
Recent werd de nieuwe ISO 41001-
norm gepubliceerd als ‘FM-norm’. 
Wat vinden jullie van normen die 
het Facility Management kaderen?
Bart Matthijs, managing director, Compass 
Group Belgium: “Compass is als organisa-
tie in België uitsluitend actief op het vlak 
van catering. Wij zijn dan ook gewoon met 
normen om te gaan, in eerste instantie de 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Con-
trol Point), die kort samengevat alles om-
vat wat met voedselveiligheid te maken 
heeft. HACCP is eigenlijk een bundeling 
van een veelheid aan normen en gedrags-
regels, een ‘gouden regel’ voor de catering. 
Zeker omdat onze bedrijfsfilosofie uitgaat 
van het lokaal koken en de chefs het voor-
touw nemen, is een absoluut respect voor 
normen als HACCP noodzakelijk.”

“Gezien we als cateraar actief zijn bij alle 
Europese instellingen, waar veel belang 
wordt gehecht aan de ISO-normen, is het 
vanzelfsprekend dat we daarin meegaan 
en ons gepast laten begeleiden. We zijn al 
lang in orde met de ISO 9000, 14000-se-
rie (milieumanagement) en 22000  (voed-
selveiligheidsmanagementsysteem).”

“Hoe realistischer de normering, hoe meer 
de evolutie van de normen is toe te jui-
chen en hoe evidenter om ze te updaten 
naar de nieuwste stand van zaken.”
Bart Mariman, chief commercial officer, ISS 
Facility Services: “Wij worden in onze klan-
tenrelaties nauwelijks geconfronteerd 
met normen, maar zijn zeker gewonnen 
voor normen die voor kwaliteitsborging 
kunnen staan. We moeten er wel op toe 
zien dat deze de zaken niet overmatig 
complex maken en de flexibiliteit niet in 
het gedrang brengen. Voor ons is het zeer 
belangrijk dat het werkzaam blijft. HACCP 

is in de catering absoluut vanzelfspre-
kend en als bedrijf zijn we ook ISO gecer-
tificeerd.”
Kees Wagtmans, managing director Kärcher 
Belux: “We zijn al meer dan vijftien jaar in 
orde met ISO 9001 en hebben ons recent 
nog in orde gesteld met de nieuwste ver-
sie via een audit door Bureau Veritas. In 
1994 behaalden we ISO 14001. Ecologie 
is voor ons bedrijf zeer belangrijk. We bie-
den voor 99% recycleerbare professionele 
producten aan en lanceerden een uiterst 
energiezuinige ‘eco-line’. Wettelijk is be-
paald dat een stofzuiger maximaal 900 W 
mag verbruiken. Nu dagschoonmaak weer 
de bovenhand krijgt is een stille werking 
van stofzuigers van groot belang.”

“Normen zijn wat ons betreft zowel be-
langrijk in de klantenrelaties als binnen 
de eigen organisatie. Ze dragen bij tot 
transparantie in alles wat onze werking 
betreft.”
Guido Laridaen, executive vice president 
building, Vinçotte: “Normen zijn zeer be-

Facility Management vandaag en morgen

Facility Management is voortdurend in beweging, het wordt 
veelzijdiger, technischer en menselijker, wat het als vakgebied 

boeiender maakt dan ooit. Maar hoe beter Facility Management 
functioneert, hoe onzichtbaarder en evidenter het wordt. We 
trokken met enkele vragen over heden en toekomst van het 
vakgebied naar de IFMA Platinum Partners.

IFMA Platinum Partners

“Internet of Things biedt een ideale 
tool om de hospitalitybeleving op 
een hoger peil te brengen.”
Bart Mariman, ISS Facility Services
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 ‘KIRA’ (Kärcher Intelligent Robotics Application) is 
een hulpmiddel bij het inpassen van robotisering. 
Door robots een realistische meerwaarde te geven 
worden ze een interessante extra tool op de bestaan-
de middelen.



langrijk maar worden jammer genoeg 
soms als een last of noodzakelijk kwaad 
gezien. Normen zijn net een praktisch 
hulpmiddel en bieden een maatstaf en 
kader voor vergelijking en evaluatie. 
Meer en meer Facility Managers geraken 
ook overtuigd van deze meerwaarde van 
FM-normen. Vinçotte is momenteel be-
zig om de ISO 41001-norm in België te 
kunnen aanbieden. Als grootste Belgisch 
controleorganisme merken we dat de 
markt er klaar voor is. In ISO 41001 wordt 
een Management Systeem Standaard 
(MSS) ontwikkeld waarbij de organisatie 
en aansturing van Facility Management 
nadrukkelijk vorm binnen een manage-
mentsysteem krijgt. ISO 41001  kan wor-
den toegepast binnen alle facilitaire or-
ganisaties en sluit naadloos aan op ISO 
9001  waarmee de noodzakelijke koppe-
ling tussen facilitymanagementstrategie 
en de doelstellingen van de organisatie / 
opdrachtgever wordt gerealiseerd. Met de 
invoering van de ISO 41001 wordt Facility 
Management écht volwassen.”

De strijd tegen plastic afval lijkt 
goed te zijn losgebarsten. Wat kan 
de Facility Manager ondernemen? 
Welke alternatieven hebben we?
Bart Matthijs, Compass Group Belgium: 

“Duurzaamheid moet, zoveel is zeker, maar 
het komt er vooral op aan goed na te gaan 
hoe we daarmee omgaan. Wat echt telt is 
om de gebruiker meer verantwoordelijk 
te maken voor wat hij neemt. Als we erin 
slagen om overproductie in te dijken, dan 
is dat zowel bedrijfseconomisch als voor 
het milieu een goede zaak. In onze cate-
ringwereld is het niet langer vol te hou-
den om bijvoorbeeld zes verschillende 
schotels aan te bieden tussen 12.00  en 
14.30 uur.”

“Wat de plastic bekers betreft moeten die 
worden vervangen door afbreekbare, wat 
een serieuze uitdaging is. We stellen wel 
vast dat dit heel sterk leeft bij de jonge-
re generaties. Overschakelen naar glas is 
een optie. Zo kunnen salades geserveerd 
worden in een weckpot waarvoor statie-
geld wordt gevraagd. Ook koffiemokken in 
consignatie zijn denkbaar, gekoppeld aan 
een koffieabonnement.”
Bart Mariman, ISS Facility Services: “Per-
soonlijk ben ik een absoluut voorvech-
ter van het weren van plastic. Positief is 
hier ook dat de publieke opinie dit draagt. 

Alternatieven zijn er ook: afbreekbare 
drinkbekers, papieren rietjes, hervulbare 
flessen… Het kost echter wel meer en we 
moeten stilstaan bij de finale afvalver-
werking. Er is nood aan een verhaal dat 
van het begin tot het einde loopt. Het 
heeft geen zin wanneer we aan de ene 
kant bio-afbreekbare bekers inzetten om 
ze uiteindelijk te verbranden. Daarnaast 
moet het ook een eerlijke economie blij-
ven tegenover de voedselproducenten, in 
het bijzonder de landbouw.”

Kees Wagtmans, Kärcher Belux: “We be-
schikken bij Kärcher over een terughaal-
dienst voor uitgediende toestellen, die 
vervolgens ontmanteld worden. Het opti-
maliseren van cradle-to-cradle is ook on-
derdeel van de ISO 14001. Kunststofdelen 
worden na ontmanteling vermalen voor 
hergebruik. We zetten jaarlijks wereldwijd 
12 miljoen producten in de markt en het 
is onze visie dat het einde van de gebruik-
stijd van een toestel niet het einde bete-
kent, maar een nieuw begin.”

“Plastic laat zich maximaal recycleren. Re-
cyclagemogelijkheden en C2C leven mo-
menteel nog onvoldoende in de markt, 
zeker wanneer dit ook nog extra geld gaat 
kosten.”
Guido Laridaen, Vinçotte: “De Facility Ma-
nager kan een afvalbeleid opstellen en 
de ISO 14001-norm voor milieuzorgsys-
temen behalen. Deze norm helpt bij het 
goed omgaan met plastic afval. Vinçotte 
biedt de IS0  14001-certificatie aan, wat 
garandeert dat uw organisatie een milieu-
managementsysteem heeft ingevoerd en 
dat u dus de milieuaspecten verbonden 
aan uw activiteiten op een gestructureer-
de manier beheert, door onder andere de 
milieuwetgeving te respecteren.”

Wat zijn op dit ogenblik de 
grootste uitdagingen voor Facility 
Management?
Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Het 
belangrijkste is om ownership te geven 
aan de cateraar. Er is een ommezwaai vol-
trokken of nog aan de gang van gesubsidi-
eerde maaltijden naar een verdienmodel 
voor de cateraar. Bij een dergelijke 100% 
commerciële uitbating moet de cateraar 
maximaal zelfstandig kunnen werken en 
is inmenging te vermijden. Dat belet niet 

dat er KPI’s worden opgesteld om de sa-
menwerking te evalueren en bij te sturen.”

“Een andere niet te onderschatten uit-
daging voor Facility Management is de 
dreigende kloof met de jongste genera-
ties. We realiseren ons onvoldoende dat 
65% van de jongeren een job zal uitvoe-
ren die vandaag nog niet bestaat. Facility 
Management moet vooruit denken naar 
toekomstige gebruikers, terwijl vandaag 
vooral gedacht wordt aan het verplaatsen 
van de huidige gebruikers naar een toe-
komstige werkomgeving.”
Bart Mariman, ISS Facility Services: “De 
vroegere B2B-relatie met de klant is ge-
evolueerd naar een B2B2C-relatie. De le-
verancier/klantrelatie gaat verder dan de 
Facility Manager, ze strekt zich uit tot op 
gebruikersniveau, waardoor ‘excellence’ 
in elk facet de grote uitdaging vormt. De 
dienstverlening moet een ‘human touch’ 
insluiten om de gebruikers gelukkig te 
maken. De focus op de ‘customer journey’, 
de beleving door en tevredenheid van de 
eindgebruiker primeert op de beoordeling 
van de Facility Manager en/of aankoper.”
Kees Wagtmans, Kärcher Belux: “De uitda-
ging bestaat meer dan ooit uit het juist 
beslissen tegenover een zeer breed aan-
bod. Enigszins afhankelijk van de sector 

“De uitdaging bestaat meer dan ooit 
uit het juist beslissen tegenover een 
zeer breed aanbod.”
Kees Wagtmans, Kärcher Belux
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blijft de keuze tussen in-/outsourcen nog 
altijd actueel. Cleaning is essentieel, maar 
niet bepaald het meest aantrekkelijke 
thema om mee aan de slag te gaan. Toch 
is er heel wat denkwerk nodig bij het uit-
zoeken van het optimale machinepark, de 
schoonmaakproducten… het inzetten van 
robots voor de schoonmaak.”
Guido Laridaen, Vinçotte: “De grootste 
uitdaging bestaat erin om de kosteneffi-
ciëntie op te voeren zonder de balans te 
verstoren met de zorg voor het welzijn 
van de medewerkers op de werkvloer. Er 
moet meer aandacht gaan naar het schep-
pen van een betrouwbare werkomgeving. 
De ondersteuning van het werken met 
installaties en technieken moet onvoor-
waardelijk operationeel zijn. Stroomuitval 
is vandaag rampzalig voor elke onderne-
ming en veroorzaakt in geen tijd hoogop-
lopende verliezen.”

“Keuringen worden ten onrechte als een 
kost beschouwd en soms zelfs tegenge-
houden. Nochtans neemt de kost voor 
keuringen slechts een zeer klein aandeel 
in de totale exploitatiekost in en kunnen 
ze productieonderbreking en ongevallen 
vermijden.”

Hoe ziet u de digitalisering /  
mogelijkheden van digitale 
technologie in het FM-vakgebied?
Bart Matthijs, Compass Group Belgium: “Di-
gitaliseren is voor ons principieel commu-
nityvorming. Het gaat bijvoorbeeld over 
een platform voor alle stakeholders in 
een onderwijsinstelling: ouders, leerlin-
gen, leraars, de keukenchef, schooldirec-
tie… Digitale afrekening door leerlingen 
laat ouders toe te zien wat hun kinderen 
eten en drinken, maar biedt ook mogelijk-
heden om feedback te genereren.”

“Het koppelen van onze eigen IT-systemen 
aan deze van de klant is ook een interes-

sante mogelijkheid die digitale technolo-
gie biedt.”
Bart Mariman, ISS Facility Services: “Het ge-
bruik van Internet of Things in het belang 
van een kwalitatief betere en efficiëntere 
serviceverlening biedt enorme mogelijk-
heden voor Facility Management. Wij ge-
loven er voor 200% in. Data mining laat 
toe de services te verbeteren door algorit-
mes te bepalen en die op de datastromen 
te enten. Het luidt de evolutie in naar ‘ac-
tivity based’ Facility Management.”

“De dienstverlening zal niet langer vol-
gens input gebeuren, maar verschuift naar 
output (in de vorm van procesverbetering) 
en outcome (het aansturen van verande-
ringen die meerwaarde opleveren voor 
de organisatie en de gebruikers van het 
gebouw).”

“Meten is weten en dat geldt ook voor 
Facility Management. Internet of Things 
biedt een ideale tool om de hospitality-
beleving op een hoger peil te brengen. 
Denk onder andere aan luchtkwaliteit, 
het uitsluiten van lawaaihinder, het voor-
komen van overbezetting van de kleine 
meetingrooms, enz. Daar waar de Lees-
man-enquête jaarlijks of halfjaarlijks naar 
de customer satisfaction peilt, doet Inter-
net of Things dat dagelijks.”
Kees Wagtmans, Kärcher Belux: “Kärcher  

Intelligent Robotics Application (KIRA) is 
een hulpmiddel bij het inpassen van ro-
botisering. Door robots een realistische 
meerwaarde te geven worden ze een in-
teressante extra tool op de bestaande 
middelen. Met onze ‘K-Fleet’-applicatie 
kunnen we machines op afstand con-
troleren en vaststellen of er vloeistoffen 
moeten worden bijgevuld, of preventief 
onderhoud wenselijk is… Hiermee neemt 
Kärcher de verantwoordelijkheid voor het 
machinepark over op afstand. We kunnen 
hiermee stilstand en/of uitval van machi-
nes vermijden, de Facility Manager ontzor-
gen.”
Guido Laridaen, Vinçotte: “Bij digitalisering 
denken we in eerste instantie aan BIM. 
Kiezen voor BIM betekent een meerkost 
bij aanvang maar deze wordt makkelijk 
en veelvoudig terugverdiend tijdens de 
gebruiksduur van een gebouw bij aller-
hande verplichte inspecties en keuringen.”

“Voor bestaande gebouwen is het aan-
geraden om de plannen minimaal te 
digitaliseren (2D) of te gaan voor een 
semi-BIM-omzetting. Het helpt bij het 
opzetten van een werkbaar assetmanage-
ment.”

“Actuele digitale technieken helpen ons 
om bij een inspectie van een schakelbord 
met een elektronische bril automatisch 
vast te stellen wat er eventueel veranderd 
is, daarvan beelden te registreren en een 
rapport te genereren dat men goed en 
vlot kan beoordelen.”

“Digitaliseren en automatiseren helpt in 
grote mate om efficiënter te werken en 
kosten te besparen.”
Door Eduard Coddé

www.compass-group.be
www.be.issworld.com
www.kaercher.com/be

www.vincotte.be

“Er moet meer aandacht gaan naar 
het scheppen van een betrouwbare 
werkomgeving.”
Guido Laridaen, Vinçotte

“Het belangrijkste is om ownership 
te geven aan de cateraar.”
Bart Matthijs, Compass Group 
Belgium
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