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Begeestering die aanstekelijk werkt
Koen Vergauwen begon in november 2007 zijn carrière als verantwoordelijke voor de 
cel gebouwen & onderhoud  bij Delta Lloyd Bank, een 100% dochtermaatschappij van 
de Nederlandse Delta Lloyd Groep. In 2009 kreeg hij er de bevoegdheid voor veiligheid, 
preventie & verzending bij. In 2010 werd hij afdelingsverantwoordelijke Facilities.

GENOMINEERDE KOEN VERGAUWEN    

Koen Vergauwen studeerde scheikunde 

en kwam eerder toevallig in Facility 

Management terecht. Hij startte in de 

bouwsector bij een bedrijf gespecialiseerd in 

betonwerken. Na er een tijd de praktijk op de werf 

te hebben ervaren, kwam hij in de administratie 

terecht, om  vervolgens over te stappen naar 

een bouwbedrijf waar hij de calculatiedienst 

op zich nam en er uiteindelijk projectleider 

werd. Vervolgens ging hij verder als zelfstandig 

projectleider die opdrachten uitvoerde voor 

architecten, openbare besturen, particulieren en 

aannemers. Zo nam hij ook de werfopvolging op 

zich voor een particuliere nieuwbouwwoning. De 

opdrachtgever werkte bij Delta Lloyd Bank en 

daar zocht men een projectleider.

Facility management 
als permanente uitdaging
Koen Vergauwen vult de inhoud van de FM-

discipline als volgt in: “Facility Management 

moet processen screenen en stroomlijnen om tot 

besparingen te komen, maar steeds de kwaliteit 

in	het	oog	houden.	 In	2007	hadden	we	nog	een	

budget van 18 miljoen, waar we nu nog slechts 9,8 

miljoen	overhouden,	waarvan	60%	afschrijvingen	

en huurkost. Als Facility Manager moet men 

alles durven in vraag stellen, procedures grondig 

checken. Facility management is een permanente 

uitdaging, alleen al omdat het zo enorm veelzijdig 

is. Het is een discipline die meer impact heeft op 

alle diensten. Het is ook veel meer doen voor de 

  Delta Lloyd Bank België 

Delta Lloyd Bank is ontstaan uit een fusie van o.a. Bank van Limburg, Bankunie en de vermaarde Bank Nagelmackers. 

Sinds 2000 heeft de bank haar zetel in Brussel. Tot vandaag is Delta Lloyd Bank een 100% dochtermaatschappij van de 

Nederlandse Delta Lloyd Groep. Toen de bankencrisis uitbrak in 2008, bleef Delta Lloyd Bank overeind zonder staatssteun. 

De bank opteerde voor een nieuwe strategie en richtte zich meer op vermogende cliënten aan wie ze een persoonlijke en 

kwaliteitsvolle dienstverlening wil bieden en met wie ze een relatie op lange termijn nastreeft. Het commercieel netwerk werd 

met succes afgestemd op deze nichestrategie. Naast vermogensadvies in ruime zin, bouwt de bank een depositoportefeuille 

op die ze herinvesteert via kredieten aan particulieren, KMO’s en vrije beroepen. Vandaag is Delta Lloyd Bank een specialist 

in vermogensopbouw, -beheer en -bescherming. De bank heeft 54 eigen kantoren en 77 zelfstandige agentschappen en telt 

520 medewerkers (FTE’s). Koen Vergauwen leidt de afdeling Facilities in goede banen die 15 medewerkers telt. 

mensen dan het verzekeren van goede catering 

alleen”.

Hij hecht groot belang aan het coachen en 

opleiden van zijn mensen via ‘learning on the job’. 

“Wij proberen zoveel mogelijk intern te doen met 

ons eigen team” licht hij toe. “Het is belangrijk om 

teamleden uit te dagen en ze mee te betrekken in 

de diverse facilitaire projecten. Zelf streef ik naar 

maximaal delegeren; vorm kleine teams met 2 à 

3	 medewerkers	 die	 dan	 ook	 verantwoordelijk	

worden gesteld voor de hen toevertrouwde 

projecten/taken. Zo moet iedereen zelf leren 

beslissen en niet bij elke hindernis terug vallen 

op de manager. Deze aanpak maakt iedereen 

zelfstandiger en verantwoordelijk, wat uiteindelijk 

de job interessanter maakt”.

Als afdelingsverantwoordelijke Facilities valt 

Koen Vergauwen onder de directie HR. Hij werkt 

op strategisch niveau binnen de bankorganisatie 

en acht dat zeer belangrijk. Hij is een doorzetter, 

wil vooral handelen. Daarom wil hij ook voeling 

houden met de kantoren en streeft hij een goede 

wisselwerking na met de commerciële mensen. 

Aandacht hebben voor de externe klanten is even 

noodzakelijk als het ondersteunen van de interne 

klanten.

Innoveren en voortdurend herbronnen
Koen Vergauwen introduceerde al in 2008 bij 

Delta Lloyd Bank de technieken van FifthPLay, een 

dochteronderneming	van	Niko,	om	het	(sluipend)	

energieverbruik te bewaken.  Het bleek al vlug dat 
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17%	 besparing	 mogelijk	 was	 door	 identificatie	

en analyse van de verbruikers. De implementatie 

van deze techniek maakt bewaking en aansturen 

vanuit de hoofdzetel mogelijk. Het is de bedoeling 

om de mogelijkheden van de FifthPlay technieken 

nog verder te exploiteren, met o.a. het ontsteken 

van alle lichten bij veiligheidsproblemen, het 

aansteken van lichten via smartphone door de 

eerste medewerker die het kantoor betreedt, of 

ook nog het koppelen van de HVAC-technieken. 

Koen Vergauwen is themavoorzitter van een 

werkgroep intelligente gebouwen ‘Smart Energy 

Solutions’, die zoekt naar oplossingen om de 

energievoorziening	 in	 de	 toekomst	 (na	 2020)	

veilig te stellen. “Ook dit aspect is eigen aan 

strategisch Facility Management” benadrukt 

hij. “Continuïteit verzekeren van de energie- en 

communicatienetwerken is essentieel voor elke 

onderneming”.

“De grote uitdaging voor Facility Management zit 

in het dynamisch communiceren met de interne 

klant” klinkt het overtuigd. “Het gebruik van 

sociale media i.p.v. intranet is te overwegen. Zelf 

hebben we een groep rond ons project ‘Look & 

Feel’ opgericht, zodat iedereen die geïnteresseerd 

is de verslaggeving over de lopende evoluties op de 

voet kan volgen”. De positieve ervaringen met het 

inzetten van sociale media hebben bij Delta Lloyd 

Bank tot verschillende initiatieven geleid. Zo is er 

een gesloten discussiegroep onder HR, ‘Yammer’ 

als een soort professionele Facebook… Enkel 

veiligheid & preventie is gezien de specifieke 

communicatie gehouden aan de gebruikelijke 

kanalen.

Kennis delen binnen en buiten de bedrijfsgrenzen 

is voor Koen Vergauwen essentieel deel van het 

innoveren en herbronnen. Hij is dan ook vaak 

gezien bij IFMA en Young-IFMA evenementen.

‘Iedereen tevreden houden in alle richtingen’ 

is voor Koen Vergauwen de essentie voor 

Facility Management in de toekomst: “Facility 

Management omvat meerdere linken naar de 

onderneming. Het moet de commerciële missie 

van de onderneming begrijpen en insluiten om 

Koen Vergauwen, 
Facility, Real Estate & Energy Advisor

de eigen missie te kunnen bepalen en de functie 

optimaal uit te oefenen. Met onze dienst brengen 

we ook klanten aan door aan leveranciers en 

contractanten onze werkwijze als bank toe te 

lichten. Facility Management moet altijd de 

corebusiness van het bedrijf ondersteunen”.

 Eduard CODDé  n
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Delta Lloyd Look & Feel
Nieuwe identiteit creëren

‘Look & Feel’ werd als projectnaam gelanceerd om 

de ‘aangescherpte strategie’ als doelstelling te 

ondersteunen, waarbij alles in dienst van de klant 

wordt gesteld. Het gaat om veel meer dan het fysieke 

aspect van de kantoren. De externe klanten moeten 

zich er goed voelen, maar ook  voor de eigen 

medewerkers moet een ‘feel good’ atmosfeer 

ontstaan, wat resulteert in goede commerciële cijfers. 

In totaal heeft het project betrekking op 56 

vestigingen met een oppervlakte variërend van 80  

tot 450m². Koen Vergauwen: “De klanten werden 

bevraagd, het directiecomité, de commerciële 

directie, de collega’s in de kantoren, de marketing-

afdeling, een lean team, de dienst vorming en 

‘investigations’, zonder onze eigen facilitaire dienst te 

vergeten!”. 

Sfeerbeleving tot in het kleinste detail
De gewenste sfeer werd omschreven als 

‘loungegevoel’, met een klassevolle uitstraling, 

huiselijk en ontspannen. Loketten zijn er niet langer. 

Dat leidde naar een materiaalkeuze met hout en 

natuursteen in de hoofdrol. De ruimten moesten 

afgebakend worden, niet afgesloten. Licht werd 

gedefinieerd als sfeerschepper. Accenten in de 

uitstraling moesten komen van de medewerkers, 

door hun houding, gedrag, kleding. Koen Vergauwen: 

“In dit project moest je als Facility Manager uit je 

eigen vak durven komen. We hebben ons zelfs 

ingelaten met de kleding van de commerciële 

medewerkers in de kantoren, de attitude van die 

mensen tegenover de externe klanten…. We hebben 

per kantoor ook een budget berekend voor de koffie 

en de koekjes die aan de bezoekende klanten worden 

aangeboden”. 

Delta Lloyd Bank focust op persoonlijk onthaal en 

maatwerk naar de klant. De ‘Salle Nagelmackers’ is 

binnen de inrichting van de kantoren een bijzondere 

prikkel naar de klanten. “Deze ruimte is 

voorbehouden voor onze  Nagelmackers klanten, 

voor de belangrijkste transacties” verduidelijkt Koen 

Vergauwen.

Verder bieden de kantoren spreek/ontvangstruimten 

voor de klanten, een wachtzone, een 5’ desk voor het 

snel ophalen van zaken en open space werkruimte 

voor de administratieve bedienden. Koen Vergauwen: 

“De kantoordirecteur heeft niet langer een eigen 

werkplek. Dat werkt efficiënter en communicatiever 

binnen de kantoorteams”. 

Netheidsoffensief
Midden	 januari	 2013	werd	 door	Koen	Vergauwen	

zelf een bezoekronde aan de kantoren afgewerkt. Er 

werd een netheidsactie op stapel gezet. “Door de 

dingen zelf aan te pakken kost het niets” verduidelijkt 

Koen Vergauwen. “We bepaalden een clean desk 

policy voor de ontvangstruimten, vroegen speciale 

aandacht voor de bekabeling van computers en 

andere kantoorapparatuur, weerden de schrijf- en 

andere attributen met logo’s van concurrerende 

instellingen… Dossiers van andere klanten mogen 

niet zichtbaar zijn tijdens het persoonlijk onderhoud 

met onze klanten”. Het netheidsoffensief leverde 

liefst 18 ton afval op!  “De nieuwe indeling van de 

kantoren resulteert in een recurente besparing op de 

werkingskost, ondanks de upscale inrichting” besluit 

Koen Vergauwen. 
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Koen Vergauwen belangrijkste FM-project: 

Stem mee voor de 
Facility Manager van het jaar!

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.

Op basis van de nominaties van het publiek 

werden dit jaar 6 fi nalisten verkozen 
door de vakjury voor de titel van ‘Facility 

Manager of the Year 2014’. Het is mogelijk 

om te nemen aan dit evenement door 

online op de kandidaat van uw 
keuze te stemmen. Op 29 april 2014 

zal de titel ‘Facility Manager 

van het Jaar’ toegekend worden 

tijdens de prijsuitreiking van de 

‘Facility Awards 2014’ 
in de SkylinE40 te Aalst.

‘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.

Op basis van de nominaties van het publiek 

6 fi nalisten verkozen 
voor de titel van ‘Facility 

Manager of the Year 2014’. Het is mogelijk 

om te nemen aan dit evenement door 

kandidaat van uw 
 te stemmen. Op 29 april 2014 

zal de titel ‘Facility Manager 

van het Jaar’ toegekend worden 

tijdens de prijsuitreiking van de 

‘Facility Awards 2014’

Guy EECKHOUT
Facility & Maintenance Manager

Barco

Ann TROCHFacility Manager 
D.E Master Blenders 1753Guy VANHOORDE

Departementshoofd Facility Management

Stad Gent

Michel VAN DONGEN
Real Estate & Facility Manager

USG People

Henk VINCENT
Directeur Facilitaire Diensten & Masterplan

AZ Alma - Sijsele-DammeKoen VERGAUWEN
Facility, Real Estate & Energy Advisor

Stem online via www.facility-awards.be/het-publiek-stemt

Facility Manager van het jaar!

Facility & Maintenance Manager

Facility Manager van het jaar!

Een organisatie van


