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Perfect facilitair huwelijk 
tussen administratie en productie
Ann Troch maakte in 2005 via een internationale functie bij General Electric de overstap van 
de telecomwereld naar het vermaarde koffiemerk Douwe Egberts, vandaag officieel D.E 
Master Blenders 1753. Daarmee werd ze in één klap facility manager voor twee bedrijven 
met zeer uiteenlopend karakter: de administratieve hoofdzetel en een productiebedrijf, dat 
24/24 op volle toeren doordraait.

GENOMINEERDE ANN TROCH    

Na tien jaar als office manager aan de slag te 

zijn geweest, gaf Ann Troch haar carrière in 

1996 een nieuwe wending en debuteerde 

in facility management. Bij Chrysler Europe kreeg 

ze de opdracht de renovatie van de hoofdkantoren 

aan de Woluwelaan in Sint-Lambrechts-

Woluwe in goede banen te leiden. Aansluitend 

kreeg haar carrière in facility management een 

internationale dimensie met de restyling van het 

Europese dealernet. Enkele Amerikaanse collega’s 

introduceerden haar bij IFMA, waar ze sinds 1996 

internationaal lid van is.

Van Chrysler Europe ging het in 2001 naar 

de telecomwereld, om in 2005 bij D.E Master 

Blenders	 1753	 aan	 de	 slag	 te	 gaan	 als	 Facility	

Manager. Zij is o.a. verantwoordelijk voor fleet 

management, alle netwerken binnen het bedrijf, 

telecom, hard & soft services, enz. 

“Facility Maangement vat serviceverlening zo 

breed mogelijk op” stelt Ann Troch. “Het is 

ondersteunend voor de corebusiness van de 

onderneming en heeft in mijn geval impact 

op alle lagen, m.a.w. op alle aspecten van de 

productie en de kantoorwerking. Meer nog dan 

in de kantoorwereld is verandering bij productie 

een constant gegeven als gevolg van de talrijke 

deelgebieden die de aandacht opeisen, alsook de 

interne en externe impact van alles wat met de 

fabriek te maken heeft”.

Professionalisering en creativiteit
Facility Management is de voorbije jaren 

nadrukkelijk geprofessionaliseerd. “Het is 

belangrijk om alle processen te doorgronden om 

ze vanuit die kennis te bewaken, te analyseren en 

te stroomlijnen” getuigt Ann Troch. “Budgetbeheer 

is één van de hoofdtaken geworden binnen 

de discipline”. Als Facility Manager moet men 

creatief zijn en oplossingen zoeken om binnen het 

budget de beste service aan te bieden. Er wordt 

veel meer transparantie gevraagd binnen het 

bedrijf. Gebruik maken van een FMIS kan daartoe 

een meerwaarde bieden. Een goede uitwisseling 

van ervaringen met collega’s draagt daar eveneens 

toe bij. “Verleden jaar heb ik mijn collega’s in 

Frankrijk bijgestaan bij het herbekijken van 

de mogelijkheden in het kader van hun fleet 

management en de optimalisering van hun 

gebouw in het centrum van Parijs”.

‘Management’ kent vele aspecten: de 

relaties met leveranciers, het beheer van de 

Ann Troch, 
Facility Manager 
D.E Master Blenders 1753
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Perfect facilitair huwelijk 
tussen administratie en productie

  D.E Master Blenders 1753 

D.E Master Blenders 1753 is een internationale speler voor koffie- en theeproducten met hoofdzetel in Nederland. Het 

bedrijf is vertegenwoordigd in 45 landen en stelt ongeveer 7500 mensen tewerk. De Belgische vestiging telt een 600-

tal medewerkers en omvat drie takken: D.E. Retail, verantwoordelijk voor de B2C-verkoop (hoofdzakelijk via de 

grootdistributie); D.E. Professioal, voor de B2B-activiteiten (o.a. catering en vending machines); D.E. Manufacturing, de 

fabriek voor koffieproductie van groene boon tot pakje of Senseo-pad. Voor 2005 waren de verschillende deelgebieden van 

facility management ondergebracht bij verschillende personen en diensten. Toen Ann Troch de functie opnam werd alles 

gecentraliseerd. Haar departement telt negen medewerkers en de grotere diensten worden uitbesteed. 

processen, het sturen van de eigen mensen, maar 

het slaat evenzeer op de ‘klanten’. “De klant moet 

zich koning voelen en daarom moet je weten wat 

er nodig is” stelt Ann Troch. 

Als Facility Manager zit Ann Troch in het 

Management Team van D.E Master Blenders 

1753.	 Via	 de	 ‘Country	 Board’	 is	 er	 een	 goede	

wisselwerking met de top, wat de functie naar 

strategisch niveau optilt . “Er is vandaag meer 

vraag vanuit het topmanagement dat de expertise 

van de Facility Manager erkent, terwijl je lange 

tijd hooguit in de marge om advies werd gevraagd, 

maar niet echt zelf over belangrijke zaken besliste” 

merkt Ann Troch op. 

Focus op continuïteit 
“De uitrol van een nieuw hoogspanningsnet was 

zeker één van de belangrijkste innovaties die ik 

heb kunnen doorvoeren” getuigt Ann Troch. 

“De gebouwen dateren uit de jaren zeventig 

en continuïteit is zeker voor de productie 

een topprioriteit”. De vervanging van het 

hoogspanningsnet werd slechts een deel van 

een groter actieplan dat focuste op continuïteit 

en in de periode 2006 – 2010 tot uitvoering 

werd gebracht. Het aanleggen van wachtbuizen 

met het oog op toekomstige ontwikkelingen, 

de aanpassing van het waterdistributienet, het 

volledig in kaart brengen van alle nutsleidingen 

op de site, substantiële grondwerken voor de 

installatie van een stikstoffabriek, het zijn stuk 

voor	 stuk	 maatregelen	 in	 functie	 van	 een	 7/7	

draaiende productie. Bovendien gebeurden de 

aanpassingen terwijl de productie gewoon continu 

doorging. Ann Troch: “Voordien was er ooit een lek 

die verplichte om de hoofdkraan dicht te draaien, 

met het stilvallen van de productie tot gevolg. 

Maar ook wanneer de productielijnen aangepast 

worden is het essentieel om alle aansluitpunten 

exact te kunnen aanwijzen”. 

De alsmaar strenger wordende milieuwetgeving 

noopt tot grote alertheid en resulteert eveneens 

in innovatie. Zo heeft D.E Master Blenders 

1753	 een	 eigen	 waterzuiveringsstation	 met	

constante	monitoring	gebouwd.	 In	2013	speelde	

de facilitaire afdeling een belangrijke rol bij de 

hercertificatie van de ISO 14001 voor milieu en 

diverse energiemaatregelen in het kader van het 

energieconvenant. 

Bijscholing is een permanent gegeven voor elke 

Facility Manager en FM-medewerker. Ann Troch: 

“Je leert van je bazen, leveranciers, consultants en 

van je collega’s die je ontmoet via IFMA en diverse 

vakbijeenkomsten. Alleen in je eigen hoekje los je 

het niet op!”.

De	 voortdurend	 veranderende	 (milieu)wetgeving	

vereist specifieke bijscholing. Het aanbod moet 

nog ruimer en een modulaire aanpak, waarbij 

maatwerk voor elke cursist mogelijk wordt, 

verdient de voorkeur. 

Facility Management is nodig
“Ik vind het belangrijk voor mijn vak te staan, erin 

te geloven dat facility management nodig is in het 

belang van elke onderneming en de mensen die 

daar werken, en die overtuiging ook uit te dragen” 

verklaart Ann Troch. “Ik heb me daarom graag 

geëngageerd in IFMA en neem graag de rol van 

FM-predikant op mij!”.

“Facility Management is geen egotripperij, 

doe je niet zomaar in je eentje! Het gaat erom 

verschillende partijen samen te brengen om tot een 

oplossing te komen. Het is een beetje psycholoog 

spelen”.

 Eduard CODDé  n
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Rebranding van Orange naar Base  
Meer doen dan toveren alleen 
 
Ann Troch trad in 2001 in dienst bij de mobiele 

telecom operator ‘Orange’, in België opererend als 

een joint-venture tussen KPN en Orange, toen nog 

in Britse handen. Toen France Telecom Orange 

overnam, werden de aandelen in Orange België 

verkocht aan KPN waarbij de merknaam Orange 

in België werd omgedoopt naar Base. Dat ging 

gepaard met een enorme rebrandingoperatie, met 

de tijdsdruk als grootste spelbreker.Ann Troch:  

“In	 amper	 3	 weken	 tijd	 moesten	 43	 winkels	

verspreid over gans België heringericht worden. 

Een gemiddelde dus van 15 winkels per week, 

terwijl tijdens de voorbereiding van deze operatie 

noch de naam, noch de kleur voor de nieuwe 

company identity bekend was!”

Maanden voorafgaand aan de totale rebranding 

werd een projectgroep opgericht met vertegen-

woordigingen van de afdelingen Sales, Marketing, 

ICT en Facilities. Er werd een testshop opgebouwd 

om alle mogelijke variaties aan kasten, vloeren, 

opstellingen, enz. te kunnen visualiseren, wat 

vooral Sales & Marketing moest toelaten een 

definitieve keuze te maken.

Met de chronometer in de rug
Met 5 architecten werd de volledige rebranding 

van de winkelpunten, waarvoor verschillende 

leveranciers moesten worden ingeschakeld, tot 

op de minuut precies getimed en opgevolgd. 

Ann Troch: “Alsof de tijdsdruk op zich nog niet 

volstond om dit project tot een ‘mission impossible’ 

te maken, was er het ontbreken van elke indicatie 

over de mogelijke toekomstige naam. We kenden 

wel de afmetingen voor de lichtreclames, maar de 

te gebruiken kleuren volgens de nieuwe company 

identity werden slechts op het allerlaatste moment 

vrijgegeven”.

De zaterdagavond ging de ombouw van de 

winkels van start, om vrijdagmorgen klaar te zijn 

voor de opening. Het was een enorme prestatie 

van een perfect collegiaal samenwerkend team. 

Ann Troch: “Het moest gewoon feilloos verlopen 

en dat kon alleen door een bijzonder hechte 

samenwerking tussen de vijf architecten, twee 

bedrijven die instonden voor alle bekabeling 

in de winkels, twee bedrijven die de Gyproc-/

schilderwerken voor hun rekening namen, een 

meubelmakersbedrijf en een fantastisch ICT team. 

Het mirakel mogen beleven dat het ondanks alle 

te nemen hindernissen toch weer goed komt, geeft 

je samen met alle betrokkenen telkens een enorme 

energieboost”.

Ann Troch besluit: “Hoe stresserend die periode 

ook was, ik zal ze altijd blijven beschouwen als de 

grootste uitdaging in mijn loopbaan en durf zelfs 

gewag te maken van een aan te bevelen ervaring 

voor elke facility manager”.

Ann Troch belangrijkste FM-project: 

Laat u inspireren! 
Deel de kennis en ervaringen van uw collega’s 

in zake facility, real estate, workplace & mobility management

Abonneer u op het communicatieplatform Profacility > 1 jaar: 75 €

→ Profacility Magazine & Profacility Specials: 6 publicaties/jaar
3 publicaties van het magazine (maart-juni-oktober)

+ Real Estate Showcase (mei)
+ Workplace Showcase (sept)

+ Profacility Guide / Services Showcase (dec)

→ Profacility e-Newsletter: 7 publicaties/jaar 

→ Vrije toegang tot de online bibliotheek
ww.profacility.be/biblio > meer dan 520 artikels

www.profacility.be/abo

Guy EECKHOUT, Barco Henk VINCENT, AZ AlmaAnn TROCH, D.E Master Blenders 1753 Koen VERGAUWENGuy VANHOORDE, Stad Gent Michel VAN DONGEN, USG People

Effi  ciency in buildings, workplace, facility and mobility management
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Zes leiders strijden voor de titel van Facility Manager van het jaar

Publiek-Private 
Samenwerking 
FM-revolutie achter 
de gevangenismuren

Christine D’Hont, 
Chef van de gevangenisinstelling 
in Leuze


