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Johnny Voet, 
Director FM Maintenance, 
Cleaning, Energy, Environment 
& Sustainability
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FM agility
DE JUISTE HOUDING AANNEMEN TEGENOVER VERANDERINGEN

“ Snel en soepel omgaan 
met veranderingen, 

snel denken, conclusies 
trekken en vlot handelen, 
is noodzakelijk en wordt 
samengevat onder het 

begrip agility “

Een overstap van staatsbedrijf naar beursgenoteerd bedrijf was een niet geringe 
verandering voor bpost. De dienstverlening evolueert van ‘postbedeler’ naar 
‘pakketbezorger’, een verandering die gepaard ging met een omzetgroei van +6,9% 
in de periode 2012 – 2013. Verandering is er ook voor de interne dienstverlening.                            
Na een grondig omdenken evolueert facility management van uitvoerend naar 
strategisch niveau met een 100% evaluatie van alle kosten.

THINK TANK   /  CHANGE MANAGEMENT 

Binnen bpost is er een innovatiecel 
opgericht die snel moest tewerk gaan, 
wat niet wil zeggen dat er slordig mocht 

gewerkt worden” opent Johnny Voet, Director 
FM Maintenance, Cleaning, Energy, Environ-
ment & Sustainability. De dienst ‘service 
operations’ bij bpost stelt 900 FTE’s tewerk en is 
bevoegd voor vastgoedprojecten, onderhoud, 
schoonmaak, beveiliging, workspace manage-
ment, onthaal, wagenparkbeheer en carwash, 
aankoopbeleid, duurzaamheid, energie en 
milieu. Met MCS als consultant is er in 2011 een 
‘agility-model’ ontwikkeld.   

Co-sourcing cleaning
In 2006 telde bpost nog 2400 poetsdames en  
was daarmee zowat het derde grootste schoon-
maakbedrijf van het land. Vandaag zijn er dat nog 
550. De overstap naar outsourcen is voorzichtig 
gemaakt en in samenspraak met de vakbonden. 
“Change management houdt ook in dat je de 
vakbond aan jouw kant moet krijgen, door ze via 
communicatie te enthousiasmeren voor het 
project en ze tot partners in de verandering te 
maken” benadrukt Johnny Voet. Er is geopteerd 
voor een co-sourcing model met twee partners, 
die gelijkwaardig moeten presteren. Het co-
sourcing model voorziet in training van de 
schoonmaakteams evenals in een kwaliteits-
controle. 
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Bpost in cijfers
Vandaag beschikt bpost over 669 eigen 
retailkantoren, 5 grote sorteercentra en een 
200-tal mailkantoren (60 tegen 2017) waarmee 
4,8 miljoen Belgische gezinnen 5/7 dagen bediend 
worden. Bij bpost werken 25.683 werknemers. 
Dagelijks worden 10 miljoen brieven en 105.000 
pakjes bezorgd. De bedeling van particuliere post 
is goed voor 40% van de omzet. Het bedelen van 
commercieel drukwerk maakt 11% van de totale 
omzet uit en persbedeling (kranten, tijdschriften, 
enz.) is goed voor 13% van het omzetcijfer. 

De liberalisering van de markt heeft een grote 
invloed gehad, evenals de opmars van 
e-commerce en e-mail. Als gevolg van de 
toenemende populariteit van e-commerce kent 
ook de pakketdienst een omzetgroei. Verder 
ontstonden bpacks, shop & delivery, city logistics.

“ De maintenance strategie is grondig aangepast en 
wordt nu vanaf het initiëren van een aankoop betrokken “

“De eigen schoonmaakdienst deed vroeger zo-
wat alles behalve schoonmaken” blikt Johnny 
Voet terug. “Dat lag aan het feit dat ze voor alles 
werden ingezet en elke afleiding ook resulteerde 
in andere bezigheden”. Een verschillende 
productiviteit bij de interne diensten in 
vergelijking tot het outsourcen van diezelfde 
diensten kan zowel in het voordeel van in- als 
outsourcen uitvallen. Het gaat soms niet om 
‘beter’ maar om anders. 
Nu zijn er SLA’s ingevoerd, is er een werkzame 
rapportering en lopen alle contacten via één 
enkel aanspreekpunt. Vanaf 2015 wordt een 
minimum vergoeding ingesteld van 1 uur voor 
bv. de schoonmaak van kleine kantoren.

Condition based maintenance   
Voor het onderhoud van de vier grote 
sorteercentra werd op 22 oktober 2014 een 
tender uitgestuurd naar zeven potentiele 
leveranciers die zich kandidaat hadden gesteld. 
Het te gunnen contract stelt ‘Condition based 
maintenance’ voorop. Conditiemeting is ver-
schillend van het controleren van de kwaliteit 
van het werk, de eigenlijke onderhouds-
werkzaamheden. Het gaat er evenmin om            
na te kijken hoe het onderhoud is gedaan. 
Conditiemeting evalueert of de installaties 
presteren zoals verwacht en gewenst. 

In het verleden dicteerde bpost wat leveranciers 
binnen het contract moesten doen. Dat veran-
dert nu met de formule ‘Condition based 
maintenance’. bpost legt een conditie op, bv.    
een installatie moet altijd 99% operationeel zijn, 
en vraagt daarvoor een onderhoudsvoorstel op 
maat en de daarbij horende prijs. 
In het geval van de grote sorteercentra gaat het 
om gebouwen die al zeven jaar oud zijn, m.a.w. 
er moet vandaag zeven jaar vooruit gepland 
worden welke onderhoudswerken nodig zijn om 
na einde contract de gewenste conditie te kunnen 
verzekeren. In het verleden werd onderhoud pas 
opgezet nadat een gebouw in dienst was 
genomen. Vandaag wordt onderhoud bij bpost 
vooraf betrokken. De maintenance strategie is 

grondig aangepast en wordt nu vanaf het 
initiëren van een aankoop betrokken. Wanneer 
de aankoop van kasten aan de orde is, dan geven 
de onderhoudsmensen advies i.v.m. te 
verwachten onderhoud en herstellingen. 
Principieel gaat elk aankoopcontract altijd 
gepaard met een onderhoudscontract. 

‘City logistics’
Eén van de innovatieve projecten bij bpost is 
‘city logistics’ waarvan het pilootproject in 
Antwerpen loopt. Het gaat om het deur aan deur 
uitleveren van zendingen met minder bewe-
gingen, minder kilometers en bijgevolg ook    
met minder vervuiling.

“De laatste kilometers maken een groot verschil 
voor wat duurzaamheid betreft” commentarieert 
Johnny Voet. “Waar vandaag nog vaak meerdere 
bedrijven met grote vrachtwagens de stad in 
rijden om er elk slechts enkele klanten te 
bedienen, neemt City Logistics van bpost buiten 
de stad de zendingen over om ze met aangepaste 
transportmiddelen en een efficiënt uitgekiende 
route binnen de stad te bedelen”.

Eduard Coddé ✍
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THINK TANK   /  CHANGE MANAGEMENT 

MVO is een strategische keuze voor bpost

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is een evidentie 
voor bpost en is één van de vier 
pijlers die de waarden voor de 
onderneming definiëren. In 2007 
werd besloten dat bpost tegen 
2020 zijn CO2-voetafdruk met 
45% moet terugdringen. Een 
ambitieuze doelstelling, waarvan 
vandaag al -31% gerealiseerd 
werd, zij het hoofdzakelijk via de 
gebouwen, die meer dan 1 miljoen 
vierkante meter totaliseren.

In 2009 stond bpost 14e gerangschikt op een internationale lijst die de duurzaamheid van 
postbedrijven evalueert. De rapportering komt uit 23 landen samen en vertegenwoordigt 
ongeveer 80% van de wereld-postorganisaties. In 2012 was bpost opgeklommen tot de 
leiderspositie van het klassement en kon die in 2013 handhaven!

Elektrificeren van het wagenpark
Het aankoopbeleid voor het wagenpark focust nadrukkelijk op het terugdringen van de CO2-
uitstoot.De vloot van bpost omvat 1800 company cars, 6300 kleine vans, 300 vrachtwagens en 
3500 motorfietsen. Met een jaarlijkse vernieuwing van 1200 à 1500 voertuigen is het extreem 
belangrijk de juiste keuzes te maken om de voor 2020 vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen 
waar te maken. Zo bracht een analyse van het gebruik van de company cars aan het licht 
dat een groot aandeel slechts een beperkt aantal kilometers afleggen. Dit was aanleiding 
tot het promoten van elektrische voertuigen via een herschreven car policy. De keuze voor 
een dieselmotor was in het verleden voor de hand liggend, maar de toegelaten CO2-waarden 
werden al drastisch verlaagd. 
bpost blijft verder evalueren welke de beste alternatieve voertuigen zijn voor de toekomst. 
Samen met leasepartner Alphabet Belgium werd ‘AlphaElectric’ uitgewerkt als aantrekkelijke 
formule die elektrisch rijden. Dit specifieke lease-aanbod omvat de installatie van een ‘Wallbox’ 
voor snelladen bij de gebruiker thuis, de verrekening van het privé-energieverbruik, en vooral 
de ter beschikking stelling van een ander type voertuig gedurende maximaal 30 dagen per jaar.
Vandaag zijn ook al 2700 elektrische fietsen in gebruik bij de postbodes.

In juni laatsleden was Johnny Voet 
gastspreker op het Europees Congres 
voor Facility Management (EFMC) in 
Berlijn. Voor het door 450 Facility 
Managers bijgewoonde congres bracht 
hij het onderwerp ‘Agility - Preparing 
your facility operations for constant 
change’. Hij maakte er de toehoorders 
bewust van de noodzaak om in te 
spelen op de evoluties op het vlak van 
facilitair beheer en de nodige soepel-
heid aan de dag te leggen om proactief 
te plannen en onmisbare acties te 
ondernemen om de voortdurende 
veranderingen passend te begeleiden 
en te beheren.


