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D
e eerst Volkswagen Golf met 1,3 l motor 

had bijna 10 l benzine voor 100 km nodig 

en leverde 55 pk. Met de nieuwe VW Golf 

VII met 1,4 l motor heb je slechts 5 l nodig om       

100 km ver te geraken en krijg je ook nog eens                                                                                                

150 pk aan de voet. De kracht van innovatie 

kan  met dit lukraak gekozen voorbeeld moeilijk 

onderschat worden…Ongeveer 7 jaar geleden las ik 

voor het eerst over de New World Of Work. Die term 

blijkt nog steeds ‘hot’. Je vindt hem nog op ieder 

seminarie en in elke editie van een vaktijdschrift. Is 

er na 7 jaar dan nog niets nieuws onder de FM-zon? 

Hebben we de laatste nieuwe trends gemist? Of zijn 

we vergeten te innoveren?

Gelukkig niet! ‘Hostmanship’ is de facilitaire ver-

taling van de ‘belevingseconomie’. ‘Sensoring’ is de 

FM-invulling van het ‘internet of things’. Building 

Information Modelling (BIM) is een nieuwe stap 

in de informatisering van onze business. Maar 

innoveren we daarmee wel voldoende gericht en 

structureel? ‘Europa 2020’ streeft ernaar dat iedere 

lidstaat van de Europese Unie minimaal 3% van 

zijn Bruto Binnenlands Product investeert in R&D. 

De leden van Agoria staken 1,5 à 1,9% van hun 

omzet in innovatie tussen 2003 en 2011. Hoe zit 

dat in de facilitaire wereld? Wie steunt een facilitaire 

onderzoeksopdracht aan een universiteit? Hoeveel 

samenwerkingsverbanden of pilootprojecten testen 

nieuwe ontwikkelingen in FM-land? Volgen we 

nog voldoende bijscholing binnen en (vooral) 

buiten België? Welke facilitaire bedrijven hebben 

‘dedicated R&D teams’? Allemaal typische initia-

tieven waarmee andere sectoren voortdurend 

vernieuwen. Er is alvast genoeg innovatief werk aan 

de facility winkel. Laat me enkele thema’s noemen 

die onze sector in de toekomst kunnen kleuren.

Onze werkplekken evolueren traag maar zeker 

naar een ‘Office As A Service’ (naar analogie met de 

‘Software As A Service’ (SAAS) uit de informatica). 

Vroeger kochten we een eigen kantoorgebouw voor 

jaren. Nu huren we onze flexibele werkplekken en 

voorzien zelf nog de diensten er rond. Morgen zullen 

we dag per dag ‘fully serviced kantoren’ delen met 

andere gebruikers? (De ‘netwerkeconomie’ komt 

zo heel dichtbij en wordt heel tastbaar.) Ons vaste 

kantoor in ons eigen bedrijfsgebouw ruimt plaats 

voor een soort nomadische werkplek overal in de 

stad of streek! Dit zorgt voor nieuwe behoeftes op 

vlak van toegangscontrole, vergaderingen plannen, 

netwerkconnectiviteit en -beveiliging, -facturatie...  

Hoog tijd om onze ‘out of office-functie’ tot ‘out  of 

network’ om te dopen!

De druk op kosten blijft ontzettend groot.                   

We duwden deze druk door naar leveranciers, maar 

pakken we ook wel enkele hardnekkige, historische 

verspillingen aan? Hoe voorkomen we dat we 

lokalen schoonmaken die amper of niet gebruikt 

zijn? Kunnen we de (meestal vele) etensresten 

na lunchmeetings niet voorkomen? Blijven we 

sleuren met ‘bidons’ water als er nu ook al mooie en 

praktische ‘zip hydro taps’ (zo noemen de Engelsen 

hen) bestaan?

Integrated Facility Management (IFM) gaat 

haast steeds over het samenvoegen, optellen van 

verschillende facilitaire diensten. FM breidt het 

aanbod meestal (kwantitatief) uit in de breedte. 

Maar bedrijven zoeken vooral een (kwalitatieve) 

uitbreiding in de diepte. Wanneer zal IFM over 

integratie met de klant gaan? IFM-leveranciers zijn 

dan vooral betrokken, verweven… met de core 

business van de klant. Het gaat niet over andere, 

verschillende diensten aanbieden, maar over meer, 

betere dienstverlening, veel nauwer verbonden met 

de steeds wijzigende noden van de kernactiviteiten. 

In de lijst van knelpuntberoepen van de 

VDAB staan (onderhouds) technici, horeca- en 

schoonmaakpersoneel ook in 2014 hoog boven-                 

aan. Jawel, drie facilitaire beroepen. Door de 

vergrijzing zal dit probleem over pakweg 3-4 jaar 

enkel groter worden als meer (oudere) actieven de 

arbeidsmarkt verlaten dan er (jonge) bij komen.                                         

3 à 4 jaar zijn zo voorbij gevlogen…

Zijn we hier allemaal klaar voor? Of bereiden we    

er ons op voor? Als we niet het nodige doen, missen 

we niet alleen enkele frisse vernieuwingen, maar 

riskeren ook heel wat potentiële besparingen niet 

te realiseren. Dan zullen we over enkele jaren nog 

steeds over de ‘NEW’ World of Work spreken, ook 

al zal die dan al zo ‘OLD’ zijn…  OWOW, laat     ons 

dat voorkomen!
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OWOW
DE “OLD WORLD OF WORKING” IS DAAR !


