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De wijste stad van Vlaan deren 
als klant voor facility man agement
Facility management is als een concert: de muzikant is waar het om draait en waarvoor 
de klanten komen, maar zonder de ondersteuning door podiumbouw, verlichting, PA-
installatie, ticketverkoop, catering, enz. is er geen concertervaring mogelijk, al zeker geen 
die positief in het geheugen wordt meegedragen. 

GENOMINEERDE GUY VANHOORDE    

Guy Vanhoorde studeerde af als officier-

ingenieur aan de Koninklijke Militaire 

School. “De leidinggevende capaciteiten, 

die daar praktisch ontwikkeld worden, komen 

me nog steeds  van pas” commentarieert hij deze 

studiekeuze. 

Begin de jaren negentig was de grote verhuisoperatie 

van de in Duitsland gekazerneerde militairen 

naar thuisland België aan de orde. “Er was een 

aanzienlijk tekort aan geschikte huisvesting en 

zo werd ik ingeschakeld bij het ontwerpen van 

de kazernes en diverse gebouwen” licht hij toe. 

Voor Guy Vanhoorde was het ook de eerste stap 

naar facility management. Zijn laatste wapenfeiten 

bij Defensie situeren zich in Heverlee  waar Guy 

Vanhoorde werd betrokken bij de uitbreiding van 

de kazerne en bijdroeg aan de ontwikkeling van 

het masterplan, de infrastructuur en de gebouwen 

voor	 een	 7	 hectaren	 grote	 site.	 Hij	 promoveerde	

tot Adjunct Directeur voor het beheer van de 

bouwprojecten & het onderhoud in een bepaalde 

sector. 

In 2000 ruilde hij zijn carrière als genieofficier 

voor een functie als Ingenieur Openbare Veiligheid 

bij de Stad Gent. Er volgde een vacature voor een 

Technisch Adviseur ter ondersteuning van de 

directeur-manager in de Dienst Gebouwen. Guy 

Vanhoorde slaagde in de toelatingsproeven. In 

2003	 werden	 alle	 voordien	 verzuilde	 technische	

diensten gecentraliseerd en ondergebracht bij 

  Departement Facility Management Stad Gent 

Als departementshoofd stuurt Guy Vanhoorde een facilitair departement aan, dat aansluit en bijdraagt tot het realiseren van 

de strategische doelstellingen van de Stad Gent en van het Departement FM in het bijzonder. Het departement omvat zes 

verschillende diensten: Dienst Vastgoedbeheer: staat in voor de uitwerking, realisatie en opvolging van de vastgoedstrategie, 

o.m. door het opmaken en bewaken van het masterplan. Dienst Bouwprojecten: staat in voor de realisatie van grote(re) 

beleids- en beheersprojecten. Dienst Onderhoud Gebouwen: staat in voor het ‘in stand houden’ van alle gebouwen en 

hun installaties waarvoor het Departement FM de onderhoudswerkzaamheden beheert. Dienst Service & Logistiek: levert 

facilitaire producten en diensten m.b.t. logistiek, vlootbeheer, schoonmaak, services en documentondersteuning. Dienst 

Aankoopbeheer staat in voor de uitwerking, realisatie en opvolging van het aankoopbeleid, het aankoopbeheer, het bestel-

proces en het beheer van het aankoopproces. 

facility management. Guy Vanhoorde kwam 

als kwaliteitscoördinator terecht in de staf van 

het toenmalige facilitaire departement. In 2004 

vertrok het toenmalige departementshoofd, met 

een vacature voor de opvolging tot gevolg. Guy 

Vanhoorde: “Het boeiende is dat het facilitaire 

departement van de Stad Gent zowel de supply 

chain als real estate verenigt”.

Voor mensen, door mensen
De klant van de facilitaire dienst staat voorop 

voor Guy Vanhoorde: “Facility management gaat 

om mensen, is geëvolueerd van ‘dingen regelen’ 

naar maximale focus op de klant. Als Facility 

Manager sta je voor het beheer van de klant, de 

expertise en het beleid”. Hij heeft zijn eigen stempel 

gedrukt op het strategisch beleid waarin deze drie 

elementen verweven zitten. “De organisatie van het 

Departement Facility Management van de Stad Gent 

legt sterk de nadruk op het versterken van de eigen 

expertise” licht Guy Vanhoorde toe. “Het gaat om 

real estate management, investeringsprogramma’s 

die via project management opgevolgd worden 

door onze dienst bouwprojecten, maintenance… 

Aan het hoofd van elk expertisegebied staat een 

directeur met een FM-opleiding”.

 

Verwachtingen inlossen
“Klanten verwachten operationeel handelen 

van het Departement Facility Management. Als 
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departementshoofd moet je een strategische visie 

uitzetten die het operationeel verwachte concreet 

laat gebeuren” verduidelijkt Guy Vanhoorde zijn 

kijk op strategisch facility management. “Door 

de operationele feiten te communiceren en toe te 

lichten, krijg je kansen om strategisch te mogen 

blijven werken”. Facility management moet denken 

vanuit de integrale keten en bijgevolg ook niet langer 

een product vragen, maar in het rijke marktaanbod 

op zoek gaan naar oplossingen. Aldus handelend 

maakt facility management spontaan de opstap naar 

een strategisch niveau. Het is duidelijk merkbaar 

dat steeds meer spelers iFM vooruitschuiven. Guy 

Vanhoorde: “Als Facility Manager moet je het 

marktaanbod scherp in de gaten houden. Het gaat 

erom dat facility management een oplossing moet 

bieden, wat meer is dan een service of product. Zo 

gaat het niet langer om het ter beschikking stellen 

van voertuigen, maar om het uitwerken van een 

duurzame mobiliteitsoplossing”. 

Vertrouwen geven en verdienen
De geïntegreerde dienstverlening aan de klant 

door de volledige organisatiestructuur van het 

Departement Facility Management, is tot nog 

toe het meest vernieuwend voor het facility 

management bij de Stad Gent. 

Medewerkers moeten het vertrouwen krijgen 

om een project uit te voeren, vanzelfsprekend 

binnen een af te bakenen kader. Dat werkt sterk 

motiverend. Daarnaast is de installatie van een 

FMIS een belangrijke mijlpaal. In 2000 was er 

bijvoorbeeld nog geen volledige lijst beschikbaar 

van alle vastgoed in portefeuille. Guy Vanhoorde: 

“Het FMIS is vandaag voor iedereen toegankelijk 

als een centrale database, waaruit iedereen - 

zowel de facilitair beheerder, als zijn klant - de 

informatie haalt die voor zijn dienst nodig 

is”. Een andere innovatie betreft het 

implementeren van procesgedreven 

werken. Guy Vanhoorde verduidelijkt: 

“Een klant vraagt om huisvesting en het 

Departement Facility Management regelt 

het nodige op vlak van bv. real estate, onderhoud 

en bemeubeling”. 

Guy Vanhoorde, Departementshoofd 
Departement Facility Management
Staf - Stad Gent

Professionaliseren is de uitdaging 
voor de FM-toekomst
“Duurzaamheid is één van de grootste uitdagingen 

die zich stellen voor facility management!” 

klinkt het overtuigd. “Voor de overheid betekent 

dat maatschappelijke meerwaarde en facility 

management heeft een niet te onderschatten impact 

op de omgeving. Met een totaal aankoopbudget 

van gemiddeld 100 miljoen EUR per jaar ligt er 

een groot potentieel voor verduurzaming en het 

opnemen van een voorbeeldrol”. ‘Flexibiliteit’ is 

een andere grote uitdaging. Alles gaat sneller en 

bijgevolg moeten er oplossingen gezocht worden die 

op lange termijn bruikbaar blijven, m.a.w. flexibel 

zijn in levensduur en gebruik. Duurzaamheid en 

flexibiliteit kaderen in de algemene uitdaging van 

het blijvend professionaliseren van het vakgebied. 

Guy Vanhoorde: “Er zijn meer goed opgeleide 

FM-ers nodig en een master-opleiding is daarvoor 

wenselijk. De opleiding facility management moet 

mensen voorbereiden die een beleid en een visie 

kunnen ontwikkelen, een communicatieplan 

kunnen opstellen en kunnen samenwerken met 

experten. Hoe professioneler facility management 

wordt, hoe geloofwaardiger het vakgebied zich 

zal profileren. Uiteraard blijf je als Facility 

Manager nauw betrokken bij het beleid 

van jouw organisatie en klant”.

   Eduard CODDé  n
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Reorganisatie Departement Facility Management Stad Gent  
Uitwisseling van expertise voor een optimale dienstverlening

De benoeming van Guy Vanhoorde als nieuw 

Departementshoofd  ging gepaard met een 

grondige reorganisatie van het facilitaire 

departement,.  De nieuw opgezette organisatie 

integreerde de dienstverlening voor alle scholen, 

de stadsadministratie en de sociale huisvesting, en 

had	 toen	 betrekking	 op	 een	 700	 à	 800	 mede-

werkers. 

Het hoofdstuk ‘supply chain’ is opgedeeld in 

enerzijds ‘service & productie’, anderzijds 

‘aankoop’. De aankoopdienst staat in dienst van 

alle andere diensten onder de koepel van het 

Departement Facility Management, en haar 

klanten. Elke dienst stelt ook zijn eigen expertise 

ter beschikking van elke andere dienst binnen het 

Departement Facility Management binnen vooraf 

gedefi nieerde processen of projecten.

“De uitrol van dit werkingsmodel gaat eigenlijk 

nog steeds verder om maximaal aan te sluiten bij 

de nagestreefde klantgerichte dienstverlening” 

gaat Guy Vanhoorde verder. “Zo werden al in 2008 

facility accountmanagers als klantenrelatiebe-

heerders aangetrokken. De expertisetakken HR en 

Finance werden samengevoegd tot één dienst 

binnen het Departement Facility Management”. 

Werken met doelstellingen
Als departementshoofd moet Guy Vanhoorde 

rekening houden met een beleids- en beheercyclus, 

een typisch gegeven voor de lokale overheid. 

“Doelstellingen worden altijd uitgezet tegenover 

een periode op korte en op langere termijn” 

verduidelijkt hij. “Een voorbeeld daarvan is dat de 

Stad Gent zich tot doel stelt klimaatneutraal te zijn 

tegen 2050. HR en de toekenning van budgetten 

wordt daaraan gekoppeld”. 

Werken vanuit doelstellingen is een relatief jong 

gegeven voor de lokale overheid. Guy Vanhoorde 

licht toe: “Vroeger was het budget voor het 

onderhoud van bijvoorbeeld de scholen toege-

wezen aan de schepen van onderwijs, die 

begrijpelijk prioriteit gaf aan het onderwijsbeleid 

en oog moest houden op de demografi sche 

evolutie in Gent en omgeving. Daardoor kon niet 

altijd de nodige prioriteit aan de gebouwen 

worden gegeven. Nu is dat budget ondergebracht 

bij facility management, wat leidt tot een beheer 

vanuit een meer geïntegreerd perspectief”.

Het Departement Facility Management vraagt een 

realistisch budget op bij het stadsbestuur en 

bepaalt vervolgens in overleg met de klanten de 

prioriteiten voor elk facet van de dienstverlening. 

Zo wordt voor onderhoud het technisch advies 

vanuit de facilitair expert, afgewogen tegenover de 

vraag van de klant, die begrijpelijkerwijs de eigen 

activiteiten voorop stelt.. “Bij verschillen tussen 

het technisch advies en de klant, volgt overleg om 

tot de beste oplossing en budgetbesteding te 

komen. Dit alles binnen de krijtlijnen van het 

gevoerde beleid en de beschikbare middelen”.

Guy Vanhoorde belangrijkste FM-project: 
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CORPORATE Sponsors : EVENT Partners : 

HOSTING Partners : 

MEDIA Partners :

De prijs ‘Facility Manager of the Year’ wordt toegekend aan een man of vrouw die door 

zijn of haar manier van denken, visie, engagement en inspanningen bijgedragen heeft tot het 

succes van de onderneming of organisatie waarvoor hij of zij werkt. Op die manier heeft hij of zij 

eveneens het beroep van Facility Manager bekendheid en erkenning bijgebracht en bijgedragen tot 

de professionalisering ervan.

De ‘Facility Awards’ prijsuitreiking zal op 29 april 2014 in de SkylinE40 te 
Aalst plaats vinden. De meest verdienstelijke Facility Managers en de winnaars van de ‘Best 

FM Thesis’ award zullen uit handen van de juryleden deze Oscars van het Facility Management in 

ontvangst mogen nemen.

Wees erbij tijdens deze feestelijke avond!

De presentatie van de ceremonie is in handen 

van de charismatische Christophe Deborsu, 

die zowel in Vlaanderen als in Wallonië gekend 

en geliefd is.

Een organisatie van

Meer informatie, volledig programma en inschrijving via www.facility-awards.be of www.ifma.beMeer informatie, volledig programma en inschrijving via www.facility-awards.be of www.ifma.be

De Facility Awards worden jaarlijks door IFMA georganiseerd, in samenwerking met vele partners 
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Vier met ons de laureaten 
en de best practices van het 

Facility Management


