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Begin	 dit	 jaar	 nam	 Frédéric	 Desmidt	 het	
stokje	over	van	Patrick	Sonveaux	als	hoofd	
Facilities	 en	 Infrastructures	 op	 het	 impo-
sante NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Een 
natuurlijke	nieuwe	stap	in	de	carrière	van	
deze	Franse	veertiger	die	van	opleiding	ar-
chitect is en al met zijn voorganger samen-
werkte als manager Ruimte en Projecten. 
Eenmaal	hij	zijn	nieuwe	FM-pet	had	opge-
zet,	 beleefde	hij	 een	Danteske	vuurdoop:	
einde	van	de	covidmaatregelen,	de	“storm	
van	de	eeuw”,	gevolgd	door	de	Russische	
invasie van Oekraïne en de tumultueuze 
gevolgen ervan met zelfs het vooruitzicht 
op	 een	 toetreding	 tot	 de	NAVO	van	Zwe-
den	en	Finland...	Frédéric	Desmidt	en	zijn	
team	van	meer	dan	70 mensen	doorstaan	
een	 roerig	 jaar.	 Met	 een	 mix	 van	 zelfbe-
heersing en glimlachende cool geeft de 
nieuwe manager ons een overzicht van de 
onderwerpen	die	de	agenda	beheersen	in	
het hoofdkwartier van de Noord-Atlanti-
sche Verdragsorganisatie.

U bent het nieuwe Head 
Infrastructure en Facilities. Wat 
deed de weegschaal in uw voordeel 
doorslaan?
Frederic	Desmidt – Ik denk dat twee din-
gen	 hebben	 meegespeeld.	 Enerzijds	 ben	
ik	van	opleiding	architect,	een	beroep	dat	
ik	 10  jaar	 in	 de	 privésector	 heb	 uitgeoe-
fend	 voordat	 ik	 projectmanager	 werd	 bij	
de NAVO. We staan met de NAVO voor 
een periode van veranderingen die we 
sinds	de	Koude	Oorlog	niet	meer	hebben	
meegemaakt, en het heeft daarom in mijn 
voordeel	gespeeld	 iemand	te	hebben	die	
projecten	 en	 veranderingen	 in	 goede	 ba-
nen kan leiden. Anderzijds was ik klaar om 
erin	te	vliegen.	Ik	ken	de	winkel,	ik	heb	er	
tenslotte	al	de	helft	van	mijn	carrière	aan	
gewijd.	Ik	heb	meegewerkt	aan	de	verhui-
zing van het ene hoofdkwartier naar het 
andere	en	 ik	heb	de	verandering	 in	denk-
modellen en operationele modellen mee-
gemaakt. In dit stadium was de NAVO min-
der	op	zoek	naar	een	beheerder	dan	naar	

iemand die in staat was veranderingen te 
leiden en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wat is de toegevoegde waarde van 
uw vaardigheden als architect voor 
zo’n functie?
FD	–	 Een	 architect	 benadert	 elk	 project,	
elke taak of opdracht zonder een kant-en-
klare methodiek. Dit helpt mij omdat ik 
me vanzelf dwing om elk project als iets 
nieuws	te	benaderen,	met	een	bredere	en	
dus	 meer	 vernieuwende	 blik.	 De	 andere	
troef is het pragmatisme om alles tot in de 
puntjes te regelen. Dit is ideaal in de con-
text	 van	de	NAVO	en	haar	 brede	behoef-
ten:	logistiek,	catering,	afval,	werkruimten,	
meubilair,	 technieken	
en	 gebouwen,	 elektro-
nische en/of fysieke 
beveiliging.	 Tot	 zelfs	
het	 beheer	 van	 evene-
menten, zoals een top 
van staatshoofden... 
Door al deze discipli-
nes te kennen, weet 
ik heel snel op welke 
middelen	ik	een	beroep	
moet doen. Architecten 
hebben	 ook	 een	 bena-
dering die gericht is op 
mensen	en	hun	gewoontes.	De	vraag	“hoe	
leef	 jij	 in	 je	huis?”	 Ik	ben	nu	gefocust	op	
het	“NAVO-huis”	en	zijn	gebruikers	en	hun	
behoeften.

Hoe kijkt u als architect naar dit 
nieuwe hoofdkantoor?
FD	–	 Architectonisch	 is	 dit	 gebouw	 erin	
geslaagd iconisch te worden, ook al kijk ik, 
zoals elke zichzelf respecterende architect, 
soms	kritisch	naar	bepaalde	aspecten	van	
het werk van mijn vakgenoten. Vanuit het 
technisch oogpunt werkt alles ook prima. 
Het	 gebouw	 is	 flexibel	 en	 doet	 wat	 het	
moet doen. Aan de andere kant is het dui-
delijk	dat	het	15 jaar	geleden	is	ontworpen.	
Zo	is	het	nog	niet	volledig	aangepast	om	
in te spelen op de nieuwe manieren van 

werken die zijn ontstaan sinds covid. Dit 
gebouw	blijft	 relatief	 traditioneel	 op	 het	
vlak van werkplekken met eerder aparte 
en vaste kantoren. We moeten soms cre-
atief zijn om het te laten evolueren en te-
gelijkertijd spaarzaam te kunnen omsprin-
gen met middelen en inspanningen.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen 
voor Facilities die eigen zijn aan de 
NAVO?
FD	–	 Covid	 of	 niet,	 bepaalde	 jobs	 en	 be-
paalde teams moeten permanent werken 
met	een	beveiligde	toegang	tot	beveiligde	
netwerken.	 Telewerken	 is	 onverenigbaar	
met	 deze	 behoefte.	 Tijdens	 de	 gezond-

heidscrisis hadden we 
echter geen andere 
keuze dan mensen 
massaal thuis in lock-
down te sturen en inno-
vatief om te gaan met 
de manier van werken. 
Nu de mensen vandaag 
terug op kantoor ko-
men werken, stellen we 
vast dat ze hun kantoor 
minder dan vroeger als 
een privéruimte zien. 
En op managementni-

veau staan de verantwoordelijken meer 
open	 voor	 flexibele	 ruimtes,	 voor	 meer	
soepelheid,	maar	de	prioriteit	blijft	veilig-
heid	en	het	feit	dat	we	te	maken	hebben	
met	 de	 30  en	 binnenkort	 32  landen	 die	
een	plek	hebben	binnen	onze	organisatie.

Is het dan niet de prioriteit om het 
NAVO-hoofdkwartier te verbouwen 
zodat het de nieuwe trends rond 
werken weerspiegelt?
FD	–	De	prioriteit	van	de	NAVO	 is	vooral	
om te reageren op de huidige crises. Dit 
eist nu al onze aandacht op. Tegenwoordig 
maakt	de	optie	“telewerken”	deel	uit	van	
de gewoonten, maar niet in die mate dat 
we speciale ruimtes moeten inrichten zo-
als	 multifunctionele	 en/of	 collaboratieve	

“Om FM te zijn bij de NAVO moet je erg flexibel en taai zijn”

Sinds februari is Frédéric Desmidt de nieuwe directeur van Infrastructures en Facilities op het 
reusachtige hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Aan hem om de impact van het einde van de 

covidmaatregelen, de Russisch-Oekraïense crisis en binnenkort de toetreding van Zweden en Finland 
een plaats te geven in het leven van deze atypische en hyperbeveiligde bijenkorf ... En los daarvan? 

“Het gaat best goed!” verzekert de nieuwe FM van de megastructuur.

Frédéric	Desmidt	–	Head	Infrastructure	and	Facilities	management	voor	de	NAVO
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“De bondgenootschap is 
de voobije zes maanden 

nog sneller veranderd. 
De geopolitieke crises 
verstoren momenteel 
alles op het vlak van 
facilities, projecten, 
metamorfoses…”



hubs.	 Het	 zal	 wel	 een	 uitdaging	 zijn	 om	
meer	personeel	 ter	plaatse	te	hebben	en	
om	Zweden	en	Finland	een	optimale	plek	
te geven als ze eenmaal toegetreden zijn. 
Nieuwe manieren van werken en de im-
pact ervan op de werkvloer zijn een deel 
van de oplossing.

Welke andere impact heeft de 
gezondheidscrisis gehad op 
Facilities?
FD	–	Jammer	genoeg	raakten	de	mensen	
een	 beetje	 vervreemd	 van	 het	 gebouw	
en de infrastructuur. Ons Staff center met 
sportinfrastructuur en restaurant heeft 
te lijden gehad onder het vertrek van de 
gebruikers	 en	 zeker	 ook	 van	 het	 vertrek	
van de horecamedewerkers. We werken er-
aan om de NAVO-gemeenschap opnieuw 

warm te maken voor de werkplek. De cate-
ringkant	hebben	we	moeten	aanpassen	en	
we	hebben	het	 aanbod	moeten	bijsturen.	
Zo	laten	we	dagelijks	foodtrucks	komen	en	
hebben	we	 buiten	 eetplekken	 aangelegd.	
We	proberen	creatief	te	zijn	om	bepaalde	
ruimtes die zijn komen leeg te staan een 
invulling te geven. Wat de aanwezigheid 
ter	plaatse	betreft,	is	het	hoofdkantoor	nu	
bijna	even	volledig	bezet	als	voor	de	pan-
demie.	 Op	 een	 totaal	 van	 4.500 mensen	
werken	 er	 dagelijks	 gemiddeld	 3.500  op	
de site.

Hoe kijkt de NAVO tegen 
duurzaamheid aan?
FD	–	De	bondgenootschap	heeft	het	NAVO	
2030-initiatief	opgezet,	met	duurzaamheid	
als	een	van	de	richtlijnen.	Het	doel	bestaat	

erin de CO2-voetafdruk op alle NAVO-sites 
te verkleinen. Voor het hoofdkwartier zijn 
al	veel	zaken	geregeld,	zoals	het	gebruik	
van geothermie en warmtekrachtkoppe-
ling. Een reeks andere projecten staan in 
de steigers, zoals een groot zonnepanelen-
park op de parkeerplaats van het hoofd-
kwartier om onze energie-autonomie en 
onze	 milieu-inspanningen	 te	 beklemto-
nen. De installatie van zonnepanelen zou 
gepaard kunnen gaan met laadpalen voor 
auto’s, op vraag van enkele landen en per-
soneelsleden.	Ook	op	het	gebied	van	mo-
biliteit	nemen	we	initiatieven	waarbij	het	
personeel	 bijvoorbeeld	wordt	 gesensibili-
seerd om van voertuigtype te veranderen 
of	de	fiets	 te	nemen,	aangezien	er	 straks	
een	fietssnelweg	in	de	buurt	komt.
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Wat is de draagwijdte van de acties 
van Facilities in feite?
FD	–	Intern	zijn	we	met	meer	dan	70 men-
sen maar als we de onderaannemers mee-
tellen,	zijn	we	met	meer	dan	250 mensen.	
Wij zijn verantwoordelijk voor het tech-
nisch	 onderhoud,	 het	 gebouwonderhoud,	
de	 elektronische	 beveiligingssystemen,	
het	onderhoud	en	beheer	van	de	 fysieke	
werkplekken, de logistiek. Maar ook voor 
soft	 services	 zoals	 afvalbeheer,	 catering,	
winkels,	 schoonmaak,	 beheer	 van	 interne	
en	externe	evenementen,	ondersteunende	
diensten	voor	de	cliënten,...	En	tot	slot,	de	
ontvangst en opvolging van interventie-
vragen	 van	 onze	 gebruikers,	 inclusief	 de	
30  lidstaten	 en	 de	 talloze	 partners	waar-
van wij de vertegenwoordigingen huisves-
ten.

Voldoen aan de wensen van de 
30 (en binnenkort 32) landen, blijft 
dat een grote uitdaging?
FD	–	Het	is	“gestabiliseerd”.	De	regels	zijn	
nu	beter	vastgelegd	dan	in	de	tijd	van	het	
oude hoofdkwartier toen alles minder ge-
formaliseerd en minder duidelijk was dan 
nu.	 De	 landen	 hebben	 een	 beter	 kijk	 op	
wie	wat	doet.	Sommige	landen	hebben	in-
tern	een	eigen	mini-Facility	Manager.	Dit	
leidt	tot	een	betere	communicatie	en	meer	
efficiëntie.	We	zijn	er	om	de	infrastructuur	
van het gehele hoofdkwartier en het se-
cretariaat-generaal te ondersteunen.

Een ander onderwerp dat 
heel actueel is: het tekort aan 
arbeidskrachten. Ondervindt u dat 
ook voor bepaalde beroepen?
FD	–	Voor	FM	als	zodanig,	nee.	Maar	soms	
is	het	wel	moeilijk	om	zichtbaar	te	zijn	en	

om	bepaalde	profielen	aan	te	trekken.	Een	
loodgieter of een voorman elektricien... of 
zelfs	 een	 ingenieur	 zullen	 niet	 specifiek	
naar de vacatures op onze site kijken. We 
gaan	 dit	 punt	 bekijken	 samen	met	 onze	
HR	om	actiever	te	zijn	in	de	publicatie	en	
de	zichtbaarheid	van	onze	vacatures.

Welke sectoren zijn problematisch?
FD	–	Een	van	de	grootste	uitdagingen	 in	
FM	is	voor	ons	om	leidinggevenden	aan	te	
werven die zowel heel goede technici als 
goede managers zijn. Want het manage-
mentaspect	 in	 brede	 zin	 is	 bij	 de	 NAVO	
erg	belangrijk.	Zij	moeten	een	werknemer	
maar	even	goed	een	ambassadeur	kunnen	
aanspreken. Voor veel functies is ook een 
veiligheidsmachtiging vereist. Aan de kant 
van de onderaannemers kan dat een rem 
zijn. Dit zijn machtigingen die zijn afge-
geven door het land van herkomst van de 
persoon en soms kan dit vele maanden 
duren. Dit maakt het tekort alleen maar 
erger.	En	flexibiliteit.

Bent u nog steeds graag Facility 
Manager van de NAVO of kijkt u al 
uit naar een gezapigere werkplek?
FD	–	Dat	 is	een	vraag	die	 ik	me	niet	stel.	
Op dit moment is het spannend, maar je 
moet	ook	flexibel	en	taai	zijn.	Dat	is	span-
nend, want elke maandag krijg ik met 
nieuwe dingen te maken. Het is dynamisch 
en divers, vaak direct gelinkt met de ac-
tualiteit.	 De	 behoefte	 aan	 flexibiliteit	 en	
veerkracht hangt meer samen met de aard 
van de NAVO, die zoals elke internationale 
organisatie verplichtingen nastreeft die 
soms niet in overeenstemming zijn met 
onze puur operationele uitdagingen. We 
moeten in staat zijn onze prioriteiten en 

onze plannings aan te passen om ons te 
houden	aan	de	beslissingen	en	richtlijnen	
van de organisatie. Sommige van deze 
beslissingen	 vergen	 complexe	 interne	
onderhandelingen, andere zullen juist in 
een	 flits	 worden	 genomen	 en	 leiden	 tot	
onmiddellijke reacties van onze kant.

Hoe heeft het conflict tussen 
Rusland en Oekraïne uw 
Facilitiesbeheer beïnvloed?
FD	–	De	 oorlog	 die	 Rusland	 voert	 tegen	
Oekraïne heeft de massale terugkeer naar 
het	kantoor	enorm	versneld.	Vanaf	het	be-
gin	werd	er	1000%	van	ons	gevraagd,	we	
hadden	in	een	handomdraai	en	24/7 ope-
rationele faciliteiten nodig en we moes-
ten in een zeer korte tijd een top van 
staatshoofden opzetten... Qua installaties 
en teams moesten we ons meteen reor-
ganiseren	om	 in	zeer	korte	 tijd	 inzetbaar	
te worden. Om de schokken van de crisis 
op elk moment aan te kunnen. Nu is deze 
crisis geïntegreerd in onze manier van 
werken. Vandaag worden we gedomineerd 
door	het	nieuws.	Er	is	de	uitbreiding	naar	
Zweden	en	Finland,	het	in	gang	zetten	van	
de	NAVO	2030-dynamiek,	de	lidstaten	die	
zich opnieuw sterker inzetten voor en door 
het	 bondgenootschap...	 De	 NAVO	was	 al	
sterk	 veranderd	 sinds	 de	 illegale	 annexa-
tie	 van	 de	 Krim	 door	 Rusland	 in	 2014 –	
maar	het	bondgenootschap	is	nog	sneller	
veranderd	in	de	voorbije	zes	maanden.	De	
geopolitieke crises verstoren momenteel 
alles op het vlak van facilities, projecten, 
metamorfoses…	Zeker	ook	door	de	komst	
van	twee	nieuwe	lidstaten.	Ik	heb	veel	ge-
luk om deze rijke en opwindende fase van-
op	de	eerste	rij	te	mogen	beleven.
Door Fernand Letist
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