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Waarom strijken Facility Managers hemden 
die ze niet dragen?  

FM  I  ThInk Thank  I  FM agIlITy  I

V
allen al deze verwachtingen wel te 
combineren? En zijn ze ‘hapbaar’ voor 
een mens? Of is het kantoor van de 
facility manager gedoemd om een 
chaotische heksenketel te worden? 

Gelukkig niet… Als we deze ogenschijnlijk niet-
combineerbare uitdagingen wat meer van op 
afstand bekijken, wordt een mogelijke synergie 
zichtbaar. De facility manager moet niet proberen 
alsmaar sneller, beter, goedkoper en duurzamer te 
zijn, hij of zij moet vooral zoeken waar er minder 
kan worden gedaan. FM Agility is een techniek 
die hierbij kan helpen. ‘Agility’ (Afgeleid van 
‘agile’, Engels voor ‘wendbaar’) betekent dat enkel 
die facilitaire ondersteuning wordt geboden die 
gevraagd wordt. Wat niet echt nodig is, doen we 
niet! Of hemden die we niet dragen, strijken we 
niet!

afschaffing van overbodige 
facilitaire taken
Wat moeten we binnen FM veranderen om echt 
‘agile’ te worden? Een filter wordt pas  vervangen 
als de installatie een aantal uren heeft gedraaid 
en niet per definitie x keer per jaar. We gaan met 
onze wagen toch ook pas naar de garage als die 
X kilometers op de teller heeft staan. En hebt 
u al opgemerkt dat de automonteur enkel de 
onderhoudstaken uitvoert die de boordcomputer 
op basis van het gebruik (conditie) nodig acht? 
Het gebouw wordt enkel verlicht en verwarmd of 
gekoeld waar mensen aanwezig zijn… En moet 
iedere kamer echt iedere dag afgestoft worden? 
Poetst u dan thuis ook elke dag? Ook de kamers 
waar u niet eens binnen ging? Moeten we echt 
zoveel (verschillende) maaltijden bereiden? Zijn 
2, 3 postrondes per dag echt nog noodzakelijk? 
Ongetwijfeld vindt u nog andere gelijkaardige 
voorbeelden in uw job.

Versoepeling van het aanbod
FM Agility brengt een nieuwe denkwijze voor elke 
Facility Manager. De vraag naar facilitaire diensten 
beschouwen we niet meer als een constante. 
We beseffen dat die vraag iedere dag anders kan 
zijn. Het aanbod aan FM ondersteuning zal snel, 
soepel en eenvoudig mee wijzigen met die steeds 
veranderende vraag ernaar. Gedaan met vaste 
volumes of vooraf bepaalde frequenties. FM Agility 
brengt ons binnen in een wereld waar facilitaire 
vraag en aanbod ‘soepel’ aan elkaar zijn gekoppeld 
zoals de partners van een (geoefend) danspaar.
Als we alle overbodige werk stoppen en niet 
méér middelen inzetten dan noodzakelijk, 
komt er niet alleen tijd vrij, er kan ook veel geld 
bespaard worden. Studies van AOS Studley 
bij veel verschillende klanten leren al jaren dat 
gemiddeld amper 63% van de werkplekken bezet 
zijn. Dit betekent dus dat gemiddeld ook ruim 
één derde van het facilitaire werk, de verwarming, 
koeling of verlichting geheel overbodig is. 
Het besparingspotentieel is gigantisch, zonder 
kwaliteitsverlies of grotere risico’s. Tegelijk ligt hier 
een prachtige kans om het gebouw duurzamer te 
beheren.

anticiperen op de vraag
De Facility Manager zal daarom bovenal de 
evolutie van de vraag moeten meten. Hij moet 
zelfs een mechanisme of formule bedenken om die 
vraag te kunnen voorspellen. Hiermee zal hij goede 
afspraken kunnen opnemen in de contracten met 
zijn dienstverleners. Dit betekent dat de Facility 
Manager (nog) meer tijd zal moeten spenderen 
met zijn klanten en zijn leveranciers (nog) minder 
zal moeten aansturen en opvolgen. Er moet niet 
meer gecontroleerd worden of alle werk is gedaan, 
maar wel of alleen het echt noodzakelijke werk 
kwalitatief is uitgevoerd.

facility Managers hebben hectische agenda’s. Elke dag krijgen ze onverwachte vragen op 

hun bureau die eigenlijk een onmiddellijk antwoord vergen. Daarenboven moet de afdeling 

facility Management ook nog zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd 

blijft, de klantentevredenheid stijgt, de kosten dalen, het gebouw duurzamer kan uitgebaat 

worden… En om het nog wat moeilijker te maken, valt de vraag naar facilitaire diensten 

steeds moeilijker te voorspellen door teleworking, deeltijds werk en vele andere nieuwe 

werkculturen.

Patrick Waûters
Director facility Management 
consulting, aoS Studley
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die ze niet dragen?  

De grootste uitdaging bij FM Agility zit hem in de 
beslissing over welke taken nodig en welke taken 
overbodig zijn. Deze beslissing moet immers op 
iedere moment genomen worden en door iedereen 
betrokken bij de facilitaire ondersteuning. We 
moeten daarom vooraf goede afspraken maken 
over wie deze beslissingen mag nemen (de 
gebruiker ? de FM afdeling, de dienstverlener ?…) 
en welke criteria bij deze beslissing van toepassing 
zijn.

Resultaatsgebonden Sla’s
Aankopers van facilitaire diensten moeten 
prijsafspraken bedenken waarbij een leverancier 
beloond wordt als hij overbodige taken weet 

te voorkomen. De nieuwe contracten zullen de 
leverancier meer vragen dan ieder jaar enkele 
procentjes te besparen via efficiëntieverbeteringen. 
Uw leverancier zal zijn taken niet meer 
periodisch inplannen, maar ze pas voorzien als 
ze echt nodig zijn, bv. op basis van de info in het 
gebouwenbeheerssysteem of reserveringen. De 
kosten voor facilities zullen zo dalen, maar tegelijk 
ook variëren met de reële behoefte eraan. Hoe kan 
u uw financieel directeur nog gelukkiger maken 
dan met echt ‘gevariabiliseerde FM kosten’?

Belang van nieuwe technologieën
Naast nieuwe contractvormen zullen ook meer 
en meer nieuwe technieken voorzien worden 

Vraag naar fM-diensten aanbod binnen traditioneel fM aanbod binnen fM agility

      tijd

  Volume van de vraag ten aanzien van het aanbod
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De Facility Manager 
is een echte acro-

baat: elke dag krijgt 
hij met onverwachte 
vragen te maken die 

bijna onmiddellijk 
behandeld moeten 

worden. Hij moet de 
continuïteit van 

de dienstverlening 
waarborgen, de 

klanttevredenheid 
vergroten, de kosten 
verlagen, de gebou-
wen duurzamer en 
energie-efficiënter 

maken,…

in onze gebouwen waardoor het gebruik ervan 
‘moduleerbaar’ wordt. AOS Studley voorzag 
zijn nieuwe hoofdkantoor van verschillende 
technieken op basis van RFID waardoor het 
gebouw slechts verlicht, verwarmd of gekoeld 
wordt in functie van het aantal mensen dat binnen 
het gebouw aanwezig is en de lokalen waar deze 
zich bevinden. Diezelfde technieken laten ook toe 
om te zien welke lokalen (niet) gebruikt zijn en 
dus wel of niet gepoetst moeten worden.

Als we enkel de echt noodzakelijke FM diensten 
aanbieden, kunnen we nog een ander (dreigend) 
probleem oplossen of voorkomen: de schaarste 
aan goed geschoold FM personeel. Die schaarste 
op de arbeidsmarkt komt amper aan bod in 
facility land, maar zal er sneller dan verwacht 
stokken in de wielen steken… Als we overbodige 
taken niet meer uitvoeren, hebben we meteen 
minder medewerkers nodig en zal de vraag op de 
arbeidsmarkt dus dalen. Tegelijk verleggen we de 
druk op de marges naar een druk op de volumes. 
Betere marges zullen dienstverleners toelaten 
betere medewerkers te lokken en aan boord te 
houden.

Laat het duidelijk zijn dat FM Agility verder gaat 
dan één maal de gebruikelijke diensten terug 
te schroeven. Het is een werkwijze waarbij we 
permanent evalueren wat nodig is en telkens het 
aanbod op die (wijzigende) noden afstemmen. 
Deze methode moet elke Facility manager 
inbouwen in elk contract, voorzien voor elke taak 
en evalueren bij iedere FM kost. Zo kan hij mee 
springen op de ‘lean’ trein en verschillende vliegen 
in één klap slaan op zijn jaarplan…

Patrick WAÛTERS n
Director Facility 

Management Consulting, 
AOS Studley

 

Traditioneel FM 

Aanbod op basis van vaste frequentie

Facility Manager: Focus op opvolgen, controleren 
(reactief)

Aankoper FM: Nadruk op prijs, marges

  FM agility

Aanbod in functie van vraag

Facility Manager: Focus op klantvraag, 
aansturen (proactief)

Aankoper FM: Nadruk op volume
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