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als leverancier van facilitaire diensten gaat iss uit van het self performing model: het bedrijf voert 
zo veel mogelijk diensten zelf uit. in het concept Integrated Facility Services (ifs) plaatst iss daar 
het management van die geïntegreerde diensten boven op. roel Vanderheyden, General Manager 
ifs bij iss, toont hoe dat concept klanten helpt om hun duurzaamheidsdoelen te halen.

ISS heeft de voorbije tien jaar sterk geïnvesteerd in de ver-
breding en versterking van zijn dienstenpakket. Dat stelt het 
bedrijf in staat om self performing te werken: nagenoeg alle 

diensten worden door werknemers van ISS geleverd. Bovendien 
staat ISS ook in voor de geïntegreerde aansturing van die dien-
sten. Niet van op een afstand, maar wel door een facility manager 
on site.

onstabiele economie creëert doorbraak
Internationale organisaties geven al langer de uitvoering én het 
beheer van hun facilitaire diensten in handen van één professi-
onele partner. “De jongste maanden nemen ook veel Belgische 
bedrijven contact met ons op voor Integrated Facility Services”, 
stelt Roel Vanderheyden vast. “Dat is een doorbraak en niet onlo-
gisch, want door de onstabiele economie zoeken bedrijven uit op 
welke manier ze optimaal facilitaire diensten kunnen gebruiken. 
Daarnaast maakt ISS als leverancier van geïntegreerde facilitaire 
diensten steeds vaker deel uit van consortia die zich kandidaat 
stellen voor projecten op de PPS-markt.”
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Integrated Facility Services, een  duurzaam concept van ISS

Eén contact, één team
Het financieel aspect is erg belangrijk, maar er zijn andere goede 
redenen waarom organisaties meer en meer overschakelen naar 
een geïntegreerde facilitaire dienstverlener. Ze hebben behoefte 
aan een single point of contact. Roel Vanderheyden wijst naar het 
verleden: “Bedrijven hebben ervaren dat verschillende dienstverle-
ners de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. Dat is altijd 
in het nadeel van de klant, omdat het niet oplossingsgericht werkt. 
ISS plaatst daarom één facility manager in de vestiging van de klant. 
Die manager stuurt en coördineert niet alleen de activiteiten, maar 
zorgt ook voor rapportering en financiële follow-up. en er is één 
uitvoerend team dat zich garant stelt om facilitaire oplossingen te 
leveren, niet enkel om uit te voeren wat op papier staat.
 
Duurzaamheid als gemeenschappelijk doel
Centraal in de werking van ISS staat de ISS Value Chain, waar de 
ene schakel in de andere haakt om duurzame oplossingen voor 
de klant te creëren.  Op die manier helpt ISS haar klanten actief 
om hun eigen doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikke-

ling te bereiken.   een typisch voorbeeld van duurzame innovatie is 
Cleaning Excellence.  Roel Vanderheyden: “Het Cleaning Excellence-
programma stoelt op standaardisatie, eenvoud, milieuvriendelijk 
schoonmaken, ergonomie, automatisering, innovatief beheer van 
de afvalstromen, enz.” ISS wil zich volop inzetten voor de duur-
zaamheidsdoelen die organisaties zich stellen om hun ecologische 
voetafdruk te reduceren.  “Precies daarom hebben we ook elektri-
sche en hybride wagens in de fleet opgenomen. en voor onze cate-
ringactiviteiten geven we de voorkeur aan verse producten en lokale 
leveranciers.”

comfort en duurzaamheid 
De synergie tussen de verschillende facilitaire diensten onder 
Integrated Facility Services moet sterk bijdragen tot de duurzaam-
heid, besluit Roel Vanderheyden: “Schoonmaak, catering, handy-
man, mailroom handling, technische activiteiten … het is de taak 
van ISS om synergieën te vinden die toegevoegde waarde creëren. 
Niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook op dat van comfort en 
duurzaamheid.”


