
Het nieuwe normaal
Gaan we nog terug naar de situatie van 
voor de crisis? Wellicht niet. Bedrijven wa-
penen zich maar beter tegen dergelijke 
crisissen. Ondertussen is ook de mindset 
omtrent een aantal zaken veranderd. Zo 
is het draagvlak rond telewerken groter 
geworden. Futureproof ondernemingen 
spelen hier op in. Een mooi voorbeeld 
is het nieuw denkkader van Telenet in-
zake hybride werken, gebaseerd op ver-
trouwen en het 60/40-principe (thuis/
kantoor). Een strategie die het bedrijf 
wellicht geen windeieren zal leggen 
met het oog op het behouden van me-
dewerkers en aantrekken van nieuw ta-
lent. Want vergis je niet, de war on ta-
lent woedt nog steeds.
Ondanks het feit dat veel bedrijven mo-
menteel in zwaar weer verkeren is het 
nu het moment om een stap terug te 
zetten, het strategisch en tactisch kader 
te hertekenen en duurzaam te optimali-
seren. Maar hoe begin je hieraan?

Wees kritischer
Bedrijven zijn zich vaak onbewust van het 
potentieel om facilitaire diensten, werk-
plekken of vastgoed te optimaliseren. Uit 
het FM Trendrapport blijkt dat er gemid-
deld nog 65% onontgonnen potentieel is. 
Voorts zien we dat de wil er meestal wel is, 
maar de middelen ontbreken. 70% van de 
bedrijven zegt intern bezig te zijn met op-
timalisatie, maar de vraag is hoe de kwa-
liteit gemanaged wordt. En of contracten 
kritisch worden geëvalueerd?
Een benchmark FM van AREMIS geeft 
aan dat 50% van de bedrijven geen KPI’s 
opneemt in de contracten. Van zij die dit 
wel doen, wordt 20% van de KPI’s daad-
werkelijk gemeten. 10% grijpt effectief in 
wanneer nodig. Slechts 5% van de KPI’s 
worden aangepast tijdens de looptijd van 
het contract.Een onthutsende vaststelling 
is dat 30% van de facility en workplace 
contracten de eigenlijke noden niet dek-
ken door bijvoorbeeld historische veran-
deringen of veranderde behoeftes. Een 
kritische blik, gevolgd door een structure-
le aanpak, is dus aan de orde.

Contracten opzeggen of kosten 
uitstellen?
De aanpak hangt ook voor een stuk af 
van de financiële situatie van het bedrijf. 
Een onderneming die in een impasse zit 
ziet zich soms genoodzaakt om alle niet 
noodzakelijke kosten te schrappen. Dit 
impliceert het opzeggen van contracten, 
bijvoorbeeld inzake binnenbeplanting. De 
vraag is echter of dit quick wins of quick 
losses zijn? Medewerkers hebben immers 
alsmaar meer behoefte aan wellbeing en 
verandering.
Een pragmatische aanpak geniet de voor-
keur. Welke kosten kunnen met andere 
woorden uitgesteld worden en waar zit-
ten de quick wins?

Workplace en facility management: 
quick wins
Quick wins zijn nu extra interessant om-
dat ze middelen genereren die elders kun-
nen ingezet worden. Enkele voorbeelden.
Een quick win binnen cleaning is het in-
voeren van activity based cleaning, op ba-
sis van een flexibel contract. De bezetting 
van veel bedrijven is momenteel met de 
helft gedaald. Het kan niet de bedoeling 
zijn dat cleaning naar aanleiding van de 
coronacrisis duurder wordt omdat de con-

tracten niet worden herzien en er extra 
uren worden besteld. Helaas komt dit in 
de praktijk vaak voor.
Een andere quick win betreft een basis-
pakket per werknemer, waarbij iedereen 
conform de hygiëneregels over een eigen 
pakket beschikt (muis, klavier, telefoon…). 
De werknemer wordt als het ware een 
nomade die van overal kan werken. Dit 
past perfect binnen de trend van hybride 
werken.
Een quick win in verband met onderhoud 
is het preventief opvolgen van bepaalde 
installaties waardoor het risico inzake 
uitval verlaagt en zware kosten vermeden 
worden.
Andere mogelijkheden zijn het aanvra-
gen van een herberekening van de totale 
garantie en het herbekijken van de con-
tracten omtrent utilities. Het momentum 
is er in ieder geval om energiecontracten 
te herzien.

Naar een duurzaam optimalisatie-
proces
Het loont ook de moeite om nu reeds na 
te denken over lange termijn optimali-
saties. Neem de huidige governance en 
contracten onder de loep. Trek tijd uit 
om zware contracten te negotiëren en 

Kosten besparen én meerwaarde creëren

Neem contracten onder de loep en zie quick wins niet over het hoofd

Hoe bespaar je zonder risico’s te nemen, medewerkers te ontslaan of in te boeten op kwaliteit en 
tevredenheid? Op een positieve manier kosten besparen is ook in coronatijden geen onmogelijke 

opdracht. Op korte termijn liggen de quick wins vaak voor het rapen, alleen worden ze dikwijls over 
het hoofd gezien. En het loont zeker de moeite om de bestaande contracten onder de loep de nemen. 
Enkele tips inzake optimalisatie van vastgoed, workplace en facility management. Of hoe bedreigingen 
opportuniteiten worden.
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•  Analysis of current contracts & specifications 
•  identify deviations according to the current needs 
•  Review FM processes 
•  challenge current KPI’s & SLA’s 

•  Re-engineer the quality management chapter of their existing contracts 
•  Analyse 1 year total FM spent and benchmark results accordingly to our FM benchmark 
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een retroactieve planning te maken. Op 
die manier komt het bedrijf na de quick 
wins in een meer duurzaam optimali-
satieproces. We denken bijvoorbeeld 
aan het potentieel om te digitaliseren. 
Dit laat facility managers toe om een-
der waar en wanneer vanop afstand 
actie te ondernemen. Veel bedrijven 
oriënteren zich nog op een standalone 
installatie on site, waardoor sommige 
medewerkers genoodzaakt zijn om zich 

ondanks de lockdown naar het gebouw 
te verplaatsen. In de praktijk zien we 
veel schroom om effectief naar leveran-
ciers toe te stappen. Contracten worden 
niet of nauwelijks uitgedaagd en zijn 
weinig flexibel. Het gesprek op een rati-
onele manier aangaan kan echter leiden 
tot een win-winsituatie.
We komen tot slot nog even terug op 
cleaning, waarbij we veelal resultaats-
verbintenissen zien. Maar wordt er ook 

gedefinieerd wat het resultaat is en hoe 
dat gemeten wordt? Een case van ARE-
MIS wijst uit dat het herschrijven van 
een contract op basis van een kwantita-
tief model, resultaatgebonden KPI’s en 
resultaatmetingen tot een besparing van 
100K kan leiden…
Door Tilly Baekelandt
Met dank aan AREMIS Belgium

Vastgoed/kantoorruimte: opportuniteiten

> Occupancy	Costs	Structure	according	to	benchmarks	-	leasehold	scenario	(*):	

(*)	May	strongly	vary	from	one	location	to	another	

Identified	Opportunities:	Orders	of	Magnitude	
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High	Rent	Areas	(Prime	locations)	
(8-15K€/workstation/year)	

Low	Rent	Areas	
(3-4K€/workstation/year)	

Rent	
55%	

RE	Taxes	
5%	

Hard	Services	
16%	

Soft	Services	
14%	

Internal	FM	
salaries	
10%	

M²	Driven	

Headcount	
Driven	

Rent	
27%	

RE	Taxes	
2%	

Hard	
Services	
28%	

Soft	
Services	
25%	

Internal	
FM	salaries	

18%	

M²	
Driven	

Headcount	
Driven	

> Occupancy	Costs	Structure	according	to	benchmarks	-	freehold	scenario:	

(*)	May	strongly	vary	from	one	location	to	another	

Identified	Opportunities:	Orders	of	Magnitude	
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RE	Taxes	
3%	

Hard	
Services	
39%	

Soft	
Services	
34%	

Internal	
FM	

salaries	
24%	

M²		
Driven	

Headcount	
Driven	

2-3K€	
per	workstation	/	year	

5.5K€	
per	workstation	/	year	

High	Cost	Areas	Low	Cost	Areas	

De bezettingskost is, na de loonkost, dikwijls de tweede grootste kost van een bedrijf en varieert sterk naargelang de locatie.
Uit een studie van AREMIS blijkt dat op locaties met lage huurprijzen 57% van de bezettingskosten m²-gedreven is, terwijl dit 
op toplocaties 76% is. De opportuniteiten liggen hier vooral op het vlak van het reduceren van de huuroppervlakte en hard ser-
vices en het negotiëren van de bijhorende contracten. Dit op basis van sleutelparameters zoals vervaldata, opties, voorwaarden 
inzake vroegtijdige beëindiging, lokale markttrends en alternatieve aanbiedingen. Voor gebouweigenaars (42% van de kosten 
m²-gedreven) gaat het vooral over het verkopen of verhuren van niet gebruikte ruimte, het reduceren van de hard services en het 
heronderhandelen van contracten inzake hard- en soft services. Het invoeren van activity-based shared workspace leidt over het 
algemeen tot een ruimtevermindering van 20 à 30% en door meer telewerk. Niettegenstaande is het hierbij belangrijk om een deel 
van de besparingen te investeren in het verhogen van de aantrekkelijkheid en connectiviteit van de ruimte. Een dergelijke aanpak 
leidt niet alleen tot ruimtebesparing, maar ook tot een meer flexibele organisatie, een meer gewaardeerde werkomgeving en een 
verminderde ecologische voetafdruk.
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