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ECFM zet facility man
op de Europese kaart
Facility management staat voor grote Europese uitdaging. Het ‘European Center for Facility

Management’ is een nieuwe vakvereniging voor Facility Management die een brug wil slaan
tussen het vakgebied en de Europese Instellingen. Norman Rose brengt als Secretary
General 25 jaar ervaring mee en zal alles in het werk stellen om facility management op het
beleidsniveau maximaal bekendheid te geven.

E

CFM participeert sinds juni 2013 in de ‘High
level group for business services’. Deze groep
van academici, experten en zakenmensen die
rechtstreeks aan de Europese commissie rapporteert,
heeft als doelstelling aanbevelingen te doen om de
eenmaking van de Europese markt voor diensten
te bevorderen. Bedoeling is om van Europa één
uniforme markt te maken zoals dat al lang het geval
is voor de Verenigde Staten. Deze doelstelling vereist
het uniformiseren van de verwachtingen en terzake
geldende regelgeving.

Norman Rose, Secretary General van Het
European Center for Facility Management
“Facility management werd lange tijd als
‘low-tech’ beschouwd, maar wordt heel snel
‘high-tech’ nu het moet beantwoorden aan
steeds strengere en complexere normen en
wetten. Facility management moet zijn imago
oppoetsen en opwaarderen, zichzelf beter
aan de buitenwereld verkopen”.

Facility management past ook voor de volle 100% in
het kader dat door de ‘High level group for business
services’ is bepaald.
Facility management vertegenwoordigt 6% van het
BNP in Europa. Toch zijn business services nog maar
recent geïntegreerd, terwijl 75% van de Europese
banen al betrekking hebben op business services.
“Business services worden de komende vijf jaar nog
veel belangrijker” aldus Norman Rose. “Traditionele
functies als deze van ingenieur worden opgenomen
in business services als studiebureaus. Tot nog toe
waren business services zeer nationaal gericht, maar
dat zal snel veranderen. Globalisering staat voor de
deur, gedreven door multinationals die business
services op internationale schaal verwachten, met
paneuropese contracten”.
Norman Rose citeert als voorbeeld autoproducent
Renault / Dacia, die in 84 landen actief is, terwijl er
geen enkele service provider hierop kan inspelen en
de klant toch een one-stop-shopping nastreeft.

© Bernard De Keyzer

Facility management samengevat
in één unieke norm
Jos Duchamps, President ECFM, maakt deel uit van
de werkgroep ‘instruments for business services’.
Deze werkgroep in de schoot van de High Level
Group (HLG) buigt zich o.a. over hoe standaarden en
normen de eengemaakte markt kunnen bevorderen
en dus de diensten economie kunnen versterken.
“De markt internationaliseren moet het over de
grenzen heen handelen gemakkelijker maken en
stimuleren” verduidelijkt hij, “Waar leveranciers van
diensten zich tot nog toe haast uitsluitend richten
op één enkele lokale markt, is er een evolutie nodig
naar een internationale markt die zich als één enkele
markt gedraagt”.
Jos Duchamps argumenteert graag het grote belang
van de EN15221 standaard voor de beoogde evolutie:
“Met EN15221 beschikken we als een van de
weinige vakgebieden over een internationale officiële
norm die alles vastlegt wat met facility management
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te maken heeft. Alle definities, tools om te benchmarken en te
vergelijken zijn er in opgenomen”.
Grenzen vervagen
De Europese economie en meer uitgesproken nog de WestEuropese economie, evolueert snel van een productgeoriënteerde
economie naar een service-economie. Vandaag is er al een zeer
grote tewerkstelling in de service-economie. In de periode 1999 tot
2009 werd een groei met +2,38% opgetekend voor wat ‘business
services’ betreft, terwijl de groei voor totale Europese economie
slechts +1,1% bedroeg(1).
Het ECFM wil met leveranciers die al cross border actief zijn en
bijgevolg al ervaring hebben opgedaan met internationaal werken,
Facility Management verbinden met de Europese instellingen.

Facility management vertegenwoordigt 6% van het BNP in Europa
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Jos Duchamps: “Vandaag zijn amper 20% van de geleverde
business services binnen Europa cross border activiteiten.
De reden waarom er zo weinig internationaal gehandeld wordt
op het vlak van business services is het gevolg van een aantal
barrières, zoals de administratieve bureaucratie die moet
overwonnen worden, de doorgaans sterk verschillende wetgeving,
communicatieproblemen…”.
Facility management wordt ‘high-tech’
ECFM is er rotsvast van overtuigd dat de wereld van het facility
management zal internationaliseren en zijn plaats moet krijgen op
Europese schaal. ECFM treedt op als raadgever in de ‘High level
group for business services’ om een eengemaakte markt te helpen
vergroten. “Technologie is daarvoor de drijvende kracht” verzekert
Jos Duchamps. “Business services kunnen innovatie stimuleren,
zoals bv. het promoten van Building Information Modeling (BIM)
in de bouwsector”.
Norman Rose gaat verder: “Facility management werd lange tijd
als ‘low-tech’ beschouwd, maar wordt heel snel ‘high-tech’ nu het
moet beantwoorden aan steeds strengere en complexere normen
en wetten. Er zijn dan ook beter opgeleide en meer gekwalificeerde
mensen nodig. Facility management moet zijn imago oppoetsen
en opwaarderen, zichzelf beter aan de buitenwereld verkopen”.
Om dat alles in beweging te brengen is er nood aan managers,
veeleer dan aan uitvoerende professionals. Daarnaast is er ook nood
aan informatie, in casu meetgegevens en benchmarkgegevens.
www.ec-fm.eu
Eduard CODDÉ n
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(1) bron: Europese Commissie
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