
Patrick Van Staen ging na zijn studies 
Marketing aan de slag bij Sabena waar 
hij gedurende ongeveer vijftien jaar di-
verse functies bekleedde (project officer, 
inflight services manager, ground hand-
ling procedures manager, ramp supervisor, 
loadcontrol manager): “Na het faillisse-
ment van Sabena, op 7  november 2001, 
was er sociale chaos. Ik heb toen een aan-
tal maanden voor de curatoren gewerkt, 
waarbij meer doen met minder mensen 
de boodschap was. Ik had een boeiende 
carrière achter de rug bij Sabena maar 
het faillissement betekende emotioneel 
een zware periode, die ik wilde afsluiten. 
Ik kwam algauw bij Touring terecht waar 
ik vijf jaar en half als zone manager road 
operations werkte en dit in de regio’s 
Brussel/Brabant/Vlaanderen.”
In 2007 deed de kans zich voor om bij bpost 
te starten waar hij achtereenvolgens regi-
onal operations manager cleaning (Brussel, 

Brabant en het hoofdkwartier) en regional 
operations manager Facility Management 
& cleaning (2011; Brussel, Brabant, hoofd-
kwartier) was. Midden 2015 werd hij head 
of operations. Zijn budgetverantwoorde-
lijkheid bedraagt 35  miljoen euro (Opex). 
Intern is hij verantwoordelijk voor 500 vte. 
Het totaal aantal te onderhouden gebou-
wen komt neer op 1.000.000 m² of 900 ge-
bouwen. Patrick Van Staen staat hierbij in 
voor de soft facilities (catering, cleaning en 
maintenance). In het Brusselse hoofdkan-
toor is hij verantwoordelijk voor de hard en 
soft facilities.
Nationaal gezien is de FM-afdeling inge-
deeld in drie regio’s, met aan het hoofd 
een facilitair verantwoordelijke die in-
staat voor catering, cleaning en mainte-
nance. De FM van het hoofdkwartier be-
hartigt zowel de soft als de hard facilities. 
Patrick Van Staen rapporteert aan de di-
rector service operations.

e-bikes
De maintenance-afdeling van bpost 
(150  vte’s) omvat een gevarieerd taken-
pakket, gaande van klusjesactiviteiten 
in kantoren en sorteercentra, tot het 
herstel van brievenbussen en e-bikes. In 
2011  werd met het oog op professiona-
lisering een Facility contact center opge-
richt, met de bedoeling alle aanvragen 
inzake interventies te centraliseren. Alle 
techniekers werden uitgerust met een 
PDA. De komst van de e-bikes (2.400) was 
een uitdaging voor de afdeling. Patrick 
Van Staen: “We krijgen elk jaar 5% meer 
aanvragen voor interventies. 

In 2017 kwam dit neer op 75.000 aanvra-
gen, waarvan 25.000 voor e-bikes. We had-
den veel gewone fietstechniekers, maar 
geen gespecialiseerde techniekers. Op 
twee jaar tijd zijn we er via een train-the-
trainer project en in samenwerking met 
de fabrikant van de fietsen in geslaagd 
om hen om te scholen en de herstellin-

“Kwalitatief inspelen op trends”

Als head of operations bij bpost staat Patrick Van Staen (53) in 
voor de facilitaire noden van een veeleisende werkomgeving. 

Zo draait een sorteercentrum 24 uur op 24 en betekende de komst 
van de e-bikes een uitdaging voor de maintenance afdeling: “Een 
Facility Manager moet steeds alert zijn voor de evoluties en trends 
en passende kwalitatieve oplossingen bieden. We vernieuwen ons 
hoofdkwartier momenteel binnen het kader van de New Way of 
Working.”

Patrick Van Staen – bpost

“In 2017 ontving de 
maintenance afdeling 
75.000 aanvragen voor 
interventies, waarvan 
25.000 voor e-bikes. Daar 
we geen gespecialiseerde 
techniekers in huis 
hadden hebben we onze 
medewerkers omgeschoold.”
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gen en het onderhoud volledig intern uit 
te voeren. We hebben ook intern mensen 
gerekruteerd die affiniteit hebben met 
fietsen. E-bikes worden op een intensie-
ve manier gebruikt en vergen veel on-
derhoud. De voorraad van wisselstukken 
vormde in de beginfase een probleem. Be-
rekeningen leerden ons welke stukken we 
het meest nodig hebben zodat we konden 
starten met preventief onderhoud en over 
de nodige voorraad beschikken in ons lo-
gistiek centrum.”

Optimalisatie
Cleaning en catering worden binnen het 
kader van optimalisatie geco-sourced. 
Patrick Van Staen: “We moeten de evolu-
ties nauwgezet volgen. De grootste stap 
binnen cleaning was de beslissing om te 
co-sourcen. Ook binnen catering hebben 
we gewerkt naar optimalisatie van de 

diverse sites. Op basis van enquêtes bij 
de medewerkers hebben we actieplan-
nen opgesteld om de klantenperceptie 
te verbeteren. Een sorteercentrum draait 
bijvoorbeeld 24 uur op 24. We moeten ons 
aanpassen aan de maaltijduren en noden 
van de mensen die er werken. Dat is onze 
focus: aan de specifieke noden kunnen 
blijven voldoen. Uit een rondvraag kwam 
naar voor dat er vooral werk aan de win-
kel was op het vlak van smaak en keuzes. 
Momenteel is het aanbod afgestemd op 
de lokale vraag en bieden we meer ge-
zonde voeding aan. Ik denk aan meer 
groenten en fruit, minder vlees. De twee-
de enquête wees uit dat er een grotere 
tevredenheid is op bijna alle sites.” (Het 
restaurant in het sorteercentrum Charleroi X 
van bpost ontving in 2017 de Gault&Millau 
Catering Award, categorie ‘Relation with the 
customers’.)

New Working Environment
bpost implementeerde in 2011-2012 het 
NWOW-project ‘Working tomorrow’, waar-
bij de verdiepingen in het hoofdkwar-
tier werden gestandaardiseerd. Begin 
2017  werd van start gegaan met het 
vervolgproject ‘New Working Environ-
ment, dat sinds november 2017 uitgerold 

01. Patrick Van Staen (head of operations bpost): 
“Een Facility Manager is een generalist, een opleiding 
op masterniveau is aangewezen. Zijn of haar uitda-
ging is om ervoor te zorgen dat de FM minder als 
een kost aanzien wordt en meer als een partner op 
strategisch niveau naar de directie toe.”
02. Momenteel wordt ‘New Working Environment’ 
uitgerold in het hoofdkwartier. Activity Based Wor-
king staat er centraal. Het concept omvat een focus 
zone, home base, cosy area, meet point, coffee corner, 
transit zone en meeting room.

35FACILITY AWARDS 2018

02



wordt. Patrick Van Staen: “Binnen het 
kader van ‘Working tomorrow’ werden 
de vaste werplekken volledig afgevoerd. 
In de plaats kwamen flexwerkplekken, 
werd thuiswerken mogelijk of kon men 
in een satellietkantoor gaan werken. We 
merken echter dat er opnieuw nood is 
aan vernieuwing. De manier van werken 
evolueert en we moeten mee-evolueren, 
rekening houdend met de verschillende 
generaties. Via ons ‘Mentorship for young 
starters’, waarbij we jonge talenten aan-
trekken en hen omkaderen, vang ik veel 
zaken op die belangrijk zijn voor hen. Ik 
denk aan thuiswerken. Het is belangrijk 
dat een Facility Manager trends capteert 
en er kwalitatief mee aan de slag gaat.”
Concreet wordt binnen New Working En-
vironment afgestapt van de gestandaardi-
seerde verdiepingen en overgestapt naar 
Activity Based Working: “We spelen hierbij 

in op de noden van de verschillende groe-
pen. Het nieuw concept omvat een focus 
zone, home base, cosy area, meet point, 
coffee corner, transit zone en meeting 
room. De tussentijdse evaluatie is positief. 
We merken wel dat er vraag is naar plaat-
sen waar men rustig kan bellen.”

Opleiding
Patrick Van Staen hamert tot slot op het 
belang van een opleiding op masterni-
veau: “Een FM is een generalist. Een op-
leiding op masterniveau is aangewezen, 
evenals bijscholing. Ik volgde de eerste 
Master Class Strategic FM en kan die ten 
zeerste aanraden. Men leert er wanneer 
een gebouw verkocht moet worden, komt 
er meer te weten over risk management, 
het implementeren van NWOW en derge-
lijke meer. De uitdaging voor de Facility 
Manager is om ervoor te zorgen dat de 

FM minder als een kost aanzien wordt en 
meer als een partner op strategisch ni-
veau naar de directie toe.”
Door Tilly Baekelandt

www.bpost.be
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03. E-bikes worden op een intensieve manier 
gebruikt en vergen veel onderhoud. Daar waar de 
voorraad van wisselstukken in de beginfase een 
probleem vormde, werd nu gestart met preventief 
onderhoud.
04. De grootste stap binnen het domein cleaning 
was de beslissing om binnen het kader van optimali-
satie te co-sourcen.
05. In 2011 werd met het oog op professionalise-
ring een Facility contact center opgericht, met de 
bedoeling alle aanvragen inzake interventies te 
centraliseren. Alle techniekers werden uitgerust met 
een PDA.
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