
Jos Duchamps, managing director bij Pro-
cos Group: “Ook in deze editie vergelijken 
we de kerncijfers, de trends en evoluties 
van de Belgische markt van Facility Ma-
nagement met deze in Nederland. Meer 
dan in de vorige edities traden we in over-
leg met de onderzoekers van Twynstra 
Gudde om de verschillen tussen de lan-
den te analyseren en te begrijpen.”
Facility Management is goed voor 1,15% 
van het Belgische bruto binnenlands 
product (bbp). In Nederland is dit 2,6% 
van het bbp voor de vergelijkbare deel-
markten. “In Nederland is het percenta-
ge outsourcing veel hoger dan in België: 
66% tegenover 48%”, gaat Jeroen Weltens, 
consultant bij Procos Group verder. “Ne-
derland kiest veel gemakkelijker voor 
outsourcing, het inhuren van consultants 
en TFM. In België bewaart de Facility Ma-
nager graag de controle over het aanbie-
den van de ‘user experience’. Het is een 
uitgesproken cultuurverschil tussen de 
FM-markten van beide landen.”

War for Talent
Het FM Trendrapport 2019  toont aan 
dat de Facility Manager een belangrijke 
rol speelt in de war for talent. “Het gaat 
niet alleen om het aantrekken en behou-
den van talent voor de organisatie, maar 

ook in het FM-departement is er duide-
lijk een grote vraag naar gepaste skills”, 
aldus Ine Schaeps, consultant bij Procos 
Group. “Er studeren slechts 40 bachelors 
en twintig masters per jaar af in de stu-
dierichting Facility Management”, voegt 
Jos Duchamps eraan toe. “Het onderwijs 
kan helaas niet leveren waar de bedrijven 
nood aan hebben, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. We mogen gerust spreken van 
een knelpuntberoep.”

Dit FM Trendrapport bevat vier columns 
geschreven door professionals van het 
C-level. Zij geven hun visie op FM en de 
toegevoegde waarde voor de totale orga-
nisatie. Ze zijn het er unaniem over eens 
dat FM meer is dan de ondersteunende 
processen beheren, maar essentieel is 
voor het welzijn van de medewerkers en 
de performantie van het bedrijf.

Afwachtende houding
Wanneer men spreekt over duurzaamheid 
en klimaatverandering blijken Facility Ma-
nagers geneigd een afwachtende houding 
aan te nemen. “Pas als de regelgeving 
verstrengt , doet hij of zij het hoogstnodi-
ge”, betreurt Jos Duchamps. “Het behalen 
van de CO2-neutraliteit in 2050 in Europa 
staat bij overheden en industrie niet bo-
venaan de agenda. Nochtans zijn gebou-
wen in Europa verantwoordelijk voor 40% 
van ons totale energieverbruik en 36% 
van de CO2-uitstoot. Bovendien is Facili-
ty Management ook verantwoordelijk of 
minstens betrokken bij mobiliteit, de aan-
koop van kantoorinrichting, reduceren en 
hergebruik van afval,... Kortom alles waar 
men het verschil kan maken op het vlak 
van duurzaamheid en de omslag naar cir-
culaire economie.”
Facility Management heeft invloed op 
veel aspecten van het gebruik van gebou-
wen en is zich te weinig bewust van de 
impact die hij of zij kan realiseren. “Facili-
ty Managers moeten het voortouw nemen 
hun stem laten horen en durven vechten 
voor hun zaak die tenslotte bepalend is 
voor het welzijn van alle medewerkers in 
de organisatie”, is de boodschap die Jos 
Duchamps weerhoudt uit het nieuwste 
FM Trendrapport. “Het initiatief voor ver-
andering moet van de Facility Managers 
zelf komen, onderbouwd met sterke argu-
menten en sluitende businesscases.”
Het FM Trendrapport België 2019  kan 
worden besteld bij IFMA.
Door Eduard Coddé

www.ifma.be
www.procosgroup.com

De Facility Manager moet durven ondernemen

Zonet is het derde Belgische FM Trendrapport verschenen, een 
diepgaand marktonderzoek in de wereld van het Facility 

Management op initiatief van IFMA Belgian chapter en Procos 
Group. Het eerste FM Trendrapport verscheen in 2015. Om een 
heldere vergelijking tussen de resultaten toe te laten, wordt 
dezelfde methodiek tweejaarlijks gehanteerd en dezelfde groepen 
bevraagd.

“Duurzaamheid en 
klimaatverandering: pas als 
de regelgeving verstrengt, 
doet de Facility Manager het 
hoogstnodige.”
Jos Duchamps, managing 
director Procos
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Expert in veiligheid
eciëntie en kwaliteit

Wil u de veiligheid en e�ciëntie in uw gebouwen
verhogen? Dan helpen wij u graag verder met
advies op maat. Een team van bouw
experten staat klaar om u te begeleiden.
Vinçotte, engageert zich voor een veilige en
e�ciënte samenleving, zowel op het werk
als thuis.
Bekijk al onze oplossingen op:
vincotte.be/fmm

Met onze inspecties, keuringen, controles, certificatie, advies en opleidingen bieden wij alle oplossingen onder

één dak aan om veiligheid en e�ciëntie te garanderen. Wij zorgen ervoor dat uw investeringen renderen.
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