
An Rombaut startte na haar studies Faci-
lity Management (KaHo Sint-Lieven) bij 
Electrabel als front office manager. Een 
jaar nadien stapte ze over naar Agom Cle-
aning Services (business unit manager). 
Enige tijd later werd ze door ISS aange-
sproken, waar ze 6,5  jaar werkte als dis-
trict manager Antwerpen: “Deze job was 
een gigantische leerschool voor mij. Ik 
kwam terecht in een zeer gestructureerd 
en professioneel bedrijf. Ik ben daarna 
naar Lidl Belgium overgestapt omdat ik 
ook eens aan de andere kant van de tafel 
wilde zitten, niet dienstverlenend maar 
als aankoper/klant. Dit met de bedoeling 
de gevoeligheden van beide kanten te le-
ren kennen.” An Rombaut groeide bij Lidl 
door van project manager/buyer Facilities 
Services naar teamleader Procurement. In 
2014 koos ze voor IKEA, waar ze momen-
teel country facility & energy manager 
is. Ze beheert er onder meer technical 
maintenance (gebouwen, installaties, uit-
rusting), energy management en cleaning. 

Haar budgetverantwoordelijkheid be-
draagt 14  miljoen euro per jaar (OPEX). 
Intern heeft ze een rechtstreekse lijn 
verantwoordelijkheid voor vier fte (mana-
gers) en in matrix lijn negen fte (mana-
gers), 34 fte (techniekers) en 400 external 
service providers. Meer dan 300.000  m² 
aan gebouwoppervlakte dient onderhou-
den te worden.(+/- 35.000 m² per winkel). 
An Rombaut rapporteert rechtstreeks aan 
de property & expansion manager België.

Van technische dienst naar 
volwaardig facilitair management
Ongeveer 1,5  jaar geleden werd in IKEA 
België van start gegaan met het Facility 
Management Service Provider Project. An 
Rombaut: “Voorheen werd er hoofdzake-
lijk gefocust op hard maintenance. Het 
project houdt in dat we facilitair manage-
ment op internationaal vlak in alle landen 
waar we aanwezig zijn gelijk willen scha-
kelen. Daar waar er voordien in principe 
vooral techniekers en maintenance ma-

nagers waren, werd de rol van de Facility 
Manager geherdefinieerd en werden er 
tien werkdomeinen bepaald. Op nationaal 
vlak bestaat het FM-team momenteel uit 
mijzelf als country Facility Manager en 
een regionale manager voor Vlaanderen 
en een voor Wallonië. Er werd ook een ‘Fa-
cility specialist’ aan het team toegevoegd. 
Dit is eigenlijk de meest ervaren Facility 
Manager binnen IKEA, die doorgegroeid is 
om nieuwe werkkrachten op te leiden en 
hen de spirit van het bedrijf mee te geven. 
Hij werkt hier 32 jaar, waarvan 17 jaar als 
lokale siteverantwoordelijke binnen FM. 
Er werd ook in elke vestiging een lokale 
FM aangesteld die een team van vier à zes 
techniekers onder zich heeft.”
Binnen de herdefiniëring van de scope 
werd de vraag gesteld wat FM binnen 
IKEA inhoudt. Hieruit vloeiden tien werk-
domeinen voort. An Rombaut: “Dit im-
pliceerde dat we niet alle kennis in huis 
hadden en er meer moest worden uitbe-
steed omdat de scope veel uitgebreider is. 

“Stap uit de schaduw en omring u met de juiste mensen”

Toen An Rombaut (38) startte bij IKEA werd er binnen Facility Management vooral gefocust op hard 
maintenance. De afgelopen 1,5 jaar stelde ze een gevarieerd team samen binnen het kader van 

het Facility Management Service Provider Project in IKEA Belgium. De technische dienst werd hierbij 
omgeschakeld naar volwaardig facilitair management: “Het is als FM belangrijk om uit de schaduw te 
stappen, je te omringen met de juiste mensen en te tonen met welke projecten je afdeling bezig is.”

An Rombaut – IKEA
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De soft services en technische zaken die 
we zelf niet kunnen uitvoeren, zoals de 
cleaning en bijvoorbeeld het onderhoud 
van liften, werden uitbesteed. Langs de 
andere kant hebben we intern ook op-
leidingen en herscholingen opgezet en 
nieuwe mensen aangeworven. Er werd 
veel tijd uitgetrokken om de competen-
ties te bekijken. Om het veranderingspro-
ces te ondersteunen hebben we voor de 
medewerkers een initiatiefase ingelast 
om het project voor te stellen en het ma-
nagement er warm voor te maken. Daarna 
werd de voorbereidingsfase gestart, waar-
bij we een foto gemaakt hebben van waar 
we toen stonden, waar we naartoe willen 
en wat de weg daarnaartoe is.”

Generatiemix
Momenteel zit het project in België in de 
afsluitingsfase en kan er een tussentijd-
se evaluatie gemaakt worden. An Rom-
baut: “Wat voorheen ‘Technische Dienst’ 

was is nu ‘Facility Management’. Het team 
draagt een rood t-shirt als eyecatcher en 
bestaat uit een mix van generaties. De 
sfeer is fantastisch. De medewerkers zijn 
veel meer gemotiveerd en hebben nu 
ook meer toekomstperspectief doordat 
ze kunnen doorgroeien. Via een Neder-
lands- en Franstalig trainingsprogramma 
werden mensen klaargestoomd om later 
de rol van Facility Manager op te nemen. 
Een ander voordeel is dat, alhoewel be-
sparing niet de focus was, de veranderin-
gen automatisch besparingen met zich 
meegebracht hebben. Uit de cijfers bleek 
bijvoorbeeld dat we voor de acht vesti-
gingen 400  verschillende externe leve-
ranciers hadden, wat het moeilijk maakte 
om de contracten te managen. Tegen au-
gustus willen we naar 200 preferred sup-
pliers gaan en per dienst minstens twee 
leveranciers behouden.”
Het project werd reeds uitgerold in de 
pilootlanden Canada, China, Australië 

01. An Rombaut (country Facility & Energy manager 
IKEA) over het Facility Management Service Provider 
Project: “Ons team bestaat nu uit een mix van 
generaties en de sfeer is fantastisch. De medewerkers 
zijn veel gemotiveerder en hebben een toekomstper-
spectief doordat ze kunnen doorgroeien.”
02. Meer dan 300.000 m² aan gebouwoppervlakte 
dient onderhouden te worden.(+/- 35.000 m² per 
winkel).
03. Daar waar er voordien in principe vooral tech-
niekers en maintenance managers waren, werd de rol 
van de Facility Manager geherdefinieerd en werden 
er tien werkdomeinen bepaald. Er werd ook een 

‘Facility specialist’ aan het team toegevoegd.

“Een interessant vraagstuk 
vandaag voor ons is in 
welke mate e-commerce 
de klantenbeleving in onze 
woonwarenhuizen zal 
beïnvloeden.”
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en UK. Van de overige landen zit 70% in 
de uitvoeringsfase. Tegen eind augustus 
2019  zou het project in alle landen in 
uitvoering moeten zijn. An Rombaut: “Het 
hoofddoel is dat de klant overal dezelfde 
comfortbeleving ervaart. Wel blijkt dat er 
in elk land rekening moet worden gehou-
den met de eigenheden en gevoeligheden, 
zoals bijvoorbeeld de taal of sociale part-
ners.”

Duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheid is een van de hoekstenen 
van IKEA. An Rombaut bekijkt als country 
facility & energy manager per vestiging 
het energiebeleid: “Elk jaar worden er 
duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd. 

Die worden via de lokale FM’s en aan de 
hand van het monitoringsysteem opge-
volgd. Er werd bijvoorbeeld een eerste 
windmolen opgestart in Genk en er ligt er 
een maximum aan zonnepanelen in elke 
vestiging . Het gas- en elektriciteitsver-
bruik wordt bijna dagelijks opgevolgd en 
het waterverbruik wordt zoveel mogelijk 
beperkt. We zijn nu volop aan het bekij-
ken welke nieuwe investeringen we de 
komende jaren willen doen.”

e-commerce
Een vraag die zich meer en meer stelt 
en een uitdaging vormt voor de toe-
komst is wat de impact zal zijn van het 
e-commerce verhaal. An Rombaut: “Wel-

ke impact zal e-commerce hebben op de 
klantenbeleving van de toekomst in onze 
woonwarenhuizen? Het komt er op neer 
om onze winkels zo flexibel mogelijk in 
te richten. Dit is een uitdaging waar we 
momenteel mee bezig zijn.”
Door Tilly Baekelandt

www.ikea.be
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04. Duurzaamheid is een van de hoekstenen van 
IKEA. Er werd bijvoorbeeld een eerste windmolen 
opgestart in Genk en er ligt er een maximum aan 
zonnepanelen in elke vestiging. Het gas- en elektrici-
teitsverbruik wordt bijna dagelijks opgevolgd en het 
waterverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt.

DEF Belgium lanceert de Digital Service Chain

Optimaliseer het beheer van uw brandbeveiligingssysteem dankzij onze nieuwe digitale toepassingen:

Permanente en onmiddellijke beschikbaarheid van al uw relevante gegevens van uw site(s) en hun 
evolutie binnen een voor u beveiligde persoonlijke ruimte.

Systeem gestuurd proces voor het beheer van uw verplichtingen.

Centralisatie van alle gerelateerde commerciële en administratieve documenten en hun historiek.

Volledige transparantie door on-line toegang tot alle gerelateerde rapporten en planning.







Contacteer ons: sales@def-online.be

 Op afstand toegang tot uw systemen alsof u ter plaatse bent.
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