelux doorgedrongen, maar de bewustwording van de belangrijke rol die is weggelegd 

voor facility management heeft 10 à 15 jaar geduurd. Samen met Chris Claessens mag 

Marcel Eeckhout zich pionier van het facility management in België noemen.

Marcel Eeckhout: “Facility management 

kwam in ons land in de belangstelling 

doordat HR het vuur aan de lont stak: 

mensen (medewerkers) werden plots centraal 

geplaatst. Men ontdekte dat hun werkomgeving 

invloed had op hun prestaties. Facility management 

kon hierin een positieve rol spelen en zo kwamen 

steeds mee disciplines verenigd onder de FM-

koepel”.

De services hebben een groot aandeel in de totale 

exploitatiekosten. Besparen was in de beginperiode 

het enige doel voor de Facility Manager. Dat 

gebeurde vaak zeer radicaal - té radicaal - met 

zelfs 20 % daling van de kosten. Niet zelden werd 

de Facility Manager beloond op de gerealiseerde 

kostenbesparing. Gelukkig zag men uiteindelijk in 

dat kostenbesparing alleen niet werkt en geen doel 

op zich mag zijn. 

Momenteel is de trend dat facility management 

vooral zorg draagt voor het contract- en financieel 

beheer en zich niet langer moet beperken tot kosten 

besparen. Facility management heeft ook meer 

invloed op alle deelaspecten van de werking van 

een gebouw. Het is ondertussen duidelijk dat facility 

management een belangrijke bijdrage kan leveren 

tot het ondersteunen van de corebusiness van een 

onderneming en zo de resultaten kan verbeteren.

Marcel Eeckhout: “Facility management begint voor 

mij bij real estate en vereist daarom een volwaardige 

management bevoegdheid. Het mag zich niet 

Marcel Eeckhout, Founder 
en Executive President MCS
Former IFMA Voorzitter

FM - back to the Future   i  interview Marcel eeckhout, Founder en exe   cutive President Mcs  i

Real estate en facility 
management moeten
 hand in hand gaan.

“ “
©

 B
er

na
rd

 D
e 

K
ey

ze
r

020 Marcel eeckhout NL.indd   56 11/06/13   10:41



  PROFACILITY MAGAZINE NR. 38  juni 2013  57 

Crisis geeft facility ma nagement een 
duwtje in de rug

  FM carrièreportret 

Marcel Eeckhout genoot een bouwkundige scholing en vanuit zijn praktijkervaring werd hij vertrouwd met 

automatisering, wat ook de link naar IT legde. Zijn ervaring met automatisering en IT koppelde hij door naar het 

automatiseren van processen voor de werking van gebouwen. De opmars van CAD en de daaruit volgende 

beschikbaarheid van gedigitaliseerde plannen van gebouwen gaf de aanzet voor het opstarten van zijn eigen 

bedrijf in 1989. Marcel Eeckhout begon MCS helemaal vanuit het niets en bekostigde de groei volledig met 

eigen kapitaal. De aangeboden software richt zich tot de vakgebieden real estate en facility management. Het 

betreft ‘standaard software, die zowel op vaste als mobiele apparaten inzetbaar is.

MCS mag de grote internationale spelers en multinationals tot zijn klanten rekenen, met o.a. een wereldwijd 

contract voor Siemens, ISS, HP, Barclays, Novartis, ... Begin de jaren negentig trok MCS naar de Oostbloklanden 

om in Roemenië een eigen vestiging te openen. Later volgde Ukraine en werden de klanten waar mogelijk 

internationaal gevolgd in alle continenten, wereldwijd. 

Marcel Eeckhout was de eerste voorzitter bij de heropstart van de FM-vakvereniging IFMA, Belgian Chapter, 

in de periode van 2002 t.e.m. 2005. Nu 7 à 8 jaar geleden werd consultancy voor Real Esate en Facility 

Management toegevoegd aan het activiteitenterrein. MCS doet vandaag consultancy voor alle RE & FM-

deelgebieden, zorgt o.a. voor het opstellen van lastenboeken, het bepalen van SLA’s, enz.

MCS viert zijn 25- jarig bestaan in 2014.

beperken tot enkel de facilities. Real estate en 

facility management moeten hand in hand gaan”.

Goed Facility management draagt bij tot het 

aantrekken van jonge mensen en hun integratie 

in de bedrijfscultuur. Het laten samenwerken van 

verschillende generaties binnen een organisatie 

is een niet minder belangrijke uitdaging, omdat 

slechts een homogene samenwerking een echte 

meerwaarde kan betekenen voor het bedrijf. Marcel 

pleit ook voor het durven aanwerven aan seniors, 

omdat zij vanuit hun rijke ervaring jongeren 

kunnen begeleiden en stimuleren.

Professionalisering 
van facility management
Marcel Eeckhout ziet jaar na jaar een verdere 

professionalisering van het vakgebied. Hij prijst 

zich gelukkig hieraan te hebben mogen meewerken. 

“De FM-beleving moet zich op een hoger niveau 

afspelen, in casu op C-level” bepleit Marcel.

Een gedegen FM-opleiding is daarbij onontbeerlijk. 

Onderwijs is overigens één van zijn stokpaardjes, 

temeer daar hij zelf al in een vroeg stadium van 

de RE (Real Estate) & FM-ontwikkeling in België 

opleiding gaf.

Hij stond mee aan de wieg van de postghoge-

schoolopleiding aan de KaHo Sint-Lieven, die nu 

al 11 jaar bestaat. Na Sint-Niklaas volgde Luik 

en Brussel. “Ik hoop van harte dat er spoedig 

een volwaardige FM-Masteropleiding zal worden 

ingericht in Vlaanderen” benadrukt Marcel. 

“De posthogeschoolopleiding wordt door FM-

professionals gegeven aan mensen die al in het vak 

actief zijn. Een Masteropleiding plaatst RE & FM op 

een academisch en strategisch niveau”.

toekomstkansen voor 
integrated facility management
Het zoeken naar de ideale balans tussen klant en 

leverancier heeft integrated facility management 

laten ontstaan. Marcel Eeckhout: “Integrated FM is 

de toekomst voor facility management, waarbij iFM 

zowel kan vanuit een samenwerking met één enkele 

partner als via een contractant met subcontractors”.

De uitdaging van integrated facility management ligt 

niet in het bij één main contractor onderbrengen van 

de verschillende servicecontracten. Het gaat erom 

het optimale evenwicht te zoeken tussen kostprijs 

en de geboden kwaliteit, tussen kwaliteit en de 

gerealiseerde winst als gevolg van de geïntegreerde 

aanpak.

Facility management moet op alle vlaken 

toegevoegde waarde bieden aan de klanten en 

aan de onderneming. Dat moet ook bij integrated 

facility management absoluut zo blijven. 

Om succesvol te zijn is echter een grote openheid 

van alle betrokken partijen vereist, evenals een 

minimale contractduur van 5 jaar om iFM echt alle 

kansen te geven om te functioneren binnen een 

organisatie.

FM - back to the Future   i  interview Marcel eeckhout, Founder en exe   cutive President Mcs  i
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  Marcel eeckhout FM scope Matrix 

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

2013

2000

Opeenvolgende crisissen hebben druk gezet op de 

facility manager en gedwongen tot het doorvoeren 

van besparingen. Dat zal in de toekomst niet 

anders zijn en iFM kan bijdragen om de beoogde 

besparingen te realiseren zonder kwaliteitsverlies bij 

de dienstverlening.

samen sterk
Naast de oprichting van een eigen bedrijf - MCS - dat 

zich internationaal op de kaart heeft geplaatst, noemt 

Marcel Eeckhout spontaan de doorstart van IFMA 

als vakorganisatie als één van zijn grote persoonlijke 

projecten. Midden de jaren negentig zocht hij de 

in die periode belangrijkste spelers op die al actief 

waren in het FM-vakgebied. Hij bracht ze bij elkaar 

en liet een kern ontstaan van een 10-tal mensen die 

de geest van facility management als professionele 

discipline uitdroegen. Het groeide uit tot een succes 

en motiveerde anderen om aan te sluiten.

“Dat ik in 2002 de eerste voorzitter mocht zijn in 

de heropstart van IFMA Belgian Chapter heeft heel 

veel voor mij betekend” getuigt Marcel Eeckhout. 

FM - back to the Future   i  interview Marcel eeckhout  i

“Facility management leeft nu al zowat een 

kwarteeuw in België. Ik ben ervan overtuigd dat het 

allemaal de goede kant opgaat, dat we dicht bij het 

eigenlijke doel zitten. En juist door de crisis die we 

nu doormaken, zal facility management nog sneller 

op het doel afstevenen!”.

Interview door Eduard CODDé n

Marcel Eeckhout noemt 
spontaan de doorstart van 

IFMA als vakorganisatie 
als één van zijn grote 

persoonlijke projecten.

“

“
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Beheer van
facilitaire soft services

Beheer van
facilitaire hard services

Workplace 
Management

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport

MVO voor de 
onderneming
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al in Profacility Magazine verschenen, over 
de virtualisering van het kantoor door het digitaliseren van documenten en het gebruik van web-
based tools voor het delen van inhoud, bereikbaarheid via de cloud en wifi, tablets en smartphones 
en de mogelijkheid om efficiënter te communiceren via Skype en teleconferentiesystemen. U kunt 
deze artikels gratis in PDF-formaat downloaden op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt 
in dalende volgorde volgens hun online publicatiedatum.

FM TRENDS 5  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Information Risk Management I Verplichting en wetgeving, leidraad voor databeveiliging (11/02/2013) 

• Handleiding voor een geslaagde audio/videoconferentie (02/04/2012)

• Samenwerken op afstand : op algemeen verzoek (30/01/2012)

• Outsourcing I Technologie beheersbaar houden (11/07/2011)

• Case study BNP PARIBAS FORTIS I Reliability Centered Maintenance : (21/03/2011)

   www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die 
u kunnen helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een 
boost te geven en te optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun 
dienstenaanbod, structuur en partners, innovaties en referenties.

ARCHIVERING & DIGITALISERING VAN DOCUMENTEN

Merak > www.merak.be  

LOCKER MANAGEMENT

Nedap Security Management > www.profacility.be/nedap

   www.profacility.be/guide

Systeemwanden
Cloisons amovibles
Of� ce partitions

PAN-ALL nv
Diebeke 13
9500 Geraardsbergen
Belgium

t +32 54 41 24 71
f +32 54 41 85 06
e info@pan-all.be

www.pan-all.be
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REAL ESTATE 
Locatie, duurzaamheid, kosten per werkplek, fl exibiliteit qua inrichting van 
de ruimte... Gezien het toenemende belang van deze criteria is het nu het 
goede moment om de kantoren en gebouwen die uw bedrijf in gebruik heeft, 
onder de loep te nemen. Stay or move ?

→→

IS DE VERBETERING VAN DE LOCATIE EN HET GEBRUIK VAN 
UW KANTOREN EEN PRIORITEIT VOOR U ALS MANAGER
Geef ons uw mening. Deel 6 van de lezersenquête.  
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De alsmaar grotere im  pact van vastgoed op FM

FM trends 6  i  inteGrAte reAL estAte intO FM strAteGY  i  

H 
oewel het aandeel van het gewest op de 
kantoormarkt de voorbije jaren, in 
vergelijking met Brussel, aan belang en 

concurrentie gewonnen heeft bij de vestigingskeuze 
van bedrijven en overheidsinstellingen, blijft de 
Brusselse vastgoedmarkt met bijna 14,6 miljoen m2 
kantoorruimte nog altijd goed voor 86% van de 
totale Belgische markt. Het laatste decennium 
werden er zo veel speculatieve ontwikkelingen van 
kantoorgebouwen opgeleverd, dat de markt dit extra 
aanbod door de economische crisis en de zwakkere 
groei niet langer kon absorberen. Bijgevolg bereikte 
de leegstand in de Brusselse rand niveaus van zelfs 
meer dan 25%. Op politiek vlak werd aangedrongen 
op de invoering van een bouwstop voor nieuwe 
kantoorbouwprojecten in Brussel. Maar doordat de 
markt zichzelf geregulariseerd heeft, bleek dat 
uiteindelijk niet nodig te zijn. Vandaag zitten er dan 
ook heel wat minder speculatieve ontwikkelingen 
van kantoorgebouwen in de pijplijn.

evolutie van de vraag
Bovendien stellen de gebruikers alsmaar meer eisen 
op basis van de volgende drie kerncriteria. Vooreerst 
is er de ligging. Het gebouw moet vlot toegankelijk 
zijn. Met andere woorden, het moet gemakkelijk 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en vooral 
dicht bij hubs voor multimodaal vervoer, zijnde 
treinstations, gelegen zijn. Daarnaast moet het in de 
buurt van dagdagelijkse dienstverleners liggen, wat 
een absolute noodzaak geworden is om competente 
medewerkers aan te trekken en te houden. Ten 
tweede zijn er de milieudoelstellingen van het 
bedrijf. Het gebouw moet weinig energie verbruiken 
en weinig CO

2
 uitstoten. Ten derde, alsof de interne 

druk nog niet genoeg is, komt daar nog de druk van 
de politieke wetgeving bij, die eigenaars ertoe 
verplicht om hun gebouwen in overeenstemming te 
brengen met de geldende strenge criteria op het 
gebied van stedenbouw en energieprestaties. Zo zal 
er in Brussel na 2015 geen nieuwe bouwvergunning 
verleend worden, tenzij het gebouw beantwoordt 
aan uiterst strenge energienormen. Het zal misschien 
zelfs passief moeten zijn... Bedrijven moeten de 
gewestregering ook mobiliteitsplannen voorleggen, 
wat het openbaar vervoer nog onontbeerlijker 
maakt. Om de ideale ‘groene’ certificatie te creëren, 

leggen de Belgische gewestelijke overheden 
momenteel de laatste hand aan een gemeenschappelijk 
label voor de milieucertificatie van gebouwen. Het 
label zal de beste elementen overnemen van 
beproefde labels als BREEAM. En als klap op de 
vuurpijl is het Gewest van plan om tegen 2022 liefst 
25.000 parkeerplaatsen af te schaffen in de hoofdstad.

reëel beschikbaar kantooraanbod
Momenteel bedraagt de leegstand op de Brusselse 
vastgoedmarkt nog altijd om en bij de 10%, goed 
voor bijna 1,4 miljoen m2 leegstaande kantoren, die 
eigenlijk in theorie beschikbaar zijn. Let wel, in 
theorie, want vele van deze kantoorgebouwen zijn 
van de tweede generatie en voldoen niet meer aan de 
normen op het gebied van energieprestatie en 
flexibiliteit qua inrichting van de ruimtes. Bovendien 
zijn ze ook nog eens slecht gelegen. Dat er tussen 
1997 en 2011 ongeveer 542.000 m2 kantoorruimte 
omgebouwd werd en een andere bestemming kreeg, 
waarvan 66% voor woningen, is hiervan het beste 
bewijs. Sinds 2007 is deze tendens zelfs in een 
stroomversnelling geraakt, want tussen 2007 en 
2011 is het jaarlijkse gemiddelde bijna verdubbeld. 
De zelfregulering van de markt en van de 
projectontwikkelaars volgend op het overaanbod 
van het vorige decennium, gaat momenteel gepaard 
met een reëel tekort aan gebouwen die voldoen aan 
de nieuwste eisen van bedrijven.
Toch stimuleert dit overaanbod vele huurders om 
voordeel te halen uit de situatie. De faciale 
huurprijzen blijven stabiel, maar de incentives die 
door eigenaars toegekend worden om hun huurders 
op de vervaldag van het huurcontract bij zich te 
houden of om nieuwe huurders aan te trekken, zijn 
nog altijd niet min: kosteloze of lagere huur, 
tussenkomst in de inrichtingswerken van de 
kantoren volgens de wensen van de huurder,... 
Door de vele verbouwingsprojecten rond 
kantoorgebouwen van de tweede generatie en de 
luttele speculatieve ontwikkelingen van kantoor-
gebouwen die in de pijplijn zitten, is de situatie op de 
markt aan het veranderen. De leegstand is aan het 
dalen en de druk op de huurprijzen wordt kleiner. 
Voor huurders is dit nog altijd een kans om de 
situatie grondig te bekijken en de bezettingskosten te 
optimaliseren.

Specialisten die dit magazine lezen, weten natuurlijk dat hun vak de voorbije tien jaar 

geëvolueerd is. Toch kan het interessant zijn om even stil te staan bij de manier waarop 

de druk op de vastgoedmarkt en het kantooraanbod een weerslag heeft op het facility 

management.
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Ontwikkeling van kantoren op Kievitplein 
grenzend aan het centraal station van Antwerpen

Optimalisering van de bezetting 
van kantoren
Al zeven jaar analyseert AOS Studley de bezettings-
kosten van kantoren. Deze kosten bedragen in Bel-
gië gemiddeld 11.776 euro per jaar, een bedrag dat 
al drie jaar stabiel blijft. Om tot dit cijfer te komen, 
worden zo’n 300 verschillende uitgavenposten in re-
kening gebracht, hoewel vastgoed en ICT met 40% 
en 36% het leeuwenaandeel vertegenwoordigen. In 
het kader van deze analyse wijst AOS Studley erop 
dat er naast de leegstand op de kantoormarkt ook 
een grote verborgen leegstand is. De effectieve be-
zetting van de kantoren van hun klanten zou maar 
om en bij de 64% bedragen. Elk bedrijf heeft dus 
36% aan kantoorruimte te veel! En dit percentage 
wordt alleen maar groter in deze periode van eco-
nomische crisis waarin personeel afgedankt of niet 
vervangen wordt terwijl de gehuurde oppervlakte 
dezelfde blijft. Gezien de gemiddelde effectieve be-
zettingsgraad van kantoren, zal de integratie van het 
desk sharing principe in meer en meer bedrijven een 
grote impact blijven hebben op de bezetting van hun 
kantoorruimte. 

Volgens De Crombrugghe & Partners zou de 
aangekondigde reorganisatie van de overheids-
diensten tot gevolg hebben dat de door ambtenaren 
bezette kantooroppervlakte 25 tot 30% zal ver-
kleinen. En ook de Regie der Gebouwen heeft 
onlangs besloten om het aantal vierkante meters per 
werkplek te verkleinen. Bovendien leidde de 
financiële crisis eveneens tot een drastische verlaging 
van het door de bankinstellingen bezette oppervlak 
met bijna 30%.

regionalisatie
Door de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel en 
dankzij voordeligere belastingstelsels heeft het 
kantooraanbod zich sterk uitgebreid in de Brusselse 
rand, Diegem en Waals-Brabant maar ook in nabij 
gelegen steden zoals Mechelen, Gent en Leuven. 
Deze steden bieden een interessant alternatief op het 
gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Bovendien 
ontwikkelen zij een kantooraanbod vlak bij stations 
voor een vlotte treinverbinding met het centrum van 
Brussel en Antwerpen. Deze regionalisatie zal 
versterkt worden door de regionalisatie van de 
overheid en de overdracht van bevoegdheden van de 
federale staat naar de gewesten, met de noodzakelijke 
ontwikkeling van infrastructuur in de gewesten om 
nieuwe ambtenaren voor deze aangelegenheden op 
te vangen.

Tim HARRuP n

Im
ag

e 
A

G
st

ad
sp

la
nn

in
g 

A
nt

w
er

p
 ©

B
U

U
R

_H
O

S
P

E
R

_A
R

A

610 Trends NL.indd   63 16/06/13   08:19



64  PROFACILITY MAGAZINE NR. 38  JUNI 2013

REAL ESTATE  I  TOWN PLANNING, MARKET TRENDS & PROJECTS  I  

→  U kunt de artikels in de gids ‘Belgium Real Estate Showcase 2013’ gratis in PDF-formaat raadplegen  
 en downloaden op www.pro-realestate.be/library. Deze artikels zijn in het Engels gepubliceerd. 
 Er is ook een Franse en/of Nederlandse versie van sommige artikels beschikbaar in deze online   
 bibliotheek.

→  Ontdek op www.pro-realestate.be/projects de stedenbouwkundige en kantoorprojecten die onder  
 meer de bouw en/of grondige renovatie van kantoorgebouwen omvatten. 
  

Download de digitale versie van ‘Belgium Real Estate Showcase 2013’ op www.pro-realestate.be/BRES2013 

→  U kunt de artikels in de gids ‘Belgium Real Estate Showcase 2013’ gratis in PDF-formaat raadplegen  
 en downloaden op www.pro-realestate.be/librarywww.pro-realestate.be/library. Deze artikels zijn in het Engels gepubliceerd. 
 Er is ook een Franse en/of Nederlandse versie van sommige artikels beschikbaar in deze online   
 bibliotheek.

Meer dan 
140 artikelen 

raadpleegbaar in de 
online bibliotheek
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REAL ESTATE  I  TOWN PLANNING, MARKET TRENDS & PROJECTS  I  

Onlangs is de gids ‘Belgium Real Estate Showcase 2013’ verschenen. Deze gids biedt elk jaar een momentopname van de 
toestand van de Belgische vastgoedmarkten. Zo wordt een beeld gegeven van de tendensen met betrekking tot de huurprijzen 
van vastgoed in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik. In de gids worden de belangrijkste stedenbouwkundige 
projecten voor de bouw of renovatie van kantoorgebouwen, woningen complexen, winkelcentra, evenals voor de ontwikkeling 
van logistieke en industriële bedrijvenparken voorgesteld. Deze editie plaatst de best practices op het gebied van vastgoed- 
en gebouwbeheer in de kijker, zowel op het vlak van de fl exibele inrichting van de werkruimten als van de facilitaire diensten 
die eraan gekoppeld zijn. 

In de rubriek ‘Network’ geeft de gids een overzicht van de consultants en leveranciers die bedrijven en organisaties kunnen 
helpen met de bepaling van hun vastgoedstrategie (kopen, leasen of huren), de keuze van een goede locatie voor hun 
vestiging en de optimalisering van hun fi nanciële en fi scale beheer en operationele gebouwenbeheer.

De gids ‘Belgium Real Estate Showcase’ wordt ieder jaar in het Engels uitgegeven in het kader van REALTY, de belangrijkste 
vakbeurs voor vastgoed die plaatsvindt in Brussel. Er werd in maart ook een speciale editie ‘Preview Projects’ gepubliceerd 
naar aanleiding van de MIPIM Awards in Cannes. De volledige digitale versie van de gids kan gedownload worden op       
www.pro-realestate.be/BRES2013

Een uitstalraam voor de Belgische vastgoedmarkt

INHOUD:

→ STEDENBOUWKUNDE & RUIMTELIJKE ORDENING
• Openbare aanbesteding voor Neo

• Stadsproject Wet: vastgoedontwikkelingen in een stadsomgeving in volle verandering

• Waals-Brabant | Doelstelling voor 2030: 38.932 woningen bouwen

• Blue Gate: project rond de reconversie van een industrieterrein van 73 ha in Antwerpen

• Antwerpen lanceert een nieuwe dynamiek ten aanzien van investeerders

 Interview met Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde

• AP University College: een architecturale parel voor de wijk Spoor Noord

• The Loop: 145 hectare in volle ontwikkeling in Gent

• Mechelen: uitbreiding dankzij centrale ligging

 Interview met Schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen 

• Het station van Bergen: symbool voor de economische wederopbouw van een hele wijk

• Val Benoît: renovatie en reconversie van de vroegere Luikse universiteitscampus 

• Gemengde stedelijke projecten: Belview, UP-site, Greenbizz, Toison d’Or, Chambon, 

 Victor, City Docks, Bel Air, Uplace, Arteveldestadion, Waalse Krook, Eilandje, Coronmeuse,   

 Seraing City Centre,…

 

→ VASTGOED: MARKTEN & PROJECTEN  
• Vastgoedmarkt in Brussel: prijzen, huuraanbod voor kantoren en kantoorprojecten 

• Regionale vastgoedmarkt: Antwerpen, Gent, Mechelen en Luik

• Kantoorprojecten in Waals-Brabant

• Overzicht 2012 en trends op de commerciële vastgoedmarkt

• Rivaliteit tussen ‘Neo’, ‘Uplace’ en ‘Just under the Sky’

→ INVESTERINGEN, PROPERTY MANAGEMENT

 & GEBOUWENBEHEER
• Inzicht in de nieuwe situatie op de markt van de vastgoedontwikkeling

 Interview met Serge Fautré, CEO van AG Real Estate

• De regels van het Nieuwe Werken integreren in het aanbod van de ‘ turn-key’-kantoren

 Interview met Luc Feyaerts, COO van Intervest Offi ces and Warehouses

• PPS | DBFM-ontwikkelingen onder druk

• Trends 2012-2013 op de Belgische investeringsmarkt

 Interview met Vincent Gérin en Cédric Liénart de Jeude, Managing Partners van Anixton

 Resultaten van de CBRE-enquête over de investeringsmarkt 

• Passieve gebouwen: een wettelijke verplichting voor het Brussels Gewest vanaf 2015

• DBFMO-contracten: geïntegreerde diensten in PPS
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Onlangs is de gids 
toestand van de Belgische vastgoedmarkten. Zo wordt een beeld gegeven van de tendensen met betrekking tot de huurprijzen 
van vastgoed in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik. In de gids worden de belangrijkste stedenbouwkundige 
projecten voor de bouw of renovatie van kantoorgebouwen, woningen complexen, winkelcentra, evenals voor de ontwikkeling 
van logistieke en industriële bedrijvenparken voorgesteld. Deze editie plaatst de best practices op het gebied van vastgoed- 
en gebouwbeheer in de kijker, zowel op het vlak van de fl exibele inrichting van de werkruimten als van de facilitaire diensten 
die eraan gekoppeld zijn. 

In de rubriek 
helpen met de bepaling van hun vastgoedstrategie (kopen, leasen of huren), de keuze van een goede locatie voor hun 
vestiging en de optimalisering van hun fi nanciële en fi scale beheer en operationele gebouwenbeheer.

De gids ‘Belgium Real Estate Showcase’ wordt ieder jaar in het Engels uitgegeven in het kader van REALTY, de belangrijkste 
vakbeurs voor vastgoed die plaatsvindt in Brussel. Er werd in maart ook een speciale editie ‘Preview Projects’ gepubliceerd 
naar aanleiding van de MIPIM Awards in Cannes. De volledige digitale versie van de gids kan gedownload worden op       
www.pro-realestate.be/BRES2013

Een uitstalraam voor de Belgische vastgoedmarkt

Serge Fautré, CEO AG Real Estate
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Ontstaan van een opleiding FM 
op universitair niveau
Het begrip ‘facility management’ zelf vindt maar traagjes ingang in het zuiden van ons 

land. Gelukkig wordt de ‘verkondiging van de blijde boodschap’ actief voortgezet, vooral 

dankzij het enthousiasme van onder meer Alain Delahaut. Als docent en coördinator van 

de opleidingen FM aan de Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) vormt hij de spil van 

drie studierichtingen, waaronder de nieuwe alternerende master.

Een van de redenen waarom er op het 

gebied van facility management zo’n groot 

verschil is tussen de twee gewesten, is de 

taalgrens, die ervoor zorgde dat de Franstaligen 

niet in dezelfde mate als de Vlamingen konden 

genieten van de aanzienlijke voorsprong van onze 

noorderburen op dit gebied. Andere verklaringen 

zijn de moeilijkere economische context, het 

verschil in ondernemingsweefsel en de culturele 

en linguïstische nabijheid van Frankrijk, waar 

het concept ‘algemene diensten’ hoegenaamd niet 

hetzelfde is als het concept ‘facilities’, afkomstig 

uit de Angelsaksische wereld. Maar de situatie 

lijkt erop te verbeteren, soms zelfs met rasse 

schreden. Zo bood de HEPL als eerste Belgische 

onderwijsinstelling een alternerende master 

in facility management met 120 studiepunten 

(twee jaar) aan. In september 2011 begonnen 

een twintigtal studenten aan deze vernieuwende 

opleiding. Eind juni 2013 zal dus de eerste 

lichting Belgische facility managers met een 

masterdiploma afstuderen aan de HEPL. 

Dit resultaat is te danken aan een samenloop 

van verschillende factoren, zoals de vraag van 

minister Marcourt om alternerende masters (50% 

van de tijd wordt doorgebracht in bedrijven) 

in te voeren, maar ook aan de wilskracht en 

volharding van personen zoals Alain Delahaut, 

coördinator van de opleidingen FM aan de HEPL. 

Hij doceert momenteel aan de masterstudenten, 

maar ook aan de studenten van het postgraduaat, 

dat al sinds 2005 aan de HEPL wordt ingericht 

dankzij de uitstekende samenwerking met IFMA 

(beroepsfederatie voor facility managers) en de 

KaHo Sint-Lieven. 

Alain DELAHAUT
Coördinator van de Opleidingen 
Facility Management
Docent aan de Haute Ecole de la 
Province de Liège

FM - back to the Future   i  interview alain Delahaut, coörDinator van  De opleiDingen Facility ManageMent en Docent aan De hepl / luik  i

In Wallonië zal het nog even 
duren voordat FM zijn weg naar 

de KMO’s gevonden heeft, 
want zij vertegenwoordigen 
er meer dan 90% van het 

ondernemingsweefsel. Er zouden 
nieuwe specifieke diensten 

aangeboden moeten worden, 
zoals ‘gedeelde’ facility managers 

die instaan voor het FM van 
meerdere KMO’s tegelijk, om 
schaalvoordelen te creëren.
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Ontstaan van een opleiding FM 
op universitair niveau

  Zijn loopbaan in het FM-onderwijs 

Wie Alain Delahaut kent, weet dat je niet mag voortgaan op zijn rustige en vriendelijke uitstraling. Met de 

onweerstaanbare kracht van een gletsjer ruimt hij de problemen op en slijt hij de onverschilligheid weg. 

Dat het onderwijs in facility management zich in Wallonië geconcretiseerd heeft, is te danken aan hem en 

aan het handjevol mensen die met hem samenwerken in het kader van het provinciaal onderwijs. Met zijn 

licentiaatsdiploma business administration, optie marketing, van de ULg (1993) op zak begon Alain Delahaut 

zijn carrière als manager van een B2B- en B2C-informaticawinkel. Na bijna negen jaar voor dit bedrijf gewerkt 

te hebben, is hij in het onderwijs gestapt.

In 2005 gingen de HEPL en de huidige directeur van de vakgroep Economie, Bernard Godeaux, in nauwe 

samenwerking met IFMA en de KaHo Sint-Lieven van start met de eerste Franstalige opleiding FM. Het 

programma van de zestien lesmodules werd bijna integraal overgenomen en enkele tweetalige Vlaamse 

docenten kwamen zelfs naar Luik om les te geven. De andere docenten werden door Alain Delahaut aangesteld. 

“Het gebeurt ook dat Vlaamse studenten de opleiding in het Frans komen volgen in Luik, omdat het praktisch 

beter voor hen uitkomt, bijvoorbeeld omdat de school dichterbij gelegen is” zegt Alain Delahaut.

Met de invoering van een master in FM aan de HEPL kan hij nog een succesvol afgerond project aan zijn 

palmares toevoegen. Sinds 2009 is hij tevens lid van de Raad van Bestuur van IFMA.

van een reactief beheer 
naar een proactief beheer
Alain Delahaut is allesbehalve een onbekende 

in de Belgische professionele FM-wereld en is 

nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. Als 

aandachtig waarnemer stelt hij vast dat een aantal 

sleutelfactoren ervoor gezorgd hebben dat facility 

management de voorbije twintig jaar evolueerde 

van een operationeel en tactisch niveau naar een 

strategisch niveau. “Ik denk dat de financiële 

problemen waarmee de wereld geconfronteerd 

wordt, bedrijfsleiders heeft doen nadenken 

over de kostenstructuur van hun organisatie. 

Daarop zijn ze overgegaan tot een rationalisering 

en hebben ze zich gefocust op de kosten die 

niet rechtstreeks verbonden zijn met hun core 

business. Zo veranderde een reactief beheer, dat 

in vele supportfuncties gebruikelijk was (en dat 

nog altijd in vele bedrijven toegepast wordt!), op 

verschillende gebieden in een proactief beheer. 

Door meer inzicht te krijgen in de evolutie 

van het beroep met de hulp van de moderne 

communicatiekanalen en de beroepsverenigingen, 

kon een algemeen beeld van de activiteit 

uitgewerkt worden en steeg het aantal domeinen 

dat synergieopportuniteiten bieden. Men ging 

dus van een ‘technisch’ beheer naar een meer 

financieel beheer en van een ‘kostencentrumvisie’ 

naar een ‘winstcentrumvisie’. Aangezien deze 

nieuwe entiteit voor de meeste bedrijven de 

tweede grootste financiële post is na de lonen, 

werd het een integraal onderdeel van de globale 

bedrijfsstrategie”.

Zijn visie op FM 
voor de komende tien jaar
“FM zou zijn strategische plaats moeten versterken 

in bedrijven die deze managementmethode 

ontwikkelen, en zou zich geleidelijk aan moeten 

uitbreiden naar andere organisaties met een 

sterke en alsmaar autonomere positie ten aanzien 

van het hiërarchische organigram. Er zouden 

verschillende beheermodellen op het gebied 

van FM voorhanden moeten blijven, want elke 

organisatie heeft andere visies en behoeften. In 

Wallonië zal het nog even duren voordat FM 

zijn weg naar de KMO’s gevonden heeft, want 

zij vertegenwoordigen er meer dan 90% van 

het ondernemingsweefsel. Er zouden nieuwe 

specifieke diensten aangeboden moeten worden, 

zoals ‘gedeelde’ facility managers die instaan 

voor het FM van meerdere KMO’s tegelijk, om 

schaalvoordelen te creëren”.

In zijn vak, namelijk het onderwijs, krijgt 

Alain Delahaut de kans om een verlichte blik te 

werpen op het facility management van zijn eigen 

werkstructuur aan de hogeschool: “Er werden 

in de HEPL verschillende projecten gerealiseerd 

waarbij verschillende aspecten van FM aan bod 

kwamen, zoals de oprichting van ‘Campus 2000’. 

FM - back to the Future   i  interview alain Delahaut, coörDinator van  De opleiDingen Facility ManageMent en Docent aan De hepl / luik  i
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Maar om redenen die eigen zijn aan de jaren 

negentig, waren ze gebaseerd op een klassiek 

beheer, en niet per se op de vernieuwende 

principes die gepromoot worden door de FM-

concepten”. 

Binnen het onderwijs zorgde de invoering van de 

alternerende master in het beheer van algemene 

diensten (master in strategisch FM) trouwens 

voor een meerwaarde voor de HEPL, maar ook 

voor de bedrijven die aan dit project meegewerkt 

hebben en voor het beroep in het algemeen. 

Alain Delahaut: “In juni 2013 zullen er namelijk 

aan onze school studenten afstuderen die zowel 

theoretisch als praktisch voorbereid zijn op de 

‘best practices’ van het vak. Bovendien beschikken 

ze over twee jaar ervaring in de bedrijven waar ze 

alternerend gewerkt hebben”.

De uitdagingen van FM 
voor de komende tien jaar
“Er moet een FM-afdeling opgericht worden 

die concepten uitdenkt om de kosten te ratio-

FM - back to the Future   i  interview alain Delahaut  i

naliseren, om de werking van de organisatie te 

vereenvoudigen en tegelijk de nodige controle 

over de goede werking ervan te behouden; om het 

werk van de werknemers te optimaliseren zodat 

er nieuwe diensten aangeboden kunnen worden 

terwijl het budget gerespecteerd wordt, en om 

een werkomgeving aan te bieden die rekening 

houdt met de behoeften van alle gebruikers en 

waar het werk efficiënt uitgevoerd wordt en de 

milieuwaarden gerespecteerd worden”.

Interview door Patrick BArtHOLOMé n

Een van de uitdagingen 
van facility management 

voor de komende tien jaar zal 
zijn om de werking van de 

organisatie te vereenvoudigen 
maar tegelijk de nodige controle 

over de goede werking ervan 
te behouden.

“

“
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  alain Delahaut FM Scope Matrix 

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

2013

2000

➎

➋

➌

Beheer van
facilitaire soft services

MVO voor de 
onderneming

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport

Beheer van
facilitaire hard services

Workplace 
Management

➊

➍
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Laat Recupel uw oude elektro-apparaten
gratis ophalen

Kijk eens rond in uw onderneming. Wedden dat er ergens nog oude elektro-apparaten 
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al in Profacility Magazine verschenen, 
over de prestaties van de gebouwen en andere onroerende goederen die het bedrijf in gebruik 
neemt, op het gebied van bereikbaarheid, visibiliteit en mobiliteit, duurzaamheid, kosten per 
werkplek en flexibiliteit qua inrichting van de werkruimten. U kunt deze artikels gratis in PDF-
formaat downloaden op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde 
volgens hun online publicatiedatum. 

FM TRENDS 6  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Market trends I Het Brusselse Kantorenpark: een zichzelf regulerende markt (18/03/2013)

• Case study PSA BELUX I Een nieuwe organisatie, een nieuwe werkplek (26/11/2012)

• Benchmark I Tekenen van de ‘New World of Work’ in de Occupancy Cost Index? (19/11/2012)

• Case study I KBC Artevelde - Impact van werkplek en mobiliteit op de vastgoedstrategie (01/10/2012)

• Case study EULER HERMES I Inrichting van de ruimte als motor voor verandering (24/09/2012)

• Interview Laurent Vrijdaghs wI Property Management van publieke gebouwen (11/06/2012)

• Case study AKZO NOBEL I BREEAM® als uitdaging (21/05/2012)

• Case study EDF LUMINUS I Functionele fl exibiliteit in de toekomst geprojecteerd (12/03/2012)

• Duurzaamheid en vastgoedstrategieën: verandering op komst (20/02/2012)

• Gebruikerstrategieën I Stay or Move, een belangrijke beslissing (22/12/2011)

• Case study DEXIA BANK I 50.000m² bespaard door de reorganisatie van de werkplekken (26/09/2011)

• Case study BAXTER EUROPE (30/05/2011)

• Case study GDF SUEZ TOWER I Verhuizing en reorganisatie (23/05/2011)

• Case study ALKEN MAES Mechelen I Op zoek naar zichtbaarheid en mobiliteit (9/05/2011)

• Publiek Private Samenwerking I Effectieve samenwerking is het sleutelwoord (06/12/2010)

• Case Study Motown I MERCEDES-BENZ BELUX (07/05/2010)

• Case Study FEBELFIN (05/01/2010)

… meer dan 480 artikels beschikbaar op www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die 
u kunnen helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een 
boost te geven en te optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun 
dienstenaanbod, structuur en partners, innovaties en referenties.

CONSULTANTS - RELOCALISATION

Admos > www.profacility.be/admos 

Anixton > www.profacility.be/anixton

AOS Studley > www.profacility.be/aos-studley

Aremis > www.profacility.be/aremis

Freestone > www.profacility.be/freestone

Procos Group > www.profacility.be/procos

PROPERTY MANAGEMENT

Camelot Protection Immobilière 

> www.profacility.be/camelot

Quares Facility Management > www.profacility.be/quares 

VERHUIZINGEN

Arthur Pierre > www.profacility.be/arthurpierre 

Mozer > www.profacility.be/mozer

Potiez-Deman > www.profacility.be/potiez

Your Mover Vandergoten > www.profacility.be/vandergoten

   www.profacility.be/guide
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frEEstonE nV/sa   
De Hene 10 - BE-1780 Wemmel

TEL 0032 (0)2 453 95 50
FAX 0032 (0)2 453 15 12

info@freestone.be
www.freestone.be

ProfiEl Van HEt BEDriJf

contact
Anthony Huygen

Partner

TEL 0032 (0)478 59 00 39

anthony.huygen@freestone.be 

strUctUUr
Management

Bob Verdonck

Managing Partner

Geert Claus

Partner

Koen Mees

Partner

Anthony Huygen

Partner

inleiding
Freestone is een 100% onafhankelijk adviesbureau 
dat haar klanten bijstaat bij vraagstukken i.v.m. hun 
vastgoed, werkomgeving en bijhorende facilitaire 
aspecten.  

Het optimaliseren van de m² is niet louter een ruimtelijke 
aangelegenheid (bruto/netto ratio, werkplekconcept,…) 
maar omvat een belangrijke technische component 
(staat van de gebouwen, modulatie, technieken,…) 
en ook financiële aspecten (huur- of vastgoedkost, 
exploitatiekost, renovatiekost & verhuiskost, verkoop-
sopbrengst….). Ook het juridisch/commerciële kader 
is een niet te onderschatten aspect (huurcontracten, 
marktsituatie, …). Juist door de integratie van deze 
diverse invalshoeken bekomt men een optimaal resul-
taat waarbij met alle relevante aspecten rekening wordt 
gehouden.

Freestone werkt nooit voor leveranciers/eigenaars/inves-
teerders maar UITSLUITEND voor eindgebruikers zoals 
u. Enkel op deze wijze kunnen wij uw belangen optimaal 
behartigen om tot de gewenste resultaten komen. Wij 
combineren een brede praktijkervaring met een sterke 
aanpak en onderbouwde methodologie.

Onze missie is het kwalitatief en kwantitatief optima-
liseren van uw m² door de integratie van ruimtelijke, 
technische, financiële & juridisch/commerciële expertise.

Wij werken zowel op consultancybasis als via 
detachering of werving en selectie. Hiervoor ontwik-
kelden wij IMD+, staande voor “Interim Management 
& Detachering met een meerwaarde”. Deze meer-
waarde zit enerzijds in de screening & selectie van 
zéér performante medewerkers doordat wij al jaren via 
projecten actief zijn in de vastgoed en facilitaire wereld. 
Op deze wijze kennen wij als geen ander de specifieke 
functievereisten. Anderzijds kan de gedetacheerde me-
dewerker terugvallen op een zéér brede back-office van 
know-how aangaande alle facetten (organisatiemodel-
len, contracten, benchmarks, best-practices, methodolo-
giën,...) binnen vastgoed, huisvesting en facilities.

Diensten
Onze diensten volgen de levenscyclus van uw huis-
vesting:

Corporate Real Estate Consulting: opmaken stra-
tegisch huisvestingsplan, ‘stay or leave’ scenario’s, 
site selection, transactionele bijstand & (her)negotiatie 
huurprijzen, ...  

Space & Project Management: kantoorconcepten 
(+ change management), interieur ontwerp, macro 
& micro space planning, audit ruimtegebruik, project 
management & verhuisbeheer, ...

Facility Consulting: facility audit & optimalisatie van 
processen/contracen/SLA’s/organisatiemodel/tools, 
FMIS consulting, benchmarking, ‘Make or Buy’ 
scenario’s (haalbaarheidstudie & implementatie FM 
outsourcing), conditiestaatmeting & onderhoudsplanning 
(NEN2767), Managing Agent

referenties
Bedrijven: Belgacom/Telindus/Proximus • Pfizer • 
Carrefour • KPMG • Mercator • Coca-Cola Enterprises  
Telenet • ArcelorMitta • bpost • NMBS • FreeRecord-
Shop • ThomasCook/Neckermann • Unique Interim/
Start People • LeasePlan • CD&V Hoofdbestuur • IKEA • 
Antwerpse Waterwerken • Karel De Grote Hogeschool • 
TMVW • CSM Unipro • Elia • The Phone House • 
Jetaircenter • Partena • BNP Paribas Fortis • Deutsche 
Bank • Adecco • AG Insurance • BMW Belgium • 
Carglass • NMBS Logistics • Clova • RSCAnderlecht

Overheden: Federaal Parlement • FOD Financiën • 
FOD Economie • FOD Sociale Zekerheid • FOD P&O 
Vlaamse Gemeenschap • ParticipatieMaatschappij 
Vlaanderen • Vlaamse Milieumaatschappij/Vlaamse 
Landmaatschappij • Gemeenschapsonderwijs • 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening • Stad 
Antwerpen • Stad Brussel • Stad Gent • Stad Brugge 
Stad Kortrijk • Stad Mechelen • Stad Hasselt • 
Stad Bilzen • Gemeente Tervuren • Stad Tonge-
ren • Stad Tienen • Gemeente Evere • Gemeente 
Heusden-Zolder • Gemeente Willebroek • Lokale Politie 
Antwerpen • OCMW Antwerpen • ZiekenhuisNetwerk 
Antwerpen • GOMB • RSVZ • Provincie Antwerpen • 
RVA • Regie der Gebouwen • VRT • Universiteit Gent  

improve your m2 use and facility costs
by integrating spatial, technical, financial & legal expertise
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caMElot 
VaStGoEDBEScHErMiNG BVBa/SPrl     

Louizalaan 437, bus 3 - BE-1050 Brussel
TEL 0032 (0)2 646 44 22
FAX 0032 (0)2 646 48 48
info@camelotbelgium.be

www.cameloteurope.com

ProfiEl VaN HEt BEDriJf
inleiding
Camelot Europe is een ambitieuze, groeiende 
onderneming met 18 kantoren en bijna tweehonderd 
medewerkers in zes Europese landen. In 2013 ope-
nen wij nieuwe kantoren in Berlijn en Lyon.
We kiezen voor kwaliteitsleiderschap in totaal 
leegstandbeheer. Met ons Europese netwerk komen 
we tegemoet aan de wensen van onze internationaal 
actieve klanten. Internationaal innovatief, lokaal 
bekend en voor u een persoonlijk advies op maat.
Wij gaan graag voor u aan de slag!

Mr. Joost J.A. van Gestel BBA, 
CEO Camelot Europe

Producten
Kwaliteit, Betrouwbaarheid en transparantie
Wij hebben een eigen technische dienst en nemen 
hiermee al het werk uit handen. Van in beheer name 
van uw leegstaand vastgoed, het bewoonbaar maken 
van de ruimte tot het verzorgen van het dagelijkse 
technische onderhoud en dat 24/7. Er is geen on-
deraanneming waardoor kostenreductie, snelheid en 
kwaliteitscontrole gerealiseerd wordt.
Camelot werkt volgens de NEN-EN-ISO 9001:2008 
norm en is volledig gecertificeerd. Onze eigen afde-
ling kwaliteit bewaakt procedures en protocollen. Via 
‘MyCastle’ bent u als eigenaar altijd op de hoogte van 
de status van uw pand. Wat gebeurt er in en om uw 
pand en welke maatregelen heeft Camelot genomen 
om de waarde van uw object te beschermen.

Diensten
DE CAMELOT AANPAK: 
TOTAAL LEEGSTANDBEHEER
Camelot levert Facility Management voor leegstaand 
vastgoed, gericht op het optimaal bewonen, beheren 
en benutten van uw leegstaand vastgoed. Doel van 
deze integrale aanpak is om uw leegstandsrisico’s  
zoals vandalisme, diefstal, kraak en verkrotting te 
minimaliseren en uw rendement te maximaliseren. 

coNtact
Jan Bosmans

Business Development Manager

TEL 0032 (0)2 646 44 22

j.bosmans@camelotbelgium.be

StrUctUUr
Management

Jan Bosmans

Business Development Manager

Vestiging/internationaal     
Brussel

Antwerpen (Hoboken)

Nederland

Frankrijk

United Kingdom

Duitsland

Ierland 

Werknemers       
Aantal personen: 200

Jaar van oprichting: 1993 

Dat alles afgestemd op de verwachte duur van de 
leegstand en de toekomstige bestemming.
Camelot biedt u kostenbesparende en klantgerichte 
oplossingen op maat door middel van:

TIJDELIJK WONEN
• Tijdelijke bewoning via bezetting ter bede
• Bouwbewoning via wooncontainers op uw 
 bouwwerf
• Pandinspectie & rapportage
• NEN-EN-ISO 9001: 2008 gecertificeerd
• Wijkbewoning bij renovatie of sloop
• Schoolbewoning, aanwezigheid tijdens vakanties

TIJDELIJK WERKEN
• Realisatie en beheer van creatieve broedplaatsen
• Maatschappelijke invulling voor leegstaand 
 vastgoed
• Kweekvijver voor (startende) bedrijven
• Tijdelijke transformatie (tot 10 jaar)
• Startende bedrijven en creatievellingen
• Tijdelijk werken via bezetting ter bede

BEHEREN & ONDERHOUDEN
• Sleutelbeheer, dakonderhoud en facilitair beheer
• Inventariseren, ontruimen en schoonmaken
• Gericht op waardebehoud
• Energiebesparingscan
• Brandveiligheidscan
• Onze technische dienst neemt al uw zorgen uit  
 handen

referenties
Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Project: Voormalige kantoren van de stadsdiensten
De Camelot oplossing: Tijdelijk Wonen  I  Tijdelijk 
Werken  I  Circa 15 startende bedrijven, kunstenaars 
en creatievellingen.
Resultaat: Vandalisme, diefstal en vernieling nihil  I 
Sociaal maatschappelijke broedplaats  I  Bijdrage 
aan economische groei Antwerpen.
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ENERGY 
MANAGEMENT
Zuinig omgaan met energie. Kiezen voor gebouwen met een 
BREEAM-certifi caat. Ecologische verantwoordelijkheidszin 
tonen door het gebruik - en de productie - van hernieuwbare 
energie.  

→→

ZIJN HET BEHEER VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN 
GROENE ENERGIE PRIORITEITEN VOOR U ALS MANAGER?
Geef ons uw mening. Deel 7 van de lezersenquête.
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Energie, de kern van  het probleem

FM BACK TO THE FuTuRE  i   FM TREnDS 7  i  EnERgy MAnAgEMEnT  i  

We zullen energiebeheer hier uitsluitend 
bekijken vanuit de invalshoek van 
het dagelijkse management, maar we 

mogen daarbij niet vergeten dat de energiekwestie 
een essentiële aanleiding geweest is voor andere 
tendensen die eerder al aan bod kwamen, zoals 
de opkomst van MVO, de nieuwe organisatie 
van mobiliteit, NWOW, de concentratie van de 
werkruimten en de verantwoordelijke keuze van een 
(nieuwe) bedrijfsvestiging. Want een zeer energie-
efficiënt gebouw ver van de stad zal een overmatig 
energieverbruik als gevolg van verplaatsingen 
teweegbrengen, dat niet gecompenseerd wordt door 
de besparingen op het gebied van verwarming/
airconditioning. Energiebeheer zou idealiter dus in 
zijn geheel opgevat moeten worden, en niet alleen 
maar op het niveau van elk bedrijf dat als een ‘eiland’ 
beschouwd wordt.

Kyoto: het begin van energie-efficiënte 
gebouwen (EPB)
Hoewel het Kyoto-protocol van 1997 ver van de 
dagelijkse bekommernissen van de facility manager 
stond, heeft het een flinke impact gehad op zijn 
manier van werken. Het protocol leidde immers tot 
de uitvaardiging van de richtlijnen EPBD (2002/91/
EG) en EPBD Recast (2010/31/EU). Deze laatste 
wordt momenteel nog altijd omgezet in het Belgisch 
recht. 

De certificaties BREEAM, Valideo, HQE gaan 
verder dan de energieproblematiek en omvatten 
ook de ‘grijze’ energie en de impact op het milieu, 
waarmee ze het vereiste niveau nog wat verhoogd 
hebben. Ook de markt werd grondig verstoord. 
Het ‘milieudiploma’ dat een gebouw kan verdienen, 
is voortaan een bepalende factor voor de waarde 
ervan... en een reden voor de waardevermindering 
van oudere, minder goed uitgedachte gebouwen.

Onmisbare hernieuwbare energie
Het staat vast dat geen enkel nieuw gebouw zich 
nu nog als een passieve verbruiker van energie en 
rijkdommen mag gedragen. In grotere of kleinere 
mate moet het zelf instaan voor minstens een deel van 
zijn behoefte aan elektriciteit, verwarming, koeling 
en water. Sommige extremisten pleiten zelfs voor 
‘nulenergiegebouwen’ of ‘positieve energiegebouwen’ 
die netto meer produceren dan ze verbruiken. 
Maar terwijl technisch alles mogelijk is, zijn de 
financiële middelen helaas niet eindeloos. Het is dus 
van belang dat deze extreme oplossingen economisch 
leefbaar blijven. De distributienetwerken om 
gebouwen met elkaar te verbinden, zouden ook 
herzien moeten worden, want ze zijn weliswaar 
zelfvoorzienend, maar alleen wanneer we kijken 
naar het jaargemiddelde. In sommige periodes 
van het jaar of op sommige momenten van de dag 
is het belangrijk dat het netwerk het teveel aan 

Energiebeheer is niet zomaar één van de vele trends in een waaier van overeenstem-  

mingen en tegenstrijdigheden. Integendeel, de wereldproblematiek van de energiebevoor-

rading is, in het licht van de bezorgdheid om het klimaat en de economische crisis, 

wellicht DE belangrijkste bron van onrust in de menselijke samenleving, hoe ontwikkeld 

deze ook mag zijn. 
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geproduceerde energie kan absorberen of net voor de 
nodige aanvulling kan zorgen. Momenteel zijn deze 
gebouwen uitzonderingen, die als niets anders dan 
statistische onregelmatigheden opgenomen worden 
in de energienetwerken. Maar zodra dergelijke 
gebouwen meer en meer de kop opsteken, zal het 
huidige netwerk moeten evolueren naar een smart 
grid, een intelligent netwerk. Een evolutie die echter 
ingewikkeld en duur zal zijn. Sommigen dromen 
zelfs van een ‘energie-internet’, maar vergeten daarbij 
al te gemakkelijk het enorme verschil in vermogen 
nodig één megawattuur of één megabyte over te 
brengen.

Een centrale productie afgestemd op 
hernieuwbare energie
En ook de productie zal aangepast moeten 
worden. Aangezien een kerncentrale altijd op volle 
kracht moet werken, is kernenergie niet de ideale 
aanvulling op hernieuwbare energiebronnen die 
van nature zeer variabel zijn. Er zouden veeleer 
meer elektriciteitscentrales op gas of biomassa 
moeten komen, die snel kunnen reageren en die hun 
vermogen kunnen aanpassen aan de onregelmatige 
toevoer van de hernieuwbare energiebronnen. 
Het bestaande vastgoedpark zal in volume echter 
nog een aantal decennia de meerderheid uitmaken  
in verhouding tot het park van de nieuwe energie-
efficiënte gebouwen. Daarom moet het verbruik van 

energievretende gebouwen beperkt worden door te 
beginnen met de snelst afschrijfbare investeringen. 
Dat betekent isoleren van bestaande gebouwen 
en niet alleen extreme regels opleggen aan nieuwe 
gebouwen. Deze economische redenering is minder 
indrukwekkend dan het bouwen van gloednieuwe 
wolkenkrabbers, maar wel de meest rendabele op 
macro-economisch gebied.

intelligente gebouwen uit noodzaak
Gecertificeerde, energie-efficiënte gebouwen richten 
zich, net als grote stilstaande planten, naar de 
wind en de zon, regelen hun eigen temperatuur en 
vochtigheidsgraad, ademen op gecontroleerde wijze 
lucht in en uit, absorberen stoffen en vloeistoffen 
en stoten er andere uit. Hoewel water geen energie 
is, maakt het wel deel uit van de natuurlijke 
rijkdommen die in beperkte hoeveelheden doorheen 
het gebouw beschikbaar zijn.
Deze zelfregulering vereist een alsmaar fijnere 
afstelling die rekening kan houden met ingewikkelde 
feedback. De informatica voorziet hierin door deze 
gebouwen ‘intelligentie’ te verschaffen onder de 
vorm van gecentraliseerde beheersystemen die met 
elkaar in verbinding staan en die de HVAC, de 
verlichting, de zonnewering en het openen van de 
ramen beheren, uitsluitend in functie van de reële 
behoefte en de vraag.

Ongeziene bron van innovatie
We zullen het hier niet in detail hebben over de 
overvloed aan nieuwe technologieën die ontwikkeld 
en geoptimaliseerd worden voor een beter 
energiebeheer. Profacility heeft al tal van gebouwen 
bezocht en voorgesteld die in diverse opzichten een 
voorbeeldrol vervullen of vernieuwend zijn. Aan het 
einde van dit artikel staat een overzicht opgesomd 
van de artikels die u hierover kunt raadplegen. 
Maar het gaat niet alleen om technieken, ook het 
verbruiksgedrag, de antiverspillingsgewoonten en de 
beheerpraktijken zijn veranderd. Bovendien zouden 
de stadsontwikkeling en dus de regelgevingen 
eveneens herzien moeten worden. Want stadswijken 
waar een zekere bevolkingsdichtheid perfect hand 
in hand gaat met levenskwaliteit en een functionele 
mix (kantoren, winkels en diensten), zijn de beste 
stap naar een ‘totaliserende’ opvatting van zuinig 
energiebeheer. 

Patrick BARtHOlOMé n
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Facility management is ondenkbaar 
zonder aandacht voor  duurzaamheid
In 2008 publiceerde het Agentschap voor Facilitair Management van de Vlaamse 

Overheid (AFM) een eerste handboek als handleiding voor het selecteren van huisvesting 

voor eigen gebruik. Het handboek met als titel ‘Waardering van kantoorgebouwen – 

Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid’ had betrekking op 

kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en groeide vanuit het streven 

naar duurzaamheid en het sensibiliseren van de vastgoedmarkt. De Vlaamse Overheid 

wou het goede voorbeeld geven.

Toen Gert Potoms in 2001 als Afdelingshoofd 

Gebouwen zijn carrière begon bij de Vlaamse 

Overheid, was facility management daar niet 

als dusdanig bekend. Dat sloot niet uit dat het wel 

aanwezig was onder de vorm van logistieke- en 

aankoopdiensten, alsook de afdeling gebouwen.

“Aandacht voor duurzaamheid is het voorbije 

decennia de meest opgemerkte evolutie binnen onze 

discipline” getuigt Gert Potoms. “Duurzaamheid 

duikt nu werkelijk overal op. Dat heeft in de eerste 

plaats te maken met gebouwen. Zelf ben ik positief 

verrast door het inmiddels grote aanbod vastgoed 

met behoorlijk laag E-peil. Maar duurzaamheid is 

ook het sleutelwoord bij schoonmaak, mobiliteit – 

de auto in het bijzonder – en zoveel andere zaken”.

Daarnaast ziet Gert Potoms een evolutie naar 

één verantwoordelijke voor facility management 

in alle bedrijven, daar waar de verschillende 

verantwoordelijkheden voor facility management 

lange tijd vaak verspreid zaten bij verschillende 

mensen. Gert Potoms: “Facility management 

wordt volwassen en evolueert ook naar een meer 

strategisch niveau. Tussen overheid en privésector 

zie ik weinig verschillen voor wat de evolutie van 

de discipline betreft, dit zowel inhoudelijk als 

naar managementvorm. Het belangrijkste verschil 

is dat bij de overheid toch nog veel met eigen 

personeelsleden gedaan wordt”.

Technologie als uitdager 
voor facility management
Het technologie-aanbod wijzigt voortdurend en 

evoluties gaan bijzonder snel. De snelle vernieuwing 

stelt grote uitdagingen, alleen al om bij te blijven 

en zo de juiste keuzes te kunnen maken. Gert 

Potoms: “We moeten onze interne klanten de beste 

technologie kunnen bieden ter ondersteuning van 

het werk. Dat gaat o.a. over telefonie-oplossingen, 

waar VoIP vandaag normaal is, maar waarbij we 

FM - back To The FuTure   i  inTerview GerT PoToMs, aGenTschaP voor F  aciliTair ManaGeMenT, vlaaMse overheid  i

Gert Potoms
Adjunct-directeur-generaal
Agentschap voor Facilitair Management, 
Vlaamse Overheid 
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Tussen overheid en privésector zie ik weinig 
verschillen voor wat de evolutie van de 

discipline betreft, dit zowel inhoudelijk als naar 
managementvorm. Het belangrijkste 

verschil is dat bij de overheid toch nog veel 
met eigen personeelsleden gedaan wordt.

“

“
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  FM carrièreportret 

Gert Potoms begon in 2001 als Afdelingshoofd Gebouwen bij de Vlaamse Overheid. Hij zocht collega’s op 

buiten de Vlaamse Overheid om ervaringen uit te wisselen. Benchmarken en ‘best practices’ zijn belangrijk voor 

iedereen die actief is binnen het vakgebied facility management.

Gert Potoms vond collega’s en ‘gelijkgezinden’ en werd zo nauw betrokken bij de herstart van IFMA in België, 

nu zowat 10 jaar geleden, onder het voorzitterschap van Marcel Eeckhout. Tot dan was facility management 

beperkt gebleven tot multinationals en internationale bedrijven. “Het was de bedoeling om belangstelling te 

wekken voor facility management” blikt hij terug. “Facility management werd uitgedragen als een professioneel 

vakgebied voor alle bedrijven, alle sectoren en voor elke schaalgrootte van organisatie”.

Gert Potoms nam de fakkel over van Marcel Eeckhout als IFMA-voorzitter. Hij is voorzitter van de jury die de 

kandidaturen voor de IFMA Facility Awards beoordeelt en de verdere verkiezingsprocedure opvolgt. 

ons moeten afvragen wat er morgen op ons afkomt. 

Vandaag beschikt elke werkplek nog over een 

bekabelde netwerkaansluiting, maar meer en meer 

wordt overgestapt naar draadloze oplossingen”.

Gert Potoms ziet ook nadrukkelijk de ‘bring your 

own device’ trend doorzetten. “De werknemer wil 

dit duidelijk doordrukken, is zelfs bereid eigen 

middelen te investeren voor het gewenste toestel, 

maar begrijpt niet of nauwelijks het gigantische 

veiligheidsrisico dat daar voor de ICT-dienst achter 

schuil gaat” schetst Gert Potoms de problematiek.

reglementering 
prikkelt facility management
“Binnen ons facilitair actieterrein worden we 

toenemend geconfronteerd met meer en strengere 

reglementeringen” merkt Gert Potoms op. “Voor de 

vuist weg noem ik het ARAB (Algemeen Reglement 

voor de ArbeidsBescherming), het AREI (Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installaties), de strenge 

aanpak van asbest in gebouwen, maar ook de 

reglementering m.b.t. liften, de voedselveiligheid,… 

het zijn stuk voor stuk factoren die hun impact 

laten voelen op de kosten voor het gebruik van 

een gebouw. Bovendien durft de wetgeving te 

verschillen van regio tot regio, wat het beheer bij een 

organisatie als de Vlaamse Overheid nog complexer 

maakt. Bovendien zijn wij overheid en wordt er 

van ons verwacht de regels beter te kennen dan een 

privébedrijf”.

De belangrijkste uitdaging voor facility management 

ziet Gert Potoms op lange termijn in het aangepast 

houden van de werkomgeving aan de verwachtingen 

van de gebruikers. “De gebruikers veranderen 

voortdurend en ook de verschillen worden groter” 

voorspelt Gert Potoms. “De werkomgeving moet 

aantrekkelijk zijn om een jonge en kwalitatieve 

instroom te genereren, maar evenzeer naar de zin 

zijn van oudere collega’s, die bovendien langer 

zullen moeten blijven werken. Facility management 

zal mensen van 18 tot 70 jaar moeten dienen en 

die leeftijdsspanne wordt op termijn mogelijk nog 

groter!”.

Gert Potoms ziet de generaties in het midden van 

de leeftijdsspanne als het meest kritisch t.o.v. hun 

werkomgeving en het moeilijkst te charmeren door 

de inspanningen die facility management levert.

huisvesting ingrijpend aangepakt
Het facilitair project waar Gert Potoms nauw 

bij betrokken was en dat hij als het belangrijkste 

in zijn carrière vooruitschuift, is meervoudig en 

terugkerend: het betreft de herhuisvesting van de 

medewerkers bij einde huurcontract van gebouwen. 

Een dergelijk herhuisvestingsprojecten werd 

doorgevoerd in Brussel en voor alle provinciale 

hoofdkantoren. Halverwege volgend jaar zullen de 

medewerkers in elke provincie hun intrek hebben 

genomen in een nieuw Vlaams Administratief 

Centrum (VAC), dat rekening houdt met het 

handboek ‘Waardering van kantoorgebouwen – 

Op weg naar een duurzame huisvesting voor de 

Vlaamse overheid’. 

Persoonlijk stuurde hij een project aan voor 

een gecentraliseerd reserveringssysteem voor de 

vergaderzalen en de daarbij aansluitende catering 

met facturatie. Gert Potoms: “Voordien werden 

zalen en catering decentraal gereserveerd. Het gaat 

om een 200-tal zalen. Nu zijn zowel het beheer 

als de facturatie van de kosten gecentraliseerd.                      

Dat heeft heel wat tijd en energie gekost, maar 

werkt uiteindelijk veel efficiënter”.
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  Gert Potoms FM scope Matrix 

➎ zeer belangrijk      ➍ belangrijk      ➌ gemiddeld      ➋ zwak      ➊ bijna onbestaand

Beheer van facilitaire soft services: 
Cleaning, catering, hospitality, …

Beheer van facilitaire hard services: 
Onderhoud van gebouwen, HVAC, 
Safety & security, ICT, verlichting, …

Workplace Management: 
Vastgoedbeheer, space management, 
verhuizingen, inrichting, project 
management, burotica, bemeubeling, 
archivering…

Mobiliteit van personen en logistiek 
transport: Mobiliteitsplan voor de 
onderneming, fleet management, 
logistiek transport toeleveringen, …

MVO voor de onderneming: 
CO2-neutraal, hernieuwbare energie, 
energiebeheer, duurzame en ethische 
ontwikkelingen, C2C,…

blijven verhuizen en verduurzamen
Voor Gert Potoms zal het zoeken van nieuwe en 

betere huisvesting ook de komende 10 jaar zijn 

loopbaan kleuren. Vooreerst moeten een 2000-

tal Vlaamse ambtenaren in Brussel een nieuwe 

thuis krijgen” vertrouwt hij ons toe. “Dat project 

is het gevolg van einde huurcontracten en moet 

afgerond zijn tegen 2017 met o.a. het vertrek uit het 

Boudewijngebouw. Daarna focussen we op 2023, het 

jaar waartegen heel wat aflopende huurcontracten 

moeten opgevangen worden. Tussendoor zijn er 

kleinere verbeterprojecten en waarschijnlijk een 

staatshervorming waarbij een 4.000-tal ambtenaren 

van de federale overheid naar de Vlaamse overheid 

FM - back To The FuTure   i  inTerview GerT PoToMs  i

overgaan die ook een huisvesting moeten krijgen”.

Verder ziet Gert Potoms het als een uitdaging om 

aandacht voor ‘business continuïteit’ op te eisen 

binnen de facilitaire wereld. “In de USA is dit een 

absolute prioriteit, terwijl dat in België amper 

aandacht krijgt” stelt hij vast. “Het gaat daarbij over 

zoveel meer dan enkel een back-up verzekeren voor 

de servers!”.

Interview door Eduard CODDé n

Het facilitair project dat Gert 
Potoms als het belangrijkste 

in zijn carrière vooruitschuift, is 
meervoudig en terugkerend: 
het betreft de herhuisvesting 

van de medewerkers bij einde 
huurcontract van gebouwen. 

Halverwege volgend jaar zullen 
de medewerkers in elke provincie 

hun intrek hebben genomen in 
een nieuw Vlaams Administratief 

Centrum (VAC).

“

“
©

 B
er

na
rd

 D
e 

K
ey

ze
r

2013

2000

➍

➎

➋

➌

Beheer van
facilitaire soft services

MVO voor de 
onderneming

Workplace 
Management

➊
Beheer van

facilitaire hard services

Mobiliteit van personen 
en logistiek transport
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Verhuizingen
Verhuis van KMO’s tot en met grote bedrijven, labo-

ratoria, ICT-materiaal en informatica-zalen: laat het 

maar aan de Belgische leader van de verhuis over!  

Ervaring, veiligheid, soepelheid en raadgeving.

Archivering
Beheer van levende/dode archieven, scanning, 

traceerbaarheid, raadpleging via veilige website, 

vernietiging met certificaat.

 
Logistiek
Elektronisch beheer en inventaris van meubi-

lair en van stockageruimtes.

Raadpleging via veilige website, barcodes.

U verwacht iets meer?
Organisatorisch en operationeel beheer, monte-

ren/demonteren van meubilair, reiniging meubi-

lair en kantoren, beheer en levering van sleutels, 

veiligheidsplan

Verhuizing van  
bedrijven en logistiek van 

gebouwen en stocks, 

dit is ons vak!

w w w . m o z e r . b e
ANTWERPEN

Boomsesteenweg
B-2610 Antwerpen • België

TEL +32 (0)3 440 51 51 • FAX +32 (0)3 440 49 49
E-MAIL : antwerp@mozer.be

LIEGE
Avenue de l’Expansion, 1

4432 Alleur • Belgique
TEL +32 (0)4 246 41 41 • FAX +32 (0)4 246 42 49

E-MAIL : liege@mozer.be 

BRUSSEL
Theodoor Swartsstraat, 3
3070 Kortenberg • België

TEL +32 (0)2 752 51 51 • FAX +32 (0)2 751 52 13
E-MAIL : brussels@mozer.be
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   www.profacility.be/biblio 

We hebben een aantal artikels geselecteerd, die eerder al in Profacility Magazine verschenen, over 
energie-efficiëntie, de immotica en speciale technieken die hiervoor gebruikt kunnen worden, 
de EPB-wetgeving en milieucertificaten, rationeler energiegebruik en -verbruik en het gebruik 
van hernieuwbare energie met het oog op duurzame ontwikkeling. U kunt deze artikels gratis in 
PDF-formaat downloaden op www.profacility.be/biblio. Ze zijn gerangschikt in dalende volgorde 
volgens hun online publicatiedatum. 

FM TRENDS 7  I  KNOWLEDGE AND KNOW-HOW CENTER  I  

• Free Chilling I ‘Passieve’ koude zonder beperking (28/05/2012)

• Relighting I Besparen door verlichting (13/05/2013)

• Energy Management I Total Room Automation zorgt voor gebouwperformantie (04/02/2013)

• Case study AKZO NOBEL I BREEAM® als uitdaging (21/05/2012)

• Case study GDF SUEZ I Duurzaam bouwen: de dingen GROOT zien (23/04/2012)

• Eolien I Referentiekader voor verdere ontwikkelingen (15/03/2012)

• Voorbeeldgebouwen I Duurzame beheerpolitiek in Brussel (05/03/2012)

• Openbare Gebouwen I Duurzame beheerpolitiek van de Vlaamse overheid (12/12/2011)

• Case study PUMA (Nuernberg - D) (20/12/2011)

• Wetgeving I EPB van nieuwbouw en openbare gebouwen (10/10/2011)

• Duurzame ontwikkeling I Productie van hernieuwbare energie: creatieve fi nanciële    

 mechanismen (03/03/2011)

• Een kritische blik op gebouwen milieucertifi catie (24/01/2011)

• Energieprestaties van Gebouwen: de markt veranderen (10/01/2011)

• Hernieuwbare Energie I Warmtekrachtkoppeling + biomassa: een winnende combinatie   

 (14/10/2010)

• Case study Psychiatrisch Ziekenhuis St-Martin I Houtenergie (11/10/2010)

• Verdoken energieverbruik opsporen en uitsluiten (07/06/2010)

… meer dan 480 artikels beschikbaar op www.profacility.be/biblio

   www.profacility.be/biblio 

   www.profacility.be/guide

In de leveranciersgids op profacility.be vindt u het profiel van consultants en leveranciers die 
u kunnen helpen om uw organisatie van de facilitaire diensten en facility management een 
boost te geven en te optimaliseren. In hun bedrijfsprofiel geven ze een beschrijving van hun 
dienstenaanbod, structuur en partners, innovaties en referenties.

ENERGIE AUDIT

Aremis > www.profacility.be/aremis

Ingenium > www.profacility.be/ingenium

VK > www.profacility.be/vk

KLIMAATPLAFONDS

Beddeleem > www.profacility.be/beddeleem

Interalu > www.profacility.be/interalu 

 

ZONNEWERINGEN

Hunter Douglas > www.profacility.be/hunterdouglas

Solifl ex > www.profacility.be/solifl ex

RE-LIGHTING

Zumtobel > www.profacility.be/zumtobel

   www.profacility.be/guide
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company profile

arEMiS NV/Sa
Charles Schallerlaan 54 - BE-1160 Brussel 

TEL +32 (0)2 775 95 12
FAX +32 (0)2 775 95 14

info@aremis.com
www.aremis.com

ProfiEl VaN hEt bEDrijf
inleiding
AREMIS
Innovatieve talenten en technologieën voor het 
optimaliseren van een duurzame werkomgeving.
De AREMIS-groep werd in juli 2010 opgericht in het 
kader van de management buy-out van de Aremis-
activiteiten van AOS in België, Frankrijk, Luxemburg 
en Zwitserland. 
De consultants en de oplossingen die door AREMIS 
worden ingezet, beheren meer dan 34 miljoen m² in 
Europa en in de rest van de wereld. 
Dankzij zijn netwerk van partners kan AREMIS zijn 
klanten zowel lokaal als wereldwijd begeleiden.

Diensten
Management Services
AREMIS versterkt uw Facility Management en Real 
Estate teams door gespecialiseerde profielen aan te 
bieden op kort, middellange of lange termijn. Voor dat 
laatste fungeert AREMIS als een rekruteerder gespe-
cialiseerd in het marktsegment. AREMIS selecteert, 
ontwikkelt en coacht bijgevolg diverse profielen zoals 
architecten, project managers, space planners, move 
coördinators, facility en site managers, building mana-
gers, deskundigen in HVAC en energieprestaties, …
 
Information Systems
AREMIS ontwikkelt oplossingen voor het beheer van 
uw vastgoedportfolio en werkomgeving en stelt in 
het kader van die opdracht best practices voor om 
enerzijds de kosten en de kwaliteit van de ruimte te 
optimaliseren, en anderzijds de ecologische voetaf-
druk van grote organisaties te beperken. 
Deze oplossingen laten u toe de volgende doelstel-
lingen te bereiken:
• optimalisering van de vastgoed- en de 
 gebruikskosten
• beperking van de ecologische voetafdruk

coNtact
Xavier Orts

Managing Director

TEL +32 (0)2 775 95 12

x.orts@aremis.com

StrUctUUr
Management

Vestigingen/internationaal   
Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland 

Werknemers    
Aantal personen in 2012: 100

Jaar van oprichting: 2010

omzet     
2009: 7 700 000 €

2010: 7 800 000 €

2011: 8 243 000 € 

• verhoging van het rendement en van de 
 geloofwaardigheid van uw vastgoed- en facilities- 
 departementen
• versnelling van de beslissingsprocessen en 
 verbetering van de dienstverlening aan de 
 gebruikers
 
AREMIS beschikt over het meest ervaren team in 
West-Europa, met specialisten in vastgoed- en 
facility management processen, IT-ingenieurs en 
projectleiders, internet-, CAD-, GIS- en database-
experts.
Onze oplossingen ondersteunen uw operationele 
processen en leveren bijzonder betrouwbare per-
formantie indicatoren op. Deze oplossingen kunnen 
uitgerold worden op uw eigen IT-infrastructuur of 
door ons worden gehost.

Consulting Services
De consultants van AREMIS putten uit hun praktijk-
ervaring in vastgoed en facility management om u te 
begeleiden.
 
referenties
3M, AGC Glass Unlimited, AXA, Bayer, Belfius, BMW, 
BNP PARIBAS Fortis, Bristol-Meyers Squibb, Brus-
sels Airport, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cofely 
Services, Corelio, Delhaize,  European Commission 
Luxemburg, European Investment Bank, European 
Patent Office, European Space Agency, FOD Sociale 
Zekerheid, FOREM, Generali, GlaxoSmithKline 
Biologicals, IATA, IBM, KBC Bank, KBC Real Estate, 
Kiabi, Linklaters, Ministère des Affaires étrangères et 
européennes (Frankrijk), Ministerie van Financiën van 
Luxemburg, Nestlé, NMBS, Philip Morris International, 
Politie van Evere, Réseau Ferré de France, RTBF, RTL, 
Sanofi, SITA, Société Générale Bank & Trust, Sodexo, 
Stad Kortrijk, TOTAL, Tractebel, UBS, UCB, UEFA, 
Université Catholique de Louvain, Veolia, ...

Xavier ORTS

Managing Director

Axel TASIAUX

Sales Director

Réginald THOMAS

Management Services 

Director

Bart D’HEER

Major Accounts 

Director
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HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV/SA 
HELIOScREEN PROjEcTS 

Dijkstraat 26 - Industriezone E17/1080
BE-9160 Lokeren

TEL 0032 (0)9 348 90 00
FAX 0032 (0)9 348 06 69

info@helioscreenprojects.be
www.helioscreenprojects.be

PROFIEL VAN HET BEDRIjF
Inleiding
Werken in een comfortabele omgeving heeft een 
positieve invloed op productiviteit en creativiteit. Het 
klinkt vanzelfsprekend maar is het niet. Helioscreen 
Projects, een divisie van Hunter Douglas Belgium, 
biedt uiteenlopende oplossingen aan met geavan-
ceerde zonwerende en lichtregulerende systemen, 
specifiek gericht op de verbetering van het binnen-
klimaat en de reductie van het energieverbruik.

Producten
Thermisch en visueel comfort zijn belangrijke 
factoren bij de creatie van een aangenaam werk- 
en leefcomfort. Het effect van Helioscreen® buiten- 
en binnenzonwering is indrukwekkend. Zij verlaagt 
de koelingsbehoefte en resulteert in een energie-
efficiënte en duurzame oplossing. Het uitgebreide 
gamma Helioscreen® buitenzonwering gaat van 
dynamische screens, al dan niet windvast, en 
buitenjaloezieën tot structurele zonwering. Te veel 
licht kan als storend worden ervaren. De integra-
tie van Helioscreen® binnenzonwering filtert het 
licht zodat schittering en reflectie op audiovisueel 
materiaal uitblijft en waarbij het zicht naar buiten niet 
gehinderd wordt. Helioscreen® binnenzonweringsys-
temen bestaan onder de vorm van oprolbare screens 
en binnenjaloezieën maar ook verduisteringscreens 
maken eveneens deel uit van het gamma.

Diensten
Mede door de integratie van Helioscreen binnen de 
Groep Hunter Douglas, zijn we uitgegroeid tot de 
referentie van zonweringsystemen op de Belgische 
markt en in het Groothertogdom Luxemburg. Vanaf 
het concept tot de uitvoering maar ook voor de 
nazorg, staat een team van specialisten voor u klaar.

cONTAcT
Stefan Daelman

Service Manager

TEL 0032 (0)9 348 90 00

service@helioscreen.be 

Nieuwigheden
AnemoScreen:             
Een gloednieuw buitenzonweringsysteem en een 
combinatie van kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid 
en esthetiek. AnemoScreen is de oprolbare windvaste 
buitenzonwering die een oplossing biedt voor zowel 
architect als eindgebruiker.

EOS500: 
Een nieuw gamma binnenzonwering, speciaal ont-
wikkeld voor projecten. Ze reguleren de warmte, het 
licht en het zicht naar  buiten. Duurzame onderdelen 
en bedieningssystemen zorgen voor een ontwerp op 
maat, afgestemd op het project.

Referenties
Aeropolis, Brussel - De Vuurmolen, Overijse - 
St. Vincentius Ziekenhuis, Antwerpen - VAC, Gent 
Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel Belfius, 
Brussel - O.L. Vrouw Ziekenhuis, Aalst - Telindus, 
Haasrode - Donaldson Europe, Haasrode - InBev 
Corporate Building, Leuven - Palais de Justice, 
Gent - Hewlett Packard, Diegem - Renting Cars WTS, 
Lummen - Licht en liefde, Gent - Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-Norbertus, Duffel - Etap, Malle - 
Design Center De Winkelhaak, Antwerpen - 
Katoennatie, Antwerpen, De Lijn Mechelen - Ecole 
provinciale secondaire, Diepenbeek - Entreprise 
Automobile Y & N Claessens, Wilrijk - Centre Culturel 
’t Stuk, Leuven - Olympisch Zwembad Wezemberg, 
Antwerpen - SD Worx, Antwerpen - SD Worx, Hasselt 
Bibiliotheek en Administratief Gebouw, Gent - De 
Vuurmolen, Overijse - Universitair Ziekenhuis 
Brugmann, Brussel - Mutualité Socialiste de 
Mons-Borinage, Charleroi -Institut Supérieure de 
l’Architecture Lambert Lombard, Liège, Clinique 
Notre Dame, Tournai - Belgacom, Libramont - TATA 
Consulting GD Luxembourg, Cours d’Assises du 
Hainaut, Mons - Chambre de commerce du Grand-
Duché de Luxembourg - e.a.
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2de éditie  - Verschijning 20/09/2013

Via tal van reportages en case studies is deze speciale editie 
WORKPLACE SHOWCASE een echt uitstalraam van vernieuwende 
werkplek-concepten, innovatieve technologietoepassingen, 
baanbrekende know how in space planning, grensverleggend design 
en inrichting. Alle disciplines die aan NWOW raken.

De werkplekken muteren. Ze worden gedeeld, zijn 'activity based', 
flexibel, onderling verbonden, soms speels, papierloos, ergonomisch 
en vooral energiezuinig... De rubriek 'showroom' van deze editie zal 
de laatste nieuwe trends op niveau van bureaumeubilair 
en uitrusting etaleren

 Business Interactive Media sprl
Avenue Louise, 475 -  BE 1050 Brussels 
TEL. +32 (0)2 669 77 65  I  FAX. +32 (0)2 626 37 17  I  info@bimedia.be  
ADVERTISING  Sigrid NAUWELAERTS I snauwelaerts@profacility.be

 The Profacility media are published by :

Een éditie ‘collector’ 
Niet te missen

Inschrijven nu om te ontvangen
www.profacility.be/workplace-showcase
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De 1ste editie 
WORKPLACE SHOWCASE inkijken: 

www.profacility.be/mag/35_nl
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Tijd voor een 
persoonlijke 
werkomgeving
Niets zo aantrekkelijk, inspirerend en motiverend als een 
werkomgeving die aansluit bij de behoeften van de organi-
satie en de medewerkers. En die de persoonlijkheid ervan 
weerspiegelt.

Wij creëren voor u een unieke werkomgeving, waarin ie-
dereen met plezier het beste van zichzelf geeft. Dat doen 
we al meer dan 20 jaar voor de meest uiteenlopende be-
drijven en organisaties, groot en klein, in alle sectoren. En 
dat doen we ook voor u.

Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt. We maken een 
analyse van uw structurele, functionele en ruimtelijke 
behoeften. We praten met uw medewerkers. Brengen uw 
organisatie in kaart. Bestuderen uw corporate identity. 
En ontwikkelen dan een concept op maat. Voor een per-
soonlijke werkomgeving die uw mensen gelukkig maakt, 
de interne samenwerking verbetert en de productiviteit 
verhoogt.

Check het op www.buroconcept.be 
en bel 02 660 22 23 voor een vrijblijvende 
kennismaking.
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