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Aan het woord zijn Alain
Delahaut en Johan Ryckx, 
beiden docent FM. Geen van

hen  is bang dat faciltair management
nadelige gevolgen zal ondervinden van
de financieel-economische crisis. Wel
ziet Ryckx een verband tussen de crisis
en de onrust in de sector. “Overnames,
fusies of pogingen daartoe zijn legio.
Grote dienstverleners als Sodexho,

Axima of ISS werpen zich op als leve-
ranciers van totaaloplossingen inzake
FM.  Zeker in moeilijke tijden  is het
verleidelijk om FM integraal uit te be-
steden en snelle besparingen te reali-
seren”.  Delahaut treedt zijn collega bij.
“Sommige bedrijven willen zich niet
aan één enkele FM-leverancier binden
en besteden alleen de practische uit-

voering  uit. De aansturing gebeurt door
eigen deskundig personeel, zodat cru-
ciale  knowhow in het bedrijf blijft”.
Volgens Ryckx is men daar in Nederland
al vertrouwder mee. “KLM en Corus
Steel zijn voorbeelden van zo’n tussen-
oplossing”.

Trend naar geïntegreerde
dienstverlening
Delahaut wijst op een ander gevolg van
de trend naar geïntegreerde diens-
tverlening. “Met uitzondering van
schoonmaak- en cateringbedrijven heb-
ben  gespecialiseerde aanbieders van
FM het moeilijk om zich staande te
houden tussen de groten”. Volgens
Ryckx kunnen grote alleskunners ook
beter inspelen op de groeiende vraag
naar cijfermatige onderbouwing van
FM en naar benchmarking. “Ook deze
trend komt overgewaaid uit Nederland.
De hogeschool en IFMA werken nu
samen een benchmarkingsprogramma
uit voor België”. Delahaut zegt dat
Wallonië inzake best-practice nog ver-
der achterop loopt. “Net zoals de
Fransen reageren we nogal behoudend

De wereldwijde financiële
crisis dompelt België in
2009 bijna zeker in een
recessie. Maar het belang
van FM zal in een slecht
economisch klimaat
eerder toe- dan afnemen.
Facilitair management is
een zekere weg naar
besparingen. Rationeel
energiegebruik verleent
FM bovendien een steeds
groenere status.  

Geen storing in de communicatie tussen Sint-Niklaas/Seraing: de twee scholen delen hetzelfde
programma en werken efficiënt samen met IFMA.

Crisis, zegen voor FM?

Pro-FM

“Outsourcing kent geen eenduidige
oplossingen. Zelfs wanneer er geen weg

naast lijkt te zijn, altijd loert het gevaar dat het
bedrijf cruciale know how dreigt te verliezen”. 
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op nieuwe ideeën of technieken. We
staan voor de uitdaging om ze sneller te
introduceren”. 

FM en duurzaam
ondernemen: een nieuw
bondgenootschap
Parallel met de schaalvergroting zien
Ryckx en Delahaut een tweede ontwik-
keling: FM wordt groener. In feite zijn
het twee kanten van één medaille vindt
Ryckx. “Ze komen voort uit de nood-
zaak om structureel te besparen.
Bovenien wordt duurzaam of maat-
schappelijk verantwoord ondernemen
stilaan een essentieel bestanddeel van
het imago”. Delahaut geeft de recente
wetgeving op de energieprestatie van
gebouwen als voorbeeld. “Het is nog te
vroeg om het effect van de wet te beoor-
delen, maar ze zet het bedrijfsleven 
op het goede spoor. Klimaatneutrale
gebouwen, zoals de showroom 
van Viessmann-verwarmingsketels in
Verviers,  vormen het radicaalste ant-
woord op de nieuwe omstandigheden.
Maar voorlopig zijn het nog uitzonde-
ringen”.  Ryckx denkt dat de grootste

prikkel om energiezuiniger te bouwen
of produceren van de stijgende brand-
stofprijzen komt. “Hoge prijzen stimu-
leren de technische innovatie.
Zonnepanelen bijvoorbeeld evolueren
snel en hernieuwbare energie in het
algemeen is niet langer marginaal.
Misschien zal die evolutie nog ver-
snellen als meer bouwopdrachten vol-
gens het Design-Building-Finance-
Maintenance en Operating- principe
worden toegewezen. Een bouwbedrijf
dat achteraf ook de verwarmings-
kosten moet dragen, heeft er belang bij
om energiezuinig te bouwen”. 

Delahaut ziet ook het mobiliteitsvraag-
stuk als een bron van technische en
organisatorische vernieuwingen. ”Mede
als gevolg van nieuwe wetgeving wordt
de bereikbaarheid van een bedrijf met
het openbaar vervoer een belangrijk cri-
terium bij de keuze van een vestigings-
plaats. En thuiswerken zal een revolu-
tie in onze opvattingen over de
inrichting van kantoren teweeg-
brengen. Het concept van desksharing
bijvoorbeeld is niet langer taboe, zelfs
niet in de publieke sector”.

Edward ADRIAENSENS �

De vraag naar afgestudeerden met een FM-opleiding groeit zienderogen. 
In Vlaanderen kan de instroom van leerlingen de vraag nauwelijks bijhouden.
Met name de bacheloropleiding in het dagonderwijs slaagt er moeilijk 
in om voldoende leerlingen aan te trekken. De posthogeschoolopleiding
daarentegen moet kandidaten weigeren. In franstalig België ligt de situatie
anders. Ook daar is er slechts één hogeschool met een FM-opleiding.  
Maar ze heeft alleen een post-bachelorprogramma en nog geen master.  
Aan leerlingen echter geen gebrek.

FM-opleiding in de lift

Alain Delahaut, coördinator FM-opleiding 
Haute Ecole de la Province de Liège.

Johan Ryckx,
coördinator 

FM-posthogeschool-
opleiding Katholieke

Hogeschool 
Sint-Niklaas. 

Facility Management


