
Nieuwe gewoontes = aangepaste 
services
De pandemie heeft de manier van werken 
en de werkplek grondig veranderd, wat 
nog steeds vragen met zich meebrengt. 
Olivier Jacques: “Er tekenen zich een aan-
tal duidelijk trends af, waar we niet altijd 
eenduidige antwoorden op hebben. Twee 
à	drie	dagen	 thuiswerken	 is	ondertussen	
ingeburgerd. Hoe motiveren we medewer-
kers om naar kantoor te komen? De werk-
omgeving, wellbeing en het sociaal aspect 
zijn bepalende factoren. De samenwerking 
tussen facility en HR wordt binnen dat op-
zicht alsmaar belangijker.” Karel Ver Elst: 

“Mensen komen vooral naar kantoor om te 
ontmoeten en netwerken. Ze hebben zelfs 
de neiging om af te spreken wanneer ze al 
of niet langskomen. Dit vraagt om aange-
paste	 services	 en	 flexibiliteit	 naargelang	
de bezetting.”

Belang ondersteunende partners
De huidige evoluties stemmen ook tot na-
denken over het inkopen en organiseren 
van facilitaire diensten. Leveranciers en 
contracten worden sneller in vraag gesteld. 
Olivier Jacques: “Facility managers moe-
ten wendbaarheid aan de dag leggen en 
inspelen op de veranderde behoeften van 
de klanten. Tegelijkertijd worden ze ge-

confronteerd	met	de	hoge	inflatie,	de	hoge	
energiekosten en de stijgende m²-prijzen. 
We zien een verschuiving van de facilitai-
re kost per m² naar de kost per persoon.” 
Karel Ver Elst: “In de industriële omgeving, 
waar de energieprijzen de pan uit swin-
gen, is de grote uitdaging om de productie 
draaiend te houdend. Men is op zoek naar 
sterke partners in facility management. 
Sinds de covidcrisis is het trouwens meer 
gerechtvaardigd om niet steevast voor de 
goedkoopste, maar wel voor de meest on-
dersteunende en adviserende partner te 
kiezen	 die	 op	 een	 zeer	 flexibele	 manier	
service levert.”

Complex cateringmodel
De impact van de covidcrisis op catering 
in industriële omgevingen bleef eerder 
beperkt, in tegenstelling tot de kantoor-
omgeving. Olivier Jacques: “Voor de covid-
crisis merkten we reeds een verschuiving 
van klassieke naar commerciële modellen. 
Nu zien we ook meer alternatieven die 
inspelen	 op	 flexibiliteit,	 zoals	 take-away	
concepten en smart fridges. Maar de rea-
liteit is niet eenvoudig. De hybride werk-
cultuur brengt complexe uitdagingen met 
zich mee, zoals infrastructuren die niet 
aangepast zijn aan de nieuwe manier van 
werken en de variabele bezetting. Die is 

niet	langer	10 à	20%,	maar	50%.	Dat	vergt	
een totaal andere organisatie. We moeten 
op zoek naar modellen die een evenwicht 
vinden	tussen	flexibiliteit,	financiële	haal-
baarheid en bovenal de tevredenheid van 
de eindgebruiker.”

Data veel meer dan een gadget
Het belang van data blijft toenemen. Ka-
rel Ver Elst: “Niet alleen met het oog op 
rapportering, maar ook om systemen aan 
te passen en er operationeel op in te spe-
len. Het probleem is momenteel vaak dat 
data niet geïntegreerd en niet gestructu-
reerd zijn. Daar worden de jongste tijd gro-
te stappen in gezet, zowel naar catering, 
schoonmaak als technisch onderhoud toe.”

War for talent
De war for talent woedt overal. Karel Ver 
Elst: “Ook bij ons en bij onze klanten. We 
hebben	nood	aan	anderen	profielen.	Men-
sen	die	bereid	zijn	om	flexibel	te	zijn,	en	
kunnen omgaan met digitalisering. We 
helpen onze klanten ook om hun war for 
talent voor een stukje te winnen door het 
creëren van veilige en aangename omge-
vingen.”
Door Tilly Baekelandt
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“Flexibiliteit brengt ook heel wat complexiteit met zich mee”

De covidpandemie, de problemen in de toeleveringsketen, de financiële crisis, de oorlog in 
Oekraïne… Diverse macro-tendensen volgen elkaar razendsnel op, met een heuse impact op de 

facility wereld. Hoe kunnen we daar volgens Olivier Jacques (Segment Director ISS – Office) en Karel 
Ver Elst (Segment Director ISS -Industry) best op inspelen?
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