
PROFACILITY MAGAZINE  OKTOBER 2015

Chris Claessens begon eind de jaren 
zeventig in de zorgsector. Hij stond 
mee aan de wieg van de afdeling 

‘Medische Technologieën’ (1980) die binnen 
de Vlaamse Ingenieurskamer werd opgericht, 
een gevolg van de opmars van toegepaste 
elektronica bij medische apparatuur. Als lid 
van de Vlaamse Ingenieurskamer organiseerde 
hij begin ’90 een eerste studiedag rond facility 
management, een op dat ogenblik totaal 
onbekend begrip in België. Het was meteen 
een schot in de roos en de professionele aftrap 
voor facility management in België. Hij leidde 
sinds 1990 de werkgroep Facility Manage-
ment en gaf tot 2002 cursus binnen de  
Vlaamse Ingenieurskamer. Sinds 1993 was   
hij programmadirecteur van een elftal 
masteropleidingen in geïntegreerd ondehouds-
management (MIOM) met meer dan 200 
gepromoveerden uit diverse industriële 
sectoren.

Chris Claessens maakte de overstap naar de 
kantoorwereld (PwC), waar hij vaststelde dat 
er geen geïntegreerde aanpak en visie bestond 
tussen het ontwikkelen van een kantoorgebouw 
en zijn interne gebruikers en processen, 
infrastructuur en standaarden. Hij startte in 
1989/’90 met de ontwikkeling van een kantoor 
van 12.000 m² inclusief de volledige inrichting 
en de begeleiding van het verhuis- en 
inhuizingsproces. PwC nam in 1995 de lead 
met de implementering van het ‘Dynamic 
Office’-principe dat vandaag in de ruimste zin 
een roll out heeft gekregen in praktisch alle 
kantoororganisaties. 
Chris Claessens stond mee aan de wieg bij de 
oprichting van het Belgisch Chapter van IFMA. 

Chris Claessens, Director General Services, PwC Belgium, geldt ontegensprekelijk 
als één van de belangrijkste pioniers voor facility management in België. Gedurende 
een 35-jarige carrière was hij altijd voorvechter van het professionaliseren van facility 
management en verbaasde ons meermaals met zijn heldere toekomstvisie op het 
vakgebied. Midden november geeft hij de fakkel door aan een ambitieuze en gedreven 
FM-collega, Frédéric Kain, tot die datum Head of Location Manager, Siemens Real 
Estate Belgium.

In 2000 zorgde hij voor een doorbraak in het 
vakgebied met het op poten zetten van een 
eerste FM Congres in het toenmalige Flanders 
Language Valley (FLV), Hier ontstonden FM 
initiatieven die vandaag nog steeds trendy zijn 
binnen het FM-domein en waar vele collega’s 
nog gebruik van maken.
Het ondersteunen van de werking van 
gebouwen in dienst van de gebruikers – 
‘employee support management’ was en blijft 
een permanente opdracht doorheen zijn 
carrière.

Visie en overtuiging
We hebben Chris Claessens herhaald mogen 
ontmoeten als graag geziene spreker op diverse 
congressen, enthousiast deelnemer aan ronde 
tafel bijeenkomsten en vooral direct tijdens 
interviews. Zijn visie op facility management 
wist steeds opnieuw te boeien. Enkele 
fragmenten uit deze ontmoetingen:
Voor Chris Claessens is ‘hospitality voor de 
medewerkers’ de best mogelijke samen- 
vatting van wat de doelstelling voor facility 
management zou moeten zijn. Hij is een 
fervent voorvechter van het optillen van 
facility management tot strategisch niveau   
om aldus daadwerkelijk bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de onderneming. Daarom 
pleit hij ook steevast voor het opzetten van een 
academische vorming voor zijn toekomstige 
collega’s.
Het maximaliseren van de beleving van de 
werkomgeving en het welzijn op de werkplek 
is voor Chris Claessens een nooit ophoudende 
uitdaging voor facility management. Facility 
management moet voortdurend nieuwe 
concepten uitdenken om elk facet van de 
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ondersteuning van het werken te verbeteren. 
Hoe vollediger het concept of de oplossing 
bedacht is, hoe groter de kans op welslagen.
Chris Claessens ziet ‘mobility’ en ‘connectivity’ 
als de speerpunten voor facility management 
vandaag en morgen. Facility management 
moet het overal op elk ogenblik kunnen 
werken maximaal ondersteunen.

Een bekend gezicht neemt over
Ook Frédéric Kain is als Head of Location 
Manager, Siemens Real Estate Belgium al lang 
geen onbekende meer en een vaak opgemerkte 
gastspreker tijdens diverse FM-congressen. 
Hij trad bij Siemens in de voetsporen van 
niemand minder dan Roland De Coninck, een 
gewaardeerd pionier voor het facility 
management in België, die als Directeur 
Siemens Real Estate Belgium eind 2014 zijn 
professionele carrière beëindigde. 
Frédéric Kain volgt Chris Claessens op bij 
PwC voor wat de domeinen Facilities en Real 
Estate betreft. Chris Claessens zal nog tot         
31 januari 2016 voor de handover van zijn 
bevoegdheden zorg dragen, zodat zijn 
opvolger vanaf 1 februari 2016 effectief de 
fakkel overneemt.

Enkele fragmenten uit de ontmoetingen met 
Frédéric Kain: de definitie van werk wijzigt 
voortdurend. Zeker is dat werk niet langer 
voor een locatie staat, maar voor een activiteit 
die volledig los kan staan van een locatie.     
Als organisatie krijgt men met drie categorieën 
medewerkers te maken: zij die geloven in de 
verandering, zij die er absoluut niet in geloven 
en de volgers. Het is gebleken dat zij die er 
absoluut niet in geloven de beste ambassadeurs 
voor het project kunnen worden bij de uitrol.
Elke gebruiker weet het altijd beter, maar er 
moet een aankoopbeleid met bedrijfsvisie 
ontwikkeld worden dat voor iedereen gunstig 
is. Men mag zich niet beperken tot louter 
aankopen, mar moet een stap verder gaan 
door aan te kopen met een bedrijfsvisie.       
Elke medewerker moet zelf het gebruik van 
zijn werkplek optimaliseren, m.a.w. de werk-
plek optimaal leren gebruiken.

In onze novembereditie van de Profacility 
Newsletter brengen we een interview met 
Frédéric Kain over zijn nieuwe uitdaging bij 
PwC.
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