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Facility management, 
maatwerk waarbij de inte  rne klant centraal staat
Voor Guy Eeckhout is facility management maatwerk voor elke gebruikersgroep binnen 
de onderneming. Ervaring is belangrijk, maar inleving en flexibiliteit zijn dat evenzeer. Hij 
is ervan overtuigd dat er nog veel werk voor de boeg ligt voor facility management: “Als 
discipline moeten we ons meer zichtbaar maken, door met goede oplossingen naar buiten 
te komen”.

GENOMINEERDE GUY EECKHOUT   

Guy Eeckhout begon zijn loopbaan in 

1984 als ‘proces & equipment’-engineer, 

wat de verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud van de productieapparaten omvatte. 

De link naar de nutsvoorzieningen waaraan deze 

apparaten gekoppeld zitten, de gebouwen en de 

infrastructuur zoals clean rooms waarin ze geplaatst 

werden, wakkerden zijn interesse voor facility 

management aan. Hij werd preventieadviseur en 

milieucoördinator, een functie die hem nog meer 

onderdompelde in de wereld van het facility 

management. 

In maart 2001 nam Guy Eeckhout zijn eerste 

volwaardige facilitaire functie op als Manager 

Corporate Real Estate & General Services Benelux 

bij Alcatel Bell. Zijn eerder opgedane technische 

ervaring kon hij aanvullen met de definitie en 

het beheer van de soft services, het beheer van 

de gebouwen en de juridisch- en technisch 

contractuele thema’s die hiermee gepaard gaan. 

Bovendien gebeurde dit in een internationale 

context. Sinds april 2011 is hij Facility Manager   

bij Barco. 

Luisteren naar de interne klant
Facility management is voor Guy Eeckhout het 

anticiperen op de behoeften van de organisatie door 

te begrijpen wat men nodig heeft of zal hebben om 

het werk te ondersteunen, deze behoefte omzetten 

in een dienst en deze dienst vervolgens organiseren 

hetzij met eigen resources, hetzij samen met 

partners.

Ervaring is daarbij altijd nuttig, maar facility 

management is nooit een ‘copy-paste’-verhaal. Elk 

bedrijf heeft haar eigenheden en behoeftes, zodat 

de facilitaire opdracht steeds maatwerk is, wat ze 

ook zo boeiend maakt.

“Het is belangrijk om de basisbehoeften niet uit 

het oog te verliezen” beklemtoont Guy Eeckhout. 

“Wat gisteren als een specifieke infrastructuur gold, 

is vandaag vanzelfsprekend. Zo verwacht iedereen 

overal te kunnen beschikken over WiFi bovenop 

een bekabeld netwerk, wat tot voor enkele jaren 

niet het geval was”.

Facility Manager 
bundelt vele kwaliteiten
De Facility Manager is geëvolueerd van technische 

specialist tot ‘beheerder van de diensten’. Zelf is Guy 

Eeckhout overtuigd van een goede evenwichtige 

mix in functie van de organisatie.

De Facility Manager moet in eerste instantie een 

‘people manager’ zijn, omdat de dienstverlening 

door mensen gebeurt - interne en/of externe 

resources - en bestemd is voor mensen. 

  Barco 

Barco is een internationaal beursgenoteerd technologiebedrijf met hoofdzetel in Kortrijk, dat wereldwijd erkenning geniet als 

specialist voor gebruiksvriendelijke elektronische visualisatie in zeer uiteenlopende domeinen. De activiteiten zijn opgedeeld 

in vier kerngebieden: entertainment, healthcare, controlekamers en simulatie, defensie en luchtvaart.

Barco stelt ongeveer 4.000 mensen tewerk, waarvan 20% ingenieurs, en is wereldwijd present in meer dan 90 landen. 

De facilitaire dienst is verantwoordelijk voor het corporate real estate en valt onder de personeelsafdeling, de director Facility 

Management & Environment, Health and Safety, en rapporteert aan de Senior VP - Chief Human Resources Officer. 

De afdeling is georganiseerd rond vier technische competence centers (HVAC, Electra, Data/Video/Voice, Building 

Maintenance & Soft Services), met telkens een facility coördinator die instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast is 

er een project office van waaruit de facilitaire projecten ondersteund worden en een backoffice voor de administratieve 

ondersteuning.
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Het kunnen werken met en voor mensen, het 

omgaan met klachten, communicatie met onze 

stakeholders,... zijn onmisbare eigenschappen voor 

de dagelijkse FM-praktijk.

Elke Facility Manager is ook een contract manager. 

Vaak betreft het contracten met grote financiële 

impact. Ze moeten juridisch sluitend zijn en tevens 

de nodige flexibiliteit bieden t.o.v. veranderende 

behoeften van het bedrijf. 

Tenslotte is de Facility Manager een project 

manager, die kleine en grotere verbouwingswerken, 

herinrichtingen, maar ook het aanpassen van 

diensten of invoeren van nieuwe services in goede 

banen leidt. 

Strategische focus op mensen
Samen	met	Ronny	Smismans	 (EH&S	and	Facility	

Director)	worden	er	voorstellen	uitgewerkt	die	als	

strategisch mogen worden beschouwd. De adviezen 

gaan naar het leadership team die de uiteindelijke 

beslissingen neemt. In deze adviezen is rekening 

gehouden met de lange termijn visie van het bedrijf 

en de bedrijfsstrategie in het bijzonder. Men kan dus 

gerust stellen dat facility management strategisch 

aanwezig is bij Barco.

Maar	 ook	 op	 het	 niveau	 van	 de	 (lokale)	 FM-

organisatie is er een strategie ontwikkeld. De interne 

klant is een partner van facility management, wordt 

betrokken en maakt deel uit van de acties. 

Ook de leveranciers van diensten worden partners. 

Facility management mag hen geen problemen 

verkopen, maar schrijft tenders uit na een grondige 

behoefteanalyse. Focus op de gebruiker is een 

nooit ophoudend veranderingsproces.

Outsourcen met behoud 
van interne competentie
Eind de jaren negentig werden steeds meer 

facilitaire activiteiten die door eigen mensen werden 

uitgevoerd uitbesteed, wat de facilitaire organisatie 

verplichtte zich drastisch te heroriënteren. 

Voor Guy Eeckhout kan het overlaten van services 

aan gekwalificeerde partners slechts wanneer de 

facilitaire organisatie haar kennis over die taken 

op peil houdt, zodat ze steeds over de inhoud het 

gesprek kunnen aangaan met hun externe partners 

en deze bijgevolg optimaal kunnen aansturen. 

Daar draagt ook zijn overkoepelende 

facilitaire organisatie met verschillende competence 

centers toe bij. De facility coördinatoren die 

daarvoor instaan kunnen zo de nodige kennis, 

zowel in de breedte als in de diepte verwerven en 

onderhouden om samen met de externe partners de 

gewenste resultaten te behalen.

Behoefteanalyse als 
uitdaging voor de toekomst
Guy Eeckhout ziet vooral de behoefteanalyse als 

zeer belangrijke uitdaging, omdat de huisvesting 

medewerkers centraal plaatst en bijgevolg rekening 

moet houden met de noden van verschillende 

generaties.

Werk en privé vloeien steeds meer door elkaar tot 

één geheel. Op het einde van de dag telt enkel het 

resultaat. Facility management moet ervoor zorgen 

dat werken aangenaam is en de totaliteit van de 

onderneming daardoor beter scoort. Een optimale 

werk/privé-balans wordt gedurende de ganse 

loopbaan nagestreefd, maar ziet er voortdurend 

anders uit. Facility management helpt wat dat 

betreft zowel de strijd voor nieuw talent te winnen 

als medewerkers langer tevreden aan de slag te 

houden. Dat vereist voortdurend anticiperen 

op nieuwe huisvestingstendensen en een 

hechte samenwerking met HR en ICT.

 

 Eduard CODDé n

Guy Eeckhout, 
Facility & Maintenance Manager bij Barco 
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Barco One Campus 
Barco in de toekomst projecteren 

Guy Eeckhout belangrijkste FM-project: 

Barco bouwt aan één unieke alles omvattende 

campus voor productie, onderzoek & ontwikkeling 

en administratie. Het project ging eind 2011 van 

start met de behoeftebepaling en het opstellen van 

het bouwprogramma. In totaal gaat het om 1500 

à 1600 medewerkers die betrokken zijn bij het 

project. De ingebruikname is voorzien tegen 2016.

Voor Guy Eeckhout is dat al het derde belang-

rijke bouwproject in zijn carrière dat hij 

mag begeleiden. In dit geval gaat het om een 

combinatie van nieuwbouw, herbestemming van 

bestaande gebouwen en diverse verhuisoperaties. 

Zo wordt de productie die vandaag in Kuurne 

is ondergebracht gecentraliseerd op de campus 

in Kortrijk. Guy Eeckhout: “Hoofddoel is het 

verbeteren van de synergie tussen de afdelingen. 

Dat resulteert ook in een meer flexibel inzetten 

van de medewerkers”.

Voorafgaand aan dit grote project werden al diverse 

kleinere projecten gerealiseerd. Zo volstonden 

minder dan zes maand voor de herinrichting 

van de R&D omgeving op de site in Kuurne. De 

huisvesting	 voor	 ca.	 170	 R&D-medewerkers	 op	

ca. 2000 m² ging gepaard met de implementatie 

van een totaal nieuw huisvestingsconcept 

(kantoren	 en	 testruimtes),	 dat	 in	 samenspraak	

met de afdeling werd ontwikkeld. Het ‘Office of 

the Future’ werd daarmee een feit en fungeerde als 

testomgeving om nieuwe concepten te beproeven 

die in het ‘One Campus’-project aan bod zullen 

komen.

State of the art huisvesting 
Facility management is samen met collega’s en 

externe partners van bij het begin van het project 

betrokken. Tijdens het volledige selectie- en 

ontwerpproces wordt er aandacht geschonken 

aan het onderhoud van de gebouwen na realisatie. 

De onderhoudsaspecten werden mee opgenomen 

als toewijzingscriterium en vormen een vast 

onderwerp op de bouwteamvergaderingen. 

De realisatie in bouwteamformule verloopt 

gefaseerd	en	voorziet	in	ca.	33.000	m²	oppervlakte	

voor de R&D-functies, kantoren, opleidings- en 

vergaderruimte, restaurant, democenter en een 

‘conference theater’.

Guy Eeckhout vertegenwoordigt Barco in de 

bouwteamvergadering voor wat betreft de 

gebouwtechnieken, bouwkundige uitwerking, 

onderhoudstechnieken, enz.

Het realiseren van de nieuwe Barco One Campus 

is onbetwistbaar een facilitair project, maar 

omvat uiteindelijk veel meer aspecten dan wat 

gebruikelijk onder facility management ressorteert. 

“Het gaat vooral om de bedrijfscultuur die leeft 

onder de mensen en een bouwproject als dit biedt 

de ideale gelegenheid om de bedrijfscultuur bij te 

schaven” verduidelijkt Guy Eeckhout. “De campus 

wordt een aantrekkingspool voor nieuw talent en 

een creatieve omgeving voor de ontwikkeling van 

nieuwe producten. De ingebruikname wordt een 

‘metamorfose-moment’ voor Barco!”.
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Hij kookt altijd op verplaatsing en voelt zich overal thuis.  Dankzij 
Ivan serveert onze afdeling Event Services lekker eten op grote en 
kleine evenementen.  En wat alle gasten weten te waarderen: Ivan 
verrast iedereen niet alleen met een lekker hapje, maar ook met 
een kwinkslag.  Dát is de spirit van ISS - wereldwijd een half miljoen 
toegewijde collega’s ten dienste van uw mensen.  Met oplossingen 
op maat én de kracht van de Human Touch. Zodat u en uw mensen 
meer tijd hebben voor de core business van uw organisatie.

“ Ik ben in mijn element 
op elk evenement.”

 
Ivan Pintens, chef-kok ISS Catering - Event Services,  
tijdens het Festival van de Politiek - Vlaams Parlement  
in Brussel  
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