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Pierre-Eric Nandancé, Chief Commercial Officer 
ISS, stelt bij Belgische ondernemingen een sterke 
toename vast van de aankoop van multidisciplinaire 

facilitaire diensten. “Dat is op zich een heel logische 
evolutie” commentarieert hij. “Iedereen gaat op zoek 
naar synergie, wil kosten besparen en zich toch van een 
optimale oplossing verzekeren om te voldoen aan de 
noden van het bedrijf”. Bij de keuze voor het outsourcen 
van single services werden de contracten in het verleden al 
maximaal onder druk gezet. Alles heeft een einde, ook de 
mogelijkheid om de prijzen nog verder te drukken.
In heel wat bedrijven krimpen de eigen FM-teams, 
terwijl de te verzekeren dienstverlening blijft en om 
een adequate oplossing smeekt. Ook dit gegeven pleit 
voor multidisciplinair outsourcen. De overstap naar 
multidisciplinair outsourcen hoeft ook niet radicaal te 
gebeuren. Het is mogelijk om stapsgewijs contracten voor 
single services te bundelen. 

Van operationeel naar tactisch
“Single service contracten brengen veel facturen met 
zich mee, bemoeilijken het beheer en de controle van de 
geleverde prestaties” analyseert Pierre-Eric Nandancé. 
“Bovendien kent enkel de facility manager de reële kost 
van de verschillende services, terwijl een CFO van het 
bedrijf enkel naar de naakte kostprijs kijkt”. In economisch 
moeilijkere tijden moet elk bedrijf zich concentreren op zijn 
core business. Kiezen voor multidisciplinair outsourcen van 
FM-services speelt daar helemaal op in en laat bovendien 

Tot voor enkele jaren opteerden bedrijven 
hoofdzakelijk voor het outsourcen van 
single services. Deze aanpak was goed 
voor 90% aandeel in België. Andere 
formules als multidisciplinair outsourcen 
of Integrated FM kenden slechts matig 
succes en waren vooral gangbaar bij 
internationale bedrijven en multinationals. 
Sinds 2010 is een duidelijke wijziging van 
het aankoopgedrag merkbaar.
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Typisch Belgisch outsourcing model in opmars 
toe om de eigen interne FM-dienstverleners te behouden. 
Pierre-Eric Nandancé: “Met het outsourcen van single 
services beperkt men zich tot het louter operationele, 
terwijl multidisciplinair outsourcen van tactische orde is. 
Vanuit ISS zijn we voorstander van een on site management 
voor het operationeel beheer van de gebundelde 
dienstverlening”. ISS ziet deze ontwikkeling als een 
evolutie naar een typisch Belgisch model. 

Respectvol veranderen
Het ideale moment om de overstap te maken van het 
outsourcen van single services naar multidisciplinair 
outsourcen is een verhuis van het bedrijf naar een nieuwe 
locatie en/of de concentratie van enkele vestigingen in een 
gezamenlijk pand. Op dat ogenblik integreert de overstap 
in het change management dat voor iedereen binnen 
het bedrijf aan de orde is. Pierre-Eric Nandancé: “Een 
verhuisoperatie stuit altijd op weerstand bij een deel van 
de medewerkers. Die weerstand kan weggenomen worden 
door het bieden van meer en betere FM-services, wat 
geen meerkost hoeft teweeg te brengen indien de overstap 
naar multidisciplinair outsourcen wordt gemaakt”. Ook 
wanneer het bedrijf verspreid zit over verschillende 
locaties biedt de overstap naar multidisciplinair outsourcen 
grote voordelen: het laat toe de processen binnen de 
verschillende vestigingen te standaardiseren en voordeel 
te halen uit de schaalvergroting. België zit sociaal zeer 
complex in elkaar. Enkel de klant kent de sociale historiek 

van zijn bedrijf en mensen. Multidisciplinair outsourcen 
toont daarvoor respect en laat toe eigen interne mensen 
te behouden. Communicatie en argumentatie van de 
beslissing tot multidisciplinair outsourcen is belangrijk in 
het change management proces.

Versterken van wederzijds vertrouwen 
“Kiezen voor multidisciplinair outsourcen is ook een 
overstap van een klant/leverancier-relatie naar een klant/
partner-relatie” benadrukt Pierre-Eric Nandancé. “Het 
gaat niet alleen om kosten besparen, maar evenzeer 
om het evalueren en optimaliseren van de services. We 
werken zij-aan-zij met de klant en streven verbetering na”.  
Wanneer de relatie tussen opdrachtgever en contractant 
gunstig evolueert, kan multidisciplinair outsourcen 
uitgroeien tot Integrated FM, maar dan wel spontaan en 
niet afgedwongen. “In België mag je nooit iets opeisen, is de 
gouden middenweg heilig!” besluit Pierre-Eric Nandancé.


