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De organisatie van die ondersteunende 
(facilitaire) diensten binnen steden 
en gemeenten is in Vlaanderen zeer 

divers volgens de auteurs van het boek 
‘Patrimoniumbeheer en facility management van 
lokale besturen’. Een aantal overwegend grotere 
steden hebben een interne organisatiestructuur 
opgezet waarbij alle ondersteunende diensten 
ingebed zijn; een facilitaire organisatiestructuur 
met een eigen missie en visie en met concrete 
doelstellingen. Termen als ‘innovatief’, ‘economisch 
verantwoord’ en ‘correcte dienstverlening’ vormen 
de rode draad doorheen de beleidsdocumenten. 
Daarnaast bestaat een groeiende groep van steden 
en gemeenten die geleidelijk evolueren naar 
een organisatiestructuur die de ondersteunende 
diensten bundelen en beheersbaar maken.

De kostenstructuur in beeld
Dat de kosten voor ondersteunende diensten 
belangrijk zijn, wordt in meerdere onderzoeken 
aangetoond. Sven Teichman wijst er in zijn 

Europees FM-onderzoek op dat de totale 
omzet in deze ondersteunende diensten 

gemiddeld tot vijf procent van het 
Bruto Nationaal Product [BNP] van 

de diverse landen bedraagt (1). AOS 
Group, de Nederlandse stichting 
NFC-index (2) en het onafhankelijk 
adviesbureau Fier.fm tonen in 
hun onderzoek (3) aan dat een 
kantoorwerkplek in België ruim 
12.300 € per jaar kost (4).
Om deze facilitaire kosten beheers-
baar te maken is er nood aan 
managementinformatie. Zijn de 
uitgaven voor de ondersteunende 
diensten maatschappelijk verant-
woord? Wat zijn de kwaliteits- 
en kostenbepalende factoren die  

dergelijke uitgaven verantwoorden?       

Onder leiding van Johan Ryckx, 
Docent aan de Hogeschool Odisee, 
is het benchmarkingproject voor 
steden en gemeenten volgens de 
nieuwste Europese norm EN 15221-7 
opgestart. 
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Benchmarking van de reële kosten  van de dienstverlening 
bij lokale besturen
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De Vlaamse Regering geeft in haar beleidsverklaring duidelijk aan dat er de komende 
jaren geen financiële ruimte is voor belangrijke stimuli voor steden en gemeenten. Lokale 
overheden moeten op eigen kracht werken aan efficiëntie en met minder middelen een 
daadkrachtiger bestuur en een betere dienstverlening realiseren. Een belangrijk deel 
van de beschikbare middelen binnen de lokale overheden gaat naar ondersteunende 
diensten. Enig idee wat dat allemaal kost?

Zijn er objectieve criteria die bepalen of we de 
dienstverlening zelf uitvoeren of uitbesteden? 
Onderzoek naar het antwoord op deze vragen 
werd al uitgevoerd in Nederland. In België is 
vergelijkbaar cijfermateriaal over facilitaire kosten 
zeer beperkt beschikbaar en vrijwel onbestaande 
binnen de overheidsdiensten. Kimberley De 
Klerk bevestigt in haar onderzoek de nood aan 
managementinformatie voor overheidsdiensten, 
meer in het bijzonder steden en gemeenten. Uit haar 
onderzoek blijkt dat 82% van de Vlaamse steden  
en gemeenten behoefte heeft aan benchmarking 
van kostkengetallen (5).

FaKL-benchmark.be 
Om aan deze nood tegemoet te komen voert 
Odisee Hogeschool (voorheen KAHO Sint-
Lieven) een benchmarkingproject voor steden en 
gemeenten volgens de nieuwste Europese norm 
EN 15221-7 (Performance benchmarking; 2013). 
Benchmarking volgens deze Europese norm is 
nieuw binnen de facilitaire wereld. Antwoorden 
zoeken op de voortdurende vraag vanuit het 
werkveld naar kostkengetallen en de bepalende 
criteria is noodzakelijk en geeft een invulling aan  
de opdracht ‘maatschappelijke dienstverlening’ 
door de hogeschool. 
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Patrimonium- en FM-beheer van lokale besturen

Het initiatief voor het publiceren van het boek ‘Patrimoniumbeheer en facility management 
van lokale besturen’ kwam van uitgeverij Vanden Broele, goed geïntroduceerd in de wereld 
van gemeentebesturen. De uitgever stelde vanuit gemeenten de vraag vast naar beheercycli 
die in lijn liggen met de zesjarige beleidsvisie zoals ze dient ontwikkeld te worden na elke 
gemeenteraadsverkiezing. Facility management dient logischerwijze mee te integreren in de 
beheercycli. Het boek ontstond in volledig co-auteurschap tussen Jos Duchamps, Andreas 
van Wagenberg en Guy Vanhoorde, met een evenwichtige verdeling tussen hun theoretische, 
wetenschappelijke en praktische inbreng.
Het vastgoed bij de overheid heeft een enorme evolutie ondergaan. In het verleden was het 
patrimonium een uitdrukking van de macht en het vermogen van een stad of gemeente en 
daardoor bij de overheid belangrijk als imagodrager. Vandaag moet het openbaar vastgoed 
vooral functioneel en operationeel zijn. Het patrimoniumbeheer bij de lokale besturen is vaak een 
zeer complex gegeven omdat het een grote variëteit aan gebouwen betreft, waaronder meestal 
monumenten en geklasseerde panden. Dat maakt dat rekening houden met de TCO en ‘lifecycle 
cost’ uiterst belangrijk maar ook zeer ingewikkeld is. Het boek heeft ook aandacht voor actuele 
thema’s en trends zoals Publiek Private Samenwerking, DBFM en geeft hiervan uitgewerkte cases 
zoals ‘scholen van morgen’, de bouw van nieuwe gevangenissen en de ontwikkeling van het 
station Gent Sint-Pieters.

Voor wat het beheer van de facilitaire diensten betreft, hebben de verschillen tussen facility 
management in de privésector en bij de lokale besturen o.a. te maken met de omvang van de 
organisaties en meer nog met de versnippering van de verschillende diensten die elk een grote 
zelfstandigheid aan de dag leggen. Verder is er de grote verscheidenheid aan klantengroepen en  de 
grote variatie aan type gebouwen en hun grootte. Er is de moeilijkheid om te sturen op kwalifi caties 
van mensen en de verplichting om de wet op de overheidsopdrachten strikt na te leven. Het boek 
wil vooral de kleinere gemeenten bereiken, voor wie de materie minder vertrouwd is, maar daarom 
niet minder belangrijk. Het kan besteld worden via Uitgeverij Vanden Broele. Deel van de reeks 
‘Lokaal management & beleid’ (ISBN-13: 978 90 4960 527 8)
niet minder belangrijk. Het kan besteld worden via Uitgeverij Vanden Broele. Deel van de reeks 

 www.uitgeverij.vandenbroele.be

 

  

Doel is dat zoveel mogelijk steden en gemeenten 
cijfermateriaal ter beschikking stellen en 
inbrengen, waardoor benchmarking realistisch, 
vergelijkbaar, betrouwbaar en dus interessant 
wordt. Deelnemende steden en gemeenten 
kunnen de ingebrachte data onderling anoniem 
vergelijken. Op deze wijze wordt een antwoord 
geboden op de vraag of er wezenlijke verschillen 
zijn en of er aanwijsbare factoren aan de grondslag 
liggen van deze verschillen. Voor het welslagen 
van dit project is het belangrijk om de fi nancieel 
verantwoordelijken en Facility Managers ervan 
te overtuigen dat zij hun kengetallen moeten 
aanleveren en daarvoor ruimschoots beloond 
worden door de zeer bruikbare management 
informatie die daaruit voort komt.
Naast het vergelijken van kostkengetallen en het 
verklaren van de verschillen wordt onderzocht of   
de mate van uitbesteden als dominant beïnvloe-

dende factor kan worden beschouwd voor de 
hoogte van de kosten. Deze vraag is brandend 
actueel, aangezien uitgerekend in tijden van 
economische crisis dikwijls verondersteld wordt 
dat uitbesteding voor organisaties fi nanciële 
voordelen zou hebben. Concrete data hierover 
zijn in Vlaanderen helaas niet beschikbaar.

Voor de realisatie van het project werken 
verschillende opleidingen binnen Odisee 
(Facilitair management, Bedrijfsmanagement en 
ICT) samen met partners uit het werkveld (Procos 
Belgium; Fier.fm Nederland; IFMA Belgium 
en Vanden Broele Uitgeverij). Daarnaast is er 
ook concrete medewerking van de organisaties   
IFMA.be en de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten.

Eduard Coddé ✍

Jos Duchamps, 
Gedelegeerd Bestuurder, Procos Group

Guy Vanhoorde, Departementshoofd 
FM van de Stad Gent

Andreas van Wagenberg, 
Hoofddocent at Vandenbroel uitgeverij

Oproep naar 
meer deelnemers
Alle financieel 
verantwoordelijken en Facility 
Managers bij steden en 
gemeenten die kostkengetallen 
willen vergelijken of meer 
informatie over dit project 
wensen te ontvangen, kunnen 
zich aanmelden via 
www.FaKL-benchmark.be 
of contact opnemen via 
info@FaKL-benchmark.be


