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Elke leverancier van 
facilitaire diensten heeft 
zich in het IFM-verhaal 
ingeschreven, veelal onder 
één van de volgende vormen:

• Managing agent: één partij die de taken van de operationele  
 dienstenleveranciers beheert;
• Bundled service supplier: één leverancier biedt enkele  
 (verwante) operationele diensten aan; 
• Total or integrated service provider : alle operationele   
 en beheerstaken worden geleverd door één speler 
 (vaak met onderaannemers).

Alle puike inspanningen van deze spelers ten spijt, facility managers 
zijn er niet “weg van”. Daar zijn verschillende redenen voor, maar 
bij IFM is er één die altijd onderbelicht blijft: de ambities van de 
aanbieders en de verwachtingen van de kopers zijn verschillend!
Bedrijven zoeken naar facilitaire dienstverleners die elke zorg 
helemaal, totaal, volledig… overnemen! Menig facility manager 
beklaagt er zich vaak over dat vele van hun verzoeken onvolledig 
worden behandeld. Ze krijgen te vaak halve oplossingen! “Als ik 
een herstelling aanvraag, wil ik graag dat het probleem zich de dag 
erna niet opnieuw voordoet.” “Over 2 dagen is een interne verhuis 
gepland van enkele medewerkers, maar er is hen nog niet verteld 
hoe en wanneer deze precies zal verlopen.” “Wanneer ik broodjes 
wil bestellen voor een vergadering, wil ik een overzichtelijke keuze, 
een efficiënt reservatiesysteem en een duidelijke factuur.” “Zodra ik 
een iets moeilijker verzoek heb, blijkt dit plots buiten scope…” 
IFM breidt het aanbod meestal (kwantitatief) uit in de breedte. Maar 
bedrijven zoeken vooral een (kwalitatieve) uitbreiding in de diepte. 
UNIZO (zie kaderstuk) is daar een mooi voorbeeld van. Ze werken 

FM breidt het aanbod meestal (kwantitatief) 
uit in de breedte. Maar bedrijven zoeken 

vooral een (kwalitatieve) uitbreiding 
in de diepte.

PUBLI-RePoRTAge

AOS Studley is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in 
consultancy rond vastgoed, kantoorinrichting en facility management.

Voor meer informatie: www.aos-studley.be - info@aos-studley.be - 02/7759511

IFM: Integraal of inclusief?
Sinds enkele jaren is Integrated Facility Management (IFM) “bon ton”. 
Toch valt het op dat vele bedrijven (nog) niet voor dit model kiezen. Biedt 
het hen dan niet voldoende tastbare voordelen ? Of is er iets anders aan 
de hand?

zonder facility manager in hun nieuwe kantoren. De receptie lijst alle 
vragen, problemen op en geeft deze meteen door aan één van de vier 
leveranciers. Zij  moeten elk verzoek van A tot Z behandelen. Elke 
leverancier moet ieder probleem oppakken, erover communiceren 
met de aanvrager, totaal oplossen, rapporteren… AOS Studley heeft 
dit model voor UNIZO opgezet en bewaakt het nu ook. 
Bedrijven zoeken partners die hen volledig “ontzorgen”. Niet 
zozeer een “integraal aanbod” voor alle soort behoeftes bij één 
leverancier, maar een “inclusief antwoord” op elke facilitaire vraag! 
Elke facilitaire dienstverlener moet een methode uitdenken om zo’n 
inclusief antwoord te kunnen bieden. Daarbij moet vooral duidelijker 
uitgelegd worden welke diensten wel of niet zijn inbegrepen. Dat 
zorgt op zijn minst voor realistische verwachtingen! Het zal ook het 
onderscheid met een “omnium contract” scherp stellen en (meer)
kosten verklaren.

Toegegeven, niet eenvoudig, maar wel de sleutel voor meer 
klanttevredenheid…

Patrick Waûters, 
Director Facility Management Consulting bij AOS Studley
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“UNIZO zet al haar middelen in om 
de ondernemers te ondersteunen 
en vertegenwoordigen, dat is onze 
specialiteit. Onze dienstverleners moeten 
experten zijn die ons permanent het 
nodige werkcomfort bieden. Ze lossen 
alle facilitaire problemen op, inclusief 
eventuele bijkomende hindernissen 
onderweg!”

Karel Van Eetvelt, 
Gedelegeerd Bestuurder, UNIZO


