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Projectmatige en proacti  eve aanpak
Michel van Dongen bundelt alles wat niet tot de core business van een bedrijf en 
specialisaties als marketing, sales en HR behoort, onder facility management. Die brede 
scope aan verantwoordelijkheden betekent voor hem een enorme motivatie. Hij ziet 
een grote toekomst weggelegd voor het vakgebied op strategisch niveau, maar facility 
management moet zich beter verkopen en heeft daarom nog een lange weg af te leggen.

GENOMINEERDE MICHEL VAN DONGEN    

Michel van Dongen studeerde af als 

Bachelor Boekhouden, een richting die 

in zijn latere facilitaire loopbaan altijd 

zeer nuttig is gebleken. “Het gaat altijd over de 

cijfers, een CFO denkt in cijfers en volgens de 

balans van de onderneming. Als Facility Manager 

moet je je projecten dan ook altijd met cijfers 

staven en verdedigen”.

Zijn affiniteit met informatica bracht hem bij 

een IT-bedrijf voor het ontwikkelen van een 

boekhoudpakket. Hij volgde de evoluties op de 

voet, werd netwerkspecialist en promoveerde 

tot ‘system engineer’. Een volgende carrièrestap 

bracht hem bij Cimad, waar een verhuisproject op 

stapel stond om de integratie met IBM te realiseren. 

Netwerken speelden daarin een belangrijke rol, 

wat leidde tot een benoeming tot ‘projectmanager’; 

de eerste stap naar facility management was gezet. 

Capco diende zich als volgende carrièrestap aan, 

met veel internationale ervaring en het beheer 

van	 een	 700	 voertuigen	 tellende	 vloot.	 Michel	

van Dongen: “Ik heb daar in 5 jaar tijd wel voor 

10 jaar aan ervaring opgedaan!”. De volgende 

stap was bij Microsoft, met het invoeren van het 

nieuwe	 werken	 n.a.v.	 het	 verhuisproject	 (space	

optimalisatie	 en	 change	 management)	 van	 de	

Culliganlaan naar het Da Vincipark. Bij Accenture 

begeleidde hij vervolgens een gelijkaardig verhuis- 

en veranderingsproject. Bij deze laatste twee 

werkgevers nam hij ook het fleet management 

voor zijn rekening. In 2010 volgde de overstap 

naar USG People.

  USG People  

USG People is een op de Amsterdamse beurs genoteerd bedrijf, met vestigingen in acht Europese landen, waaronder 

Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het overkoepelt verschillende gespecialiseerde merken, waaronder Start People, 

Unique, Secretary Plus en USG Professionals. Dat resulteert in een werkomgeving voor facility management die samen 160 

kantoren telt (waarvan 20 in/ex house), 1500 medewerkers dient en 1300 auto’s beheert.

Michel van Dongen leidt een facilitair team van 10 mensen, verdeeld over drie subdepartementen: Real Estate Contracts (en 

onroerende materies), Real Estate Projects (en onroerende materies), Service Desk, Materiebeheer (o.a. Fleet). De facilitaire 

dienst is georganiseerd binnen een ‘shared service center’, als interne leverancier, maar gepersonaliseerd naar de onderlig-

gende merken, waarvoor facility management ook de budgetten beheert.  

Business partnership 
“Facility management gaat om het management 

van een business partnership tussen verschillende 

stakeholders binnen verschillende deelgebieden 

als	technieken,	soft	services	(schoonmaak,	onthaal,	

catering),	 beveiliging	 en	 toegangscontrole,	 real	

estate, projecten…” definieert Michel van Dongen.

Business partnership staat voor ‘samen doen’ en 

het bieden van een meerwaarde door vanuit de 

business te denken, en niet vanuit de kosten. 

Bij USG People gaat het om maatwerk gericht 

op de vier hoofdmerken. Kwaliteit en expertise 

moeten hand in hand gaan met kostenefficiëntie 

en het continu verbeteren van de processen. “Een 

reactieve aanpak komt altijd te laat” argumenteert 

Michel van Dongen. “Facility management moet 

bij de directie een goed plan voorleggen om te 

mogen uitvoeren, moet problemen vóór zijn 

en vermijden dat een mug tot een olifant wordt 

uitvergroot. Alle dagen beter doen is onze missie”.

People manager 
Managementcapaciteiten zijn essentieel voor 

de Facility Manager. “Zelf ben ik nog beperkt 

operationeel bezig. Ik concentreer me maximaal 

op het aansturen van het team” geeft Michel van 

Dongen aan.” Een Facility Manager is een ‘people 

manager’ voor zowel de eigen mensen als de 

dienstverleners. Het gaat om stimuleren van de 

talenten van de individuen.”

Hoe meer services uitbesteed worden, hoe meer 

de management- en controlecapaciteiten aan 
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bod komen. Michel van Dongen: “Ik werk graag 

projectmatig met al mijn medewerkers. Elk project 

heeft een begin- en eindpunt, en biedt daardoor 

een meetbare mijlpaal. Het is ook aangenamer en 

motiverender voor alle betrokkenen”. 

Strategisch plan
Facility management mag niet gezien worden als een 

kostenpost, maar scoort rendement voor het bedrijf 

indien het op strategisch niveau acteert. Michel 

van Dongen ontwikkelt zijn eigen strategisch plan 

binnen het van hogerhand opgelegde actieplan en 

verdedigt het t.o.v. de operationele managers voor 

de verschillende merken binnen USG People.   

Hij	 vat	 zijn	 strategische	 aanpak	 samen	 in	 3	 x	

‘F’: flexibiliteit, focus en fun. Flexibiliteit staat 

voor het mee helpen zoeken naar out-of-the 

box- oplossingen. Een maximale communicatie 

is hierbij zeer cruciaal, niet alleen om zo snel als 

mogelijk de juiste behoeftes te kunnen inschatten, 

maar ook om de verwachtingen juist te stellen 

gekaderd binnen de middelen en policies die door 

USG People aangereikt zijn.. Een duidelijke focus 

dient er te zijn naar de klant en naar de kosten, 

via degelijke processen in de basis, en via het 

maximaal ontwikkelen van de rol als adviseur in de 

materies binnen het eigen team. ‘Fun’ wijst op het 

uiteindelijke resultaat en hoe we er toe gekomen 

zijn. Een positief ingesteld team, met de nodige 

ervaring en de drive om oplossingen te vinden, 

leidt gegarandeerd tot een positieve  ervaring bij de 

klant.

Het professionaliseren van het vakgebied is 

duidelijk merkbaar en toch is dit nog maar een 

begin volgens Michel van Dongen: “De opleiding is 

vandaag al erg goed merk ik aan de stagiairs die we 

graag opnemen, maar de praktijk is bepalend. Het 

gaat tenslotte telkens om maatwerk”.

Beter doen met minder
Michel van Dongen bouwde een facilitaire dienst 

om van het puur operationeel uitvoeren van taken 

naar een rol waarin business partnership voorop 

staat. Hij installeerde een FMIS, omdat ‘meten is 

weten’ onontbeerlijk is voor professioneel facility 

management. “Alle gegevens zijn nu gecentraliseerd 

aanwezig en bruikbaar voor evaluatie”. Duur-

zaamheid en energiebesparing zijn constante 

aandachtspunten.	 “We	 bespaarden	 18%	 energie	

door het invoeren van het ‘Sonar’-systeem”.              

Er werd een training opgezet rond ‘lean thinking’, 

Michel van Dongen, 
Real Estate & Facility Manager 
bij USG People Belgium
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met als doel de teamleden te betrekken bij verbeter-

initiatieven vanuit de filosofie dat zij zich hierin 

maximaal betrokken dienen te voelen om tot de 

beste resultaten te komen. 

Facility management in het voetlicht 
Facility management moet zichzelf leren 

verkopen, moet een degelijk plan ontwikkelen, 

actie ondernemen, de resultaten meten en ze ook 

communiceren naar directie en klanten. 

De Facility Manager moet durven beroep doen op 

specialisten voor de diverse deelgebieden. “Zich 

omringen met goede mensen mag niet bedreigend 

ervaren worden, maar maakt je juist sterk in de 

functie” pleit Michel van Dongen. “De Facility 

Manager is in de eerste plaats een generalist, die 

zich omringt met experten, die hij aanstuurt”. 

Leiding	 geven	 (management)	 en	 beter	

communiceren zijn belangrijke uitdagingen, 

evenals het aangaan van een huwelijk met 

HR en ICT. Facility management staat voor 

verandering. De gewenste verandering is 

slechts mogelijk in samenwerking met 

HR en met technische ondersteuning 

door ICT.

Facility management moet zich constant 

bewijzen: men is slechts zo goed als de 

laatst geleverde prestatie!

                           Eduard CODDé  n
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RE-prove & Facility 2.0
Leren anders werken

Eén van de meest ingrijpende projecten die Michel 

van Dongen begeleidde voor USG People was het 

project	 RE-prove	 (van	 Real	 Estate	 improve):	 het	

invoeren van ‘het nieuwe werken’ en het efficiënter 

gebruik maken van ‘dure’ kantooromgeving. ‘Anders 

werken’ corrigeert hij meteen en benadrukt bovenal 

het belang van change management bij een dergelijk 

project. 

“Al te vaak wordt het invoeren van het nieuwe 

werken herleid tot een andere bemeubeling van de 

kantoorruimte, terwijl dat slechts één facet van het 

grote geheel is” commentarieert Michel van Dongen. 

“De essentie van een dergelijk project wordt gevormd 

door de verandering, de communicatie daarrond en 

hierdoor de betrokkenheid van alle medewerkers. 

Elk puzzelstukje van het project draagt bij tot het 

welslagen van het geheel”. 

Niet in het minst is er de noodzakelijke verandering 

van een beoordeling op aanwezigheid naar een 

beoordeling op resultaat. Het aanpassen van het 

beoordelingsmodel is hoofdzakelijk een HR-verant-

woordelijkheid. Facility management faciliteert het 

anders werken, maar kan niet instaan voor de 

verandering van het beoordelingsmodel. 

Technieken adapteren 
De ‘verandering’ slaat ook op het invoeren van tal van 

nieuwe technieken, een investering die slechts zin 

heeft wanneer ze ook maximaal benut wordt door de 

gebruikers. Zo is VoIP geïmplementeerd voor de 

ganse organisatie, maar zijn de mogelijkheden niet 

meteen duidelijk voor iedereen. 

Michel van Dongen: “Het is essentieel om de 

volledige organisatie te betrekken, opleidingen te 

voorzien en feedback te vragen aan de gebruikers om 

de dagelijkse werking nog te verbeteren. Gebruikers 

moeten herhaaldelijk begeleid worden bij het 

gebruik van technieken als conference calls om een 

mentaliteitswijziging mogelijk te maken. Dan kan 

het aantal verplaatsingen dalen. De niet gereden km 

is de beste km”.

Mentalieteitswijziging (Facility 2.0)
Dienstverlening is een mentaliteitskwestie waarvan 

iedereen moet doordrongen zijn, niet slechts de 

benaming van een departement.

Probleemoplossend werken was een belangrijke stap 

in de goede richting: het probleem beschrijven, hoe 

is het er gekomen, hoe werken we naar een oplossing. 

Oplossingsgericht werken gaat nog een stapje verder: 

het gaat uit van wat er is, wat gaat er goed, en met 

deze input gaan we verder naar de oplossing binnen 

de juiste balans tussen output t.o.v. effort.

Michel van Dongen blikt zelf graag terug naar de 

internationale projecten die hij mocht uitvoeren:  

“De verschillende culturen en de daarmee gepaard 

gaande andere aanpak van probleemstellingen zijn 

erg verrijkend”.

Michel van Dongen belangrijkste FM-project: 


