
Benchmark
De coronacrisis zet de (facilitaire) we-
reld op zijn kop, nog steeds. En de vraag 
is hoelang COVID-19  ons leven nog zal 
bepalen. Alle studies en lessons learned 
zijn momenteel welkom om bij te leren. 
In het IFMA-rapport ‘De impact van de 
coronacrisis op facility management in 
België’ komt u te weten hoe 153  colle-
ga’s, waarvan het overgrote deel facility 
managers, de directe impact ervaarden in 
de praktijk, de periode na de lockdown en 
welke toekomstverwachtingen ze hebben. 
Het werk is opgedeeld in drie overzichte-
lijke hoofdstukken, doorspekt met cijfers 
en infografieken. Ongeveer de helft van 
de respondenten is actief in de facilitaire 
dienstverlening. 
De andere deelnemers komen uit zeer di-
verse sectoren zoals de overheid, vastgoed, 
business services en IT, financial services, 
healthcare en dergelijke meer. 
De geënquêteerden situeren zich hoofd-
zakelijk in middelgrote, grote of zeer gro-
te bedrijven. Bijna de helft werkt in een 
megabedrijf met meer dan 1.000  mede-
werkers.

Maart 2020
Het eerste hoofdstuk focust op de di-
recte gevolgen van de lockdown. Uit de 
antwoorden blijkt dat er massaal gevolg 
werd gegeven aan de oproep van de over-
heid om zoveel mogelijk te telewerken. 
56% van de respondenten werkte enkele 

maanden volledig van thuis uit.
Hierbij kunnen we ons de vraag stellen of 
het mogelijk is om alle taken van thuis uit 
te voeren? 72% antwoordt bevestigend. 
De overige 28% ondervindt toch een 
aantal problemen. Beperkingen die vaak 
werden vermeld zijn technische proble-
men, storingen tijdens videocalls, de be-
schikbare ruimte thuis en het gebrek aan 
ergonomische ondersteuning. Niettemin 
zegt 78% in de toekomst meer in te zetten 
op telewerken.

Er werd ook gepeild naar de directe im-
pact op het volume van de facilitaire 
diensten. Catering, receptiediensten en 
travel management werden drastisch af-
geschaald, in tegenstelling tot beveiliging 
en schoonmaak die werden opgeschaald.
43% werkt samen met externe facilitaire 
dienstverleners, vooral inzake schoon-
maak. Het merendeel apprecieert vooral 
de beschikbaarheid en flexibiliteit, het be-
grip, de snelheid, professionaliteit, kennis, 
ondersteuning en inzet.

Welke impact heeft de coronacrisis op facility management in België?

U komt het te weten in het rapport dat IFMA Belgium Chapter in september publiceerde. De enquête 
werd in augustus 2020 uitgevoerd. De resultaten geven de impact van de coronacrisis weer en 

bieden ook nu, tijdens de tweede lockdown, nuttige inzichten. Een samenvatting.
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Terug naar kantoor
Na de lockdown was er heel wat onge-
rustheid bij medewerkers omtrent hun 
veiligheid bij de terugkeer naar het kan-
toor. Het kwam er voor bedrijven dan ook 
vooral op aan om vertrouwen te schep-
pen met een reeks maatregelen.
Praktisch elk bedrijf nam maatregelen 
om de 1,5-meter richtlijn te respecteren: 
looproutes, stickers, bordjes, afscheidings-
schermen, affiches, elleboogdeurkrukken, 
filmpjes, communicatie via mail en soci-
ale media, beperkt liftgebruik, lagere be-
zetting van de kantoren en restaurants… .
Onder de extra hygiënemaatregelen val-
len vooral extra poetsbeurten met meer 
aandacht voor de contact- en kritische 
punten, ontsmettingszuilen, desinfecte-
rende gels en mondmaskers. Veel bedrij-
ven voerden extra poetsbeurten en (per-
manente) controles in.

Het thuiswerken brengt een 
aantal vragen met zich mee 
inzake ergonomie, inrichting 
van het thuiswerkkantoor en 
arbeidsduur.

De coronacrisis heeft ook een zware im-
pact op de restauratieve voorzieningen, 
waarbij de meesten het aanbod afbouw-
den. Sommigen voerden take-away in en 
schaften warme maaltijden af. Andere 
vaak genoemde maatregelen: aparte 
verpakkingen, beperking van het aantal 
personen en extra hygiënemaatregelen.
Bijna alle bedrijven hielden de bezet-
tingsgraad nauwgezet in het oog. 46% 
verminderde de bezettingsgraad, 22% 
werkte met een telsysteem, 19% voerde 
aangepaste openingstijden in. Slechts 
7% controleerde de lichaamstemperatuur.
Meer dan de helft van de respondenten 
maakte geen gebruik van een werkplek-
reservatiesysteem. Een minderheid is dit 
van plan in de toekomst.
Een vierde geeft aan dat er niet gecon-
troleerd wordt op het naleven van de 
richtlijnen. Van zij die het wel doen wordt 
sociale controle het vaakst genoemd.
Een belangrijke vaststelling is dat meer 
dan de helft van de respondenten zegt 
dat de medewerkers specifieke verander-
de noden hadden bij de terugkeer naar 
kantoor. Niettemin hadden velen onder 
hen na een lange tijd van telewerken be-
hoefte aan sociaal contact. Het thuiswer-
ken brengt ook een aantal vragen met 
zich mee inzake ergonomie, inrichting 
van het thuiswerkkantoor en arbeidsduur.

Uit de antwoorden lijkt zeer duidelijk dat 
bedrijven een goede balans moeten vin-
den tussen tele- en kantoorwerken, met 
het kantoor als overleg- en ontmoetings-
ruimte.

De toekomst
Het rapport sluit af met een blik op de 
toekomst. Opvallend is dat 78% denkt 
dat de kantoorbezetting van voor de cri-
sis niet meer terugkomt. Tegen midden 
2021  verwacht men gemiddeld een be-
zetting van 64%. Dit heeft uiteraard ge-
volgen voor het aantal werkplekken en 
de werkplekindeling. 36% denkt dat het 
aantal werkplekken zal verminderen. 23% 
is de mening toegedaan dat het aantal m² 
kantoorruimte zal verminderen.
Wat het facilitair budget betreft denkt 
slechts 22% dat het in de toekomst zal 
stijgen en dit met gemiddeld 26%. 33% 
voorspelt zelfs een krimp van gemiddeld 
22%, terwijl 45% het op een stagnering 
houdt.
Brengt de crisis nieuwe trends met zich 
mee? 34% zegt van niet. Zij die wel nieu-
we trends zien noemen onder meer: ‘het 
nieuwe vergaderen’ vanop afstand, alter-
natieve manieren van schoonmaken, nieu-

we cateringformules, facilities aan huis en 
investeringen in het thuiskantoor.
Het belang van een intensieve samen-
werking tussen FM en HR wordt even-
eens onderstreept. Waar men zich tot 
slot zorgen over maakt met het oog op 
de toekomst? Een van de grote bezorgd-
heden betreft de budgetten en druk op 
de bedrijfskosten. Andere uitdagingen 
die aangehaald worden: het afvalbe-
heer, optimale en veilige integratie van 
technieken zoals HVAC in gebouwen, 
de planning van preventief onderhoud, 
werkplekken die afgestemd zijn op tele-
werken, een herziening van het aantal m², 
een evaluatie/herziening van de huidige 
functies en afdelingen, evaluatie van de 
contracten, het in stand houden van de 
sociale cohesie en het motiveren van de 
medewerkers. Uitdagingen die met het 
oog op een futureproof onderneming 
best niet onderschat worden.
Door Tilly Baekelandt

Meer weten?
Download het rapport gratis via 
www.ifma.be/
nl-ifma-benchmark-fm-2020
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