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H eist-op-den-Berg beschikt over een 
uitgebreid patrimonium, waarbij 
prioriteiten in beheer in het verleden 

vooral politiek gestuurd werden. Traditioneel 
is er bij openbare besturen veel aandacht voor 
investeringen in infrastructuur, waardoor er 
bij technische diensten meer ervaring in dit 
domein aanwezig is en minder op het gebied 
van effectief gebouwenbeheer.

Het onderhoud van alle gebouwen - een 80-tal 
- is een behoorlijke kost waarvan het resultaat 
nauwelijks zichtbaar is voor de buitenwereld 
en bijgevolg politiek minder interessant. 
Er wordt ook nieuw gebouwd, waaronder een 
sporthal als PPS-project en een cultureel 
centrum. Nieuwbouwprojecten zijn veel 
zichtbaarder voor de buitenwereld en wegen 

De gemeente Heist-op-den-Berg telt 42.000 inwoners en kent een aanzienlijke 
jaarlijkse bevolkingsaangroei. De bevolkingsaangroei weerspiegelt zich ook in een 
uitbreiding van het patrimonium om te kunnen voorzien in de nodige dienstverlening 
naar de bevolking, wat dan weer resulteert in een complexere boekhouding, in 
casu kostenbewaking. Deze situatie is allicht herkenbaar voor zowat alle steden en 
gemeenten en dwingt tot een professionaliseren van het gebouwenbeheer. 

in belang traditioneel zwaarder door bij een 
bestuur. Tegen 2019 moeten de OCMW’s 
integreren in de gemeentelijke organisatie, wat 
voor Heist-op-den-Berg betekent dat het 
vastgoed-patrimonium met een 30-tal 
gebouwen zal aangroeien.

Ing. Guy Van der Veken trad na een loopbaan 
bij Siemens ICT in dienst als afdelingshoofd 
Technische Zaken bij de gemeente Heist-op-
den-Berg: “De vraag stelt zich dan ook of het 

zinvol is om een eigen dienst voor Facility 

Management voor het geheel op te zetten”.

Het nieuwe gemeentelijke boekhoudsysteem 
(BBC) regelt de gespreide budgettoeken-     
ning per jaar voor het ganse patrimonium.                     
De autofinancieringsmarge moet positief zijn. 

Nood aan het benchmarken
voor een professioneel beheer 
van gebouwen
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“ Voor het benchmarken van kosten vormt een 
objectieve conditiestaatmeting van de gebouwen 

een waardevolle basis “

Kiezen voor professionalisering
De kosten voor de gebouwen zitten sterk 
verspreid over een groot aantal diensten. 
Iedereen heeft wat onder zijn vleugels en    
doet daar wat mee. Guy Van der Veken:            
“Er was echt nood aan een gecentraliseerde 

administratie voor de gebouwen. Daarom gingen 

we op zoek naar een geschikt gebouwen-

beheersysteem om het beheer van de kosten te 

centraliseren en kwamen zo uit bij Archibus – 

Procos”. Er is niet alleen nood aan het 
centraliseren van de gegevens, het is tevens 
belangrijk dat die gegevens zo precies mogelijk 
zijn. 
Een objectieve conditiestaatmeting van de 
gebouwen vormt daartoe een waardevolle 
basis. De vraag stelt zich dan of dit zelf kan 
worden aangepakt, dan wel of outsourcen de 
betere optie is. Kleinere gemeenten beschikken 
niet over de nodige mensen om dit aan te 
pakken en zullen dit zeker uitbesteden.

Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille 
zit heel veel variatie, inclusief leegstaande 
gebouwen. Moeten ze idealiter verkocht 
worden, is herbestemming een optie of is 
afbreken de juiste keuze? De probleemstelling 
is vrijwel identiek voor alle gemeenten, 
ongeacht hun schaalgrootte. 

Nood aan het benchmarken 
van kosten
De kosten kennen is een prioritaire zaak, maar 
wat doe ik daar vervolgens mee? Wat stellen 
die cijfers voor? De informatie kunnen 
vergelijken is belangrijk om de juiste be-
slissingen te nemen. Dan spreekt het belang 
van benchmarken voor zich. 

“In Nederland doen steden en gemeenten al meer 

dan tien jaar aan benchmarken” benadrukt 
Johan Ryckx, Docent Hogeschool Odisee en 
bezieler van het FaKL bench-markproject 
voor steden en gemeenten volgens de nieuwste 
Europese norm EN 15221-7 (Performance 
benchmarking; 2013). “De eerste stap is de 

algemene bewustmaking van de kosten die 

verbonden zijn aan gebouwen en de noodzaak om 

deze professioneel te beheren”. 

Een rondvraag bij Vlaamse gemeenten bracht 
in 2011 aan het licht dat 80% belangstelling 
heeft voor het benchmarken van de facilitaire 
kosten van gebouwen. De grootste belang-
stelling gaat uit naar het benchmarken van de 
kosten voor gemeentehuizen/ administratieve 
centra en zwembaden. Dezelfde rondvraag 
toonde ook aan dat er veelal informatie 
aanwezig is over herstellings- en renovatie-
kosten, echter niet over de exploitatiekosten 
– het werkterrein van facility management – 
terwijl juist overal besparingen gevraagd 
worden op dit vlak. 

Johan Ryckx, Docent Hogeschool 
Odisee en bezieler van het FaKL 
benchmarkproject. 
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Benchmarkproject FaKL 

De nieuwste Europese norm EN 15221-7 (Performance benchmarking; 2013) dient als 
uitgangsbasis voor het benchmarken van de facilitaire kosten van gebouwen. De oorspronkelijke 
33 kostencategorieën werden teruggebracht naar 9 verplicht en 9 optioneel in te vullen categorieën. 
De eerste 9 categorieën dekken ongeveer twee derde van de totale kosten. Wie de moeite neemt 
de 18 categorieën te delen met andere deelnemers verhoogt de dekking tot 90% van de totale 
kosten.

Ruimte en infrastructuur
• Gebouw *
• Technisch onderhoud *
• Energieverbruiken *
• Schoonmaak *
• Werkplekinrichting *
• Preventie en bescherming *
• Beveiliging *
• Onthaal *
• Catering en vergaderzalen *

Personeel en organisatie
• Helpdesk
• Hard en software voor eindgebruikers
• Beheer netwerk
• Opleiding
• Kantoorbenodigdheden
• Documentbeheer
• Mobiliteit

* 9 verplicht in te vullen categorieën van de EN 15221-7 norm

“ Om de vergelijking van kosten mogelijk te maken 
met de online FakL benchmarktool, werd de 

EN 15221 Norm als basis van 33 naar 
18 kostencategorieën teruggebracht “

Online benchmarktool
Johan Ryckx: “Om de instap in het bench-
markproject FaKL (Facilitaire Kengetallen 
Lokale Overheden) zo laagdrempelig mogelijk 
te maken en de deelnemers tevens maximaal 
praktische waarde te verzekeren, werd de           
EN 15221 norm, die als uitgangsbasis dient, 

vereenvoudigd van 33 kostencategorieën naar 
9 verplicht en 9 optioneel in te vullen.”    
De ingevoerde gegevens worden na verificatie 
opgenomen in de database. Gegevens zoals 
het bouwjaar, huur of eigendom, enz. maken 
het samen met de basiskenmerken zoals         
de oppervlakte in m² mogelijk om bij                  
het benchmarken het beschikbare cijfer-
materiaal te filteren zodat kan vergeleken 
worden met gebouwen die gelijkaardig zijn 
aan het door de deelnemer ingebrachte 
gebouw. Een tijdsinvestering van ongeveer 30 
uur volstaat voor het opzoeken en invoeren 

van de gegevens in het online benchmarktool, 
een investering die beloond wordt met heel 
wat nuttige informatie om de eigen situatie te 
evalueren en te verbeteren. “Wie de moeite 

neemt ziet ook onmiddellijk resultaat, één van de 

vele voordelen van FaKL-benchmark.be, het 

online benchmarktool” benadrukt Johan Ryckx. 

“Uit de testbevraging blijken de ingevoerde 

gegevens per kostencategorie te variëren in een 

vork van 60 tot 150% rond een gemiddelde van 

100 %”. 

Een variatie van 2,5 tussen de laagste en 
hoogste geregistreerde kost maakt duidelijk 
dat er heel wat ruimte voor optimalisatie ligt. 
Hoe meer steden en gemeenten deelnemen, 
hoe preciezer de benchmarkinformatie zal  
zijn en hoe waardevoller de tool zich zal 
bewijzen.

Eduard Coddé ✍
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I n het najaar 2014 werden op een tiental 
testlocaties de kosten en uitbatingsge-
gevens van gemeentehuizen en/of         

andere vastgoedobjecten die door lokale 
besturen beheerd worden in kaart gebracht. 
De resultaten van dit het testonderzoek 
werden gebundeld en voorgesteld aan de 
aanwezigen op de bijeenkomst in Temse. 

Ondanks de beperkte schaalgrootte van een 
testonderzoek leverde dit opmerkelijke 
resultaten op en ruimschoot stof voor discussie 
en verbeteracties, wat het uiteindelijke doel 
van dit benchmarkproject is.

Ruimte voor verbetering
Bij de kost per m² voor de gebouwen blijkt dat 
de minst goed presterende gemeente een 
verbeterpotentieel van 87 euro/m² kan explo-
reren t.o.v. de best presterende gemeente. 
Gezien de kost voor gebouwen 20% aandeel 
heeft in de totale bevraagde facilitaire kost, 
loont het de moeite dit gegeven aan te pakken.
De kost voor technisch onderhoud, inclusief 
de kost voor aanpassingen en optimalisatie 
van gebouwen en installaties, vertoont een 
spreiding van 136,7 euro/WP* voor de 5 
meest vergelijkbare gemeenten, wat neerkomt 
op een verbeterpotentieel met een factor 1,5. 
Voor wat het verbeterpotentieel voor het 
energieverbruik per werkplek betreft, loopt 
dit op tot een factor 3.
De spreiding tussen de gemeente met de 
hoogste routineschoonmaakkost per werkplek 
en de laagste is aanzienlijk: 1.461,66 euro/WP 

Op 16 april 2015 werd het definitieve startschot gegeven voor het FaKL benchmark-
project voor steden en gemeenten. Van de 308 uitgenodigde Vlaamse steden en 
gemeenten waren er meer dan honderd present. De aanwezigen kregen een bondig 
overzicht van de resultaten verzameld in de voorafgaande testfase en werden wegwijs 
gemaakt om zelf aan de slag te gaan. 

FaKL-benchmark.be 
uit de startblokken
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of 38,52 euro/m² *. Vijf gemeenten zitten   
met een routineschoonmaakkost per werkplek 
die beduidend hoger zit dan het gewogen 
gemiddelde van 766,99 euro/WP.
De spreiding van de kost voor de ICT-helpdesk 
blijkt in het testonderzoek niet alleen redelijk 
hoog te liggen, de hoogste kost is bovendien 
5,4 (indien per WP) tot 6,5 (indien per VTE) 

keer hoger dan de laagst genoteerde kost.      
Een bijna even grote variatie tussen laagste en 
hoogste kost tekent zich af bij de ICT hard- en 
software, evenals het ICT-netwerkbeheer. 
Hoewel het beperkt aantal deelnemers aan het 
testonderzoek ongetwijfeld de variatie tussen 
hoogste en laagste kost sterker laat uitslaan, is 
het duidelijk dat benchmarken heel wat 
ruimte voor verbetering aantoonbaar maakt.

Navolging voor verder verrijking
In navolging van dit lanceringsmoment 
werden in de vijf Vlaamse provincies opvolg-
vergaderingen georganiseerd. Voor deze 
werkvergaderingen schreven bijna zestig deel-
nemers in, waarvan meer dan de helft nieuwe 
contacten. Nu wordt met spanning gewacht 
op de steden en gemeenten die voor eind juni 
hun cijfermateriaal moeten verzamelen en 
invoeren om de broodnodige management-
informatie te vergaren die zal toelaten om tot 
praktisch bruikbare benchmarkresultaten te 
komen.

Eduard Coddé ✍

* WP = Werkplek . vermelde bedragen zijn per jaar.

 

“ Het is duidelijk dat benchmarken heel wat ruimte 
voor verbetering aantoonbaar maakt “
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FaKL-project’s stakeholders

Resultaten van de testbevraging bij 10 steden en gemeenten
Gewogen gemiddelde facilitaire kosten: 6.521 € per werkplek per jaar

I. verdeling per hoofdrubriek

II. verdeling per subrubriek

Personeel en organisatie / 3.640 € - 55,8 %
 
Ruimte en infrastructuur / 2.881 € - 44,2 %

Ruimte > 2.345 € - 36 %
Gebouw (19,7 %), technisch onderhoud (inclusief aanpassingen, 
vervangingen en optimalisatie voor het gebouw en installaties) 
(6,9 %), energieverbruik (8,8 %), administratie gebouwenbeheer (0,6 %)

Parkings > 122 € - 1,9 %

Schoonmaak > 767 € - 11,7 %

Werkplek inrichting > 406 € - 6,2 %

Veiligheid > 461 € - 7,1 %
Preventie en bescherming (2,8 %), beveiliging (4,3 %)

Werkomgeving en gastvrijheid > 564 € - 8,6 %
Onthaal (4,8 %), catering en vergaderzalen (3,8 %)

ICT > 1.257 € - 19,3 %
Help desk (2 %), hard en software voor eindgebruikers (11,1 %), beheer netwerk 
voor eindgebruikers en op organisatieniveau (5,4%), opleiding (0,8 %)

Logistiek / 599 € - 9,2 % 
Kantoorbenodigdheden (3,4 %), documentbeheer (4,2 %), mobiliteit (1,6 %)

Het project ‘Benchmarking van Facilitaire Kengetallen van 
steden en gemeenten’ (FaKL-benchmarkproject) is een initiatief 
van Odisee hogeschool in samenwerking met de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG); de beroepsvereniging 
facility managers IFMA Belgian Chapter; en een aantal partners 

uit het facilitaire werkveld, zoals Uitgeverij Vanden Broele, Procos en Fier.fm (Nederland). Ook 
vertegenwoordigers uit een aantal steden en gemeenten werkten nauw samen met de projectgroep 
en zorgden voor de nodige input vanuit het werkveld. Via een webtoepassing tool worden op een 
gestructureerde manier kostenkengetallen van een aantal gebouwen uit de vastgoedportefeuille 
van steden en gemeenten verzameld. 
Eind juni 2015 is als deadline gesteld om tijdens de zomermaanden een rapport te destilleren uit 
de verzamelde gegevens. Het systeem blijft echter verder open, waardoor de waarde ervan nog 
zal stijgen. 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
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