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Van samenwerking tot part nerschap 
computergigant Hewlett-
Packard (HP) en iss 
hebben mekaar gevonden in 
een uniek partnerschap. 
alle facilitaire diensten van 
HP zijn aan iss uitbesteed, 
en dit volgens het ‘integrated 
Facility Management’-model. 
Deze laatste is bovendien 
gehouden aan een unieke 
resultaatsverbintenis. 
tegenover die ene factuur 
die HP aangeboden krijgt, 
staat een engagement  om het 
hele (!) facilitaire gebeuren 
tot een goed einde te brengen. 
Beide bedrijven stellen graag 
hun samenwerking voor.   

n Michaël VANDAMME

De samenwerking tussen ons be-
drijf en ISS Facility Services da-
teert niet van gisteren”, legt Kurt 

Heuten, Delivery Manager BeNeLux 
Global Real Estate van HP uit. “Waar het 
echter om draait is dat dit partnerschap 
- en ik leg de klemtoon op de term! - een 
nieuwe en unieke vorm is gaan aanne-
men. Onmiddellijke aanleiding was een 
baanbrekende beslissing die bij HP ge-
nomen werd. Voortaan zou ons bedrijf 
zich enkel nog met haar kerntaak bezig 
houden. En deze ‘up to core’ had als 
gevolg dat voor alle taken die hierbui-
ten vielen een uitbestedingsoplossing 
gevonden moest worden. Ook dus voor 
het facilitaire gebeuren.”  

“Dat uiteindelijk ISS als partner weer-
houden werd lag ergens voor de hand”, 
vervolgt Kurt Heuten. “Er was al sprake 
van een samenwerking, bovendien is 
ISS net als wij een globale speler. Dit 
maakt het mogelijk in de verschillende 
landen waar wij actief zijn met één en-
kel partnerbedrijf te werken.”

inhoudelijk bekeken  
Wat behelst dit akkoord nu precies? “In 
wezen is dit vrij eenvoudig: ISS neemt 

alle facilitaire taken op zich”, benadrukt 
Heuten. “Gaan we kijken wat dit nu pre-
cies behelst, dan komen we natuurlijk op 
een omslachtiger verhaal uit (lacht).” 

“De hele samenwerking is in een lij-
vig document opgenomen; wij noemen 
het wel eens onze werkbijbel”, pikt             
Philippe Marchal, Sales & Project Ma-
nager Integrated Facility Services bij 
ISS, in. “Concreet: ISS staat in voor de 
cleaning, catering en VIP-catering, sani-
tair, het technisch beheer, maar ook het 
beheer van de helpdesk met betrekking 
tot alle facilitaire kwesties. We verlenen 
eveneens ondersteuning voor de events 
die HP organiseert. Essentieel hierbij is 
dat dit een resultaatsverbintenis is. In 
die ‘Werkbijbel’ is gedetailleerd opge-
nomen welke resultaten precies geboekt 
moeten worden.” 

“Het woord partnerschap is al enkele ke-
ren gevallen, wat geen toeval is”, voegt 
Kurt Heuten eraan toe. “Dit vertaalt 
zich ook in de manier waarop nagegaan 
wordt of de beoogde standaarden effec-
tief gehaald worden. We hebben een sco-
relijst opgesteld, en maandelijks voeren 
zowel Philippe als ikzelf een onderzoek 

Philippe Marchal en Kurt Heuten: “De doelstellingen 
van de samenwerking zijn duidelijk en samen 
bekijken we of er aan voldaan is.”  
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Kurt Heuten: “catering is 
de uitgelezen manier om 
de regionale culturele 
verschillen te accentueren.” 
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Van samenwerking tot part nerschap 

sterke punten

Dit is de samenwerking van de toekomst, klinkt het 
unisono bij beide bedrijven. In een eerste fase was er 
de beslissing van HP om ‘up to core’ te gaan, wat bete-
kende dat het hele facilitaire verhaal van de onderne-
ming uitbesteed diende te worden. Dit uitvlaggen ging 
richting ISS, dat een heel vergaande resultaatsver-
bintenis aanging. Niet langer de uren die ISS voor HP 
presteert doen ter zaken, wel het al dan niet halen van 

vooropgestelde doelstellingen. Deze aanpak leverde 
HP alvast een mooie kostenbesparing op. Bovendien 
werd de staff die met het facilitaire belast was naar 
ISS overgeheveld, wat die mensen extra carrièrekan-
sen oplevert. Buitenlandse voorbeelden laten alvast 
vermoeden dat deze aanpak steeds vaker zal voorko-
men. Wijzen HP en ISS met deze aanpak de facilitaire 
wereld de weg? 

Bedrijfsportret

HP is wereldwijd marktleider in Technology Soluti-
ons aangeboden aan zowel consumenten (B2C) als 
ondernemingen (B2B). Hewlett-Packard’s portfolio 
bestaat zowel uit IT infrastructuur en globale dien-
sten alsook uit computing (laptop en desktop PCs) 
en printers. HP’s wereldwijde omzet voor de vier 
kwartalen van 2008 bereikte 118 miljard US Dollar. 
In België stelt de onderneming ruim 2.800 werkne-
mers te werk. De ISS groep van zijn kant is markt-

leider op het gebied van facilitaire dienstverlening, 
actief in meer dan 50 landen en met ongeveer 
500.000 werknemers en ruim 200.000 klanten, goed 
voor een omzet van 9,250 miljard euro. ISS Facility 
Services is de grootste facilitaire dienstverlener 
in België en stelt er 12.500 mensen tewerk. De 
diensten worden verdeeld over 4 pijlers: Property 
Services, Cleaning, Office Support en Catering. 

uit. Hierbij is het de bedoeling het eens 
te raken over een score voor alle te con-
troleren punten. Lukt dit niet - het ge-
beurde tot nog toe nooit - dan treedt een 
onafhankelijke partij als scheidsrechter 
op. Vanzelfsprekend hebben we ook op 
erg regelmatige basis evaluatievergade-
ringen. De tevredenheid van de HP me-
dewerkers wordt dan weer gepeild aan 
de hand van een regelmatige enquête.”

Plaatselijke accenten 
“Het feit dat de ‘up to core’-beslissing 
van HP een wereldwijde draagwijdte 
heeft, betekent niet dat geen ruimte be-
staat om plaatselijke accenten te leggen, 
zeker op het vlak van catering”, aldus 
Kurt Heuten. “Om het met een bouta-
de te zeggen: in België hebben we een 
lunchcultuur, in Nederland een snack-
cultuur. Wat onze mensen aangeboden 
wordt, zal dan ook verschillen van de 
keuzes die onze collega’s uit het noor-
den kunnen maken. Uiteraard zijn er 
met ISS ook op dit vlak duidelijke af-
spraken gemaakt: elke dag zowel vis als 
vlees, steeds verse groenten en fruit, ook 
een vegetarische schotel voorzien, dat 
soort van zaken. Voor het overige krijgen 
ze ruimte om dit kader in te kleden.”  

Personeel overhevelen 
De samenwerking - partnerschap - is een 
feit en loopt gesmeerd, daar zijn beide 
heren het roerend over eens. We kunnen 
ons echter niet van de mening ontdoen 
dat een dergelijke operatie obligaat ge-
paard gaat met een aantal moeilijkheden. 
“Persoonlijk heb ik het liever over ge-
voeligheid dan moeilijkheid”, corrigeert 
Kurt Heuten. “Zoals het hele facilitaire 
takenpakket uitbesteed is, volgde ook 
iedereen die hier intern voor instond. 
Die mensen werden aan ISS overgedra-
gen en wisselden dus loonlijst van HP 
in voor die van ISS. Bij een dergelijke 
ingreep hoort een stevige communicatie 
die iedereen gerust moet stellen.” 

“Als we erop terugblikken, kunnen we 
enkel concluderen dat die overstap erg 
vlot verlopen is”, zegt Philippe Marchal. 
“ISS heeft het voordeel van naamsbe-
kendheid. Uiteindelijk doen die mensen 
vandaag wat ze vroeger deden, met dat 
onderscheid dat ze dit inmiddels bin-
nen een onderneming doen die het faci-
litaire gebeuren - cleaning, waarmee ISS 
vaak geassocieerd wordt, is nog maar 
goed voor een deel van onze activitei-
tenwaaier - als core business heeft. Het 

spreekt voor zich dat dit heel wat door-
groeimogelijkheden biedt.” 

samenwerking van morgen
“Dit is een manier van samenwerken 
die niet enkel goed werkt. We zijn ervan 
overtuigd dat dit het soort samenwer-
king van morgen is”, resumeert Philippe 
Marchal. “Je ziet dat zo’n service based 
akkoorden steeds vaker in de Angelsak-
sische wereld voorkomen. Via Neder-
land dalen ze dan meer zuidwaarts in 
Europa af. Een belangrijk punt is m.i. 
ook dat ze niet enkel het voorrecht van 
grotere bedrijven zijn. Ook voor een 
KMO kan dit interessant zijn. Je moet 
telkens rekening houden met de schaal. 
Maar het principe is zonder meer op alle 
niveaus werkbaar.” n
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