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Cijfers, trends en ontwikkelingen 
van de Belgische Facility Management markt
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1	 Voorwoord	

Beste IFMA-leden, 
Beste Facility professionals,

Bij het opnemen van mijn mandaat als voorzitter van IFMA Belgian Chapter, had ik enkele te 
verwezenlijken dromen voor ogen. Eén ervan was een eigen FM-Magazine, waarvan weldra de 
vierde editie verschijnt. De tweede doelstelling was het samenstellen en analyseren van een 
periodieke publicatie van trends, feiten en cijfers over de facilitaire markt in België. Met deze 
eerste uitgave is ook die tweede droom werkelijkheid geworden.

De eerste uitgave is meteen een uitgebreid werk geworden en IFMA heeft de intentie om elke 
twee jaar een nieuwe, geactualiseerde editie te publiceren. In dit rapport moet iedereen, van 
FM-professional tot FM-leverancier, en ja zelfs de politieke wereld, de nodige input vinden om 
zich een beeld te kunnen vormen van wat de groeiende en boeiende sector van Facility Manage-
ment in België omvat.

Met dit onderzoek wenst IFMA zich verder te profileren als dé partner voor iedere FM-professi-
onal en verder te bouwen aan haar positie als de “place to be” voor iedereen die meer te weten 
wil komen over FM en zich verder wil professionaliseren. Als enige op Facility Management 
gerichte beroepsvereniging in België zullen wij ons steeds verder positioneren als dé vertegen-
woordiger van alle FM-professionals.

Dit werk is tevens het resultaat van een jarenlange, vruchtbare samenwerking tussen Procos 
en IFMA. Ik wens in het bijzonder Jos Duchamps te bedanken voor zijn vertrouwen in IFMA. 

Tot slot wens ik ook iedereen te bedanken die bijgedragen heeft aan het welslagen van deze 
eerste uitgave van de FM-trends in België. Wij zijn er alvast bijzonder trots op.

Veel leesgenot!

December 2015

Jean Morren
Voorzitter IFMA Belgian Chapter
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2	 Dank	u	wel!

Tijdens het onderzoek konden we beroep doen op een grote groep professionals uit de Facility 
Management community in België. Elk van hen leverde belangeloos zijn of haar bijdrage. 

Dank u wel!

In de eerste plaats dank aan IFMA, de beroepsvereniging voor Facilty Managers in België, die 
ons de kans gaf dit onderzoek te voeren. 
Dank in het bijzonder aan Mieke Loncke, directeur van IFMA, voor haar bijdrage tijdens het 
opstellen van de vragenlijst, de aangename en constructieve gesprekken en de eindredactie 
van het rapport. 

Dank aan alle deelnemers van de online enquête, voor de tijd en energie die eraan besteed 
werd. Jullie vormen immers de basis van het onderzoek. 

Dank aan de schrijvers van de columns. Jullie bijdrage plaatst de resultaten soms in een ander 
perspectief en brengt ons steeds terug bij de realiteit.

Bijzondere dank aan iedereen die we interviewden en de deelnemers van de rondetafelgesprek-
ken. Bij elk van hen ervoeren we een grote bereidheid om kennis, ervaring en inzichten te delen. 
De gesprekken en discussies waren soms hevig en geanimeerd, maar steeds constructief en 
leerrijk.

Dank aan Corinna Van Diepen-Knegjens, partner bij Twijnstra Gudde, die bereid was om haar 
jarenlange ervaring bij het FM-Trendrapport van Nederland met ons te delen.

Dank ook aan ELD partnership voor de foto’s.

Dank tot slot aan de collega’s van PROCOS Group. Naast het selecteren van de foto’s en 
illustraties en het nalezen en corrigeren van de teksten, stonden zij ook in voor de zeer gewaar-
deerde morele steun.

December 2015

Jos Duchamps
Ine Schaeps
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3	 Management	summary	

Voor u ligt het eerste rapport dat een globaal beeld geeft van de Belgische Facility Management 
markt. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door PROCOS Group, een adviesbureau, in opdracht van IFMA 
Belgian Chapter, de Belgische beroepsvereniging voor Facility Managers.

Met het onderzoek wil men een zicht krijgen op het markvolume van Facility Management en de 
trends en evoluties detecteren. Op basis hiervan kan de beroepsvereniging haar aanbod beter 
afstemmen op de noden in het vakdomein.

Het onderzoek is gevoerd op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Via desk 
research en gesprekken met de grootste facilitaire aanbieders werden omzetcijfers verzameld.
 
Een online enquête bevroeg Facility Managers, facilitaire aanbieders, consultants en onderwijs-
mensen. Via meerkeuzevragen gaven zijn hun visie op de markt vandaag en hun inschattingen 
en verwachtingen voor 2018. Tijdens rondetafelgesprekken toetste het onderzoeksteam de 
resultaten van de enquête bij Facility Management professionals uit verschillende sectoren 
(overheid, zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs, …).

De respondenten van de enquête bestaan voor 70% uit Facility Managers waarvan 60% in een 
organisatie met meer dan 1.000 medewerkers actief. Slechts 8% van de respondenten werkt 
in een organisatie met minder dan 100 medewerkers. Dit houdt in dat we met de resultaten 
voornamelijk een beeld krijgen van het Facility Management in grote organisaties. Dit is niet 
onlogisch aangezien vooral hier Facility Management goed ontwikkeld is. 

Het geschatte marktvolume voor Facility Management in 2014 bedraagt 4 miljard EUR of 1% 
van het Bruto Binnenlands Product. In dit cijfer is de externe (uitbesteed) en interne markt 
(budget van de facilitaire departementen) opgenomen. Gemiddeld besteedt de Facility Manager 
47% van zijn of haar diensten uit. Dit zal in de toekomst toenemen.

Technologische ontwikkelingen zijn een grote uitdaging voor de facilitaire departementen en de 
dienstverleners. Dit hangt samen met de professionalisering van het vakdomein hetgeen ook 
als een belangrijke trend wordt gezien. 

De Facility Managers zijn nog steeds op zoek naar de juiste positionering in hun organisatie. 
Het feit dat er veel aandacht is voor lange termijn topics zal hen ondersteunen om op strate-
gisch niveau in de organisatie waarde toe te voegen.
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4.  VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK
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Midden jaren negentig is Facility Management als vakdomein een eerste keer in België ge-
noemd. De hoofden van de “technische dienst” van een aantal grote banken en consultancy 
bedrijven hadden regelmatig informele bijeenkomsten. Ze deelden ervaringen en hun visie op 
hun opdracht en taken.

Nadat één van hen deelnam aan een internationale conferentie van IFMA (International Facility 
Management Association) in de USA, besloten ze om ook in België een IFMA Chapter op te 
richten. Samen met een aantal consultants organiseerden ze bezoeken en lezingen om Faci-
lity Management als vakgebied zichtbaar te maken. De leden van deze groep werden lid van 
IFMA en stichtten de IFMA Belgian Chapter, als Belgische afdeling van de wereldwijd actieve 
beroepsvereniging voor de Facility Manager. 

In 2000 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een vzw met een tienkoppig bestuur en 
een secretariaat. Vanaf dan kon IFMA Belgian Chapter vzw zich volledig toeleggen op de ver-
dere ontwikkeling van het vakdomein. IFMA Belgian Chapter legde van bij de start de nadruk 
op opleidingen, het verdiepen en ontsluiten van kennis, het delen van ervaringen en het tonen 
van best practices.

Mede door toedoen van KI communications, een communicatiebureau dat in 2000 haar eerste 
Facility Management conferentie organiseerde, ontstond er in België een levendige Facility 
Management community. Op events van KI communications ontmoeten de Facility Managers, 
consultants en leveranciers elkaar en delen ervaringen.

Het vakgebied Facility Management heeft vandaag in België een hoge maturiteit bereikt en er 
studeren bachelors en masters in Facility Management af.

Dit wil niet zeggen dat de beroepsvereniging wie FM een warm hart toedraagt zijn of haar 
inspanningen moeten stoppen. Te vaak is er immers nog een gebrek aan kennis en onbegrip 
over Faciltiy Management. 

Daarom heeft dit onderzoek de volgende doelstellingen:

• Een beeld geven van de Facility Management markt in België. We maken een foto vandaag 
waarbij we een inschatting maken van het marktvolume in omzet.

• Detecteren van een aantal toekomstige trends en ontwikkelingen zoals deze door de markt 
worden gepercipieerd. 
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De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen tot het vergroten van de kennis van het vakdo-
mein. Nog vaak zijn beslissingsnemers, zowel in de politiek, administratie als het bedrijfsleven, 
niet op de hoogte van het bestaan van Facility Management als een vakdomein. Iedereen kent 
de deelaspecten (schoonmaak, onderhoud, catering, enz.) maar het globale beeld mist men 
nog vaak in de C-suite. 

Bovendien kunnen de resultaten het belang van Facility Management visibeler maken in de orga-
nisatie. Facility Management kan immers een belangrijke bijdrage leveren tot de waardecreatie 
in organisaties.  Als generalist heeft de Facility Manager een breed beeld van de organisatie. 
Hij/zij heeft bovendien een belangrijke rol te spelen bij cruciale momenten in het leven van 
een organisatie. Zijn technische kennis is bovendien onontbeerlijk bij het implementeren van 
programma’s rond duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mobiliteit, enz.

Met dit onderzoek willen we de ontwikkeling van het vakdomein in België ondersteunen. Maar 
we willen ons ook duidelijk positioneren in Europa. In het hart van de EU zijn wij als Belgen 
immers zeer goed geplaatst om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en de nieuwe 
regelgeving te vertalen naar de praktijk. 
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De basis voor de onderzoeksmethode ligt bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde uit Ne-
derland dat sinds 2008 samen met Facility Management Nederland (FMN) een marktstudie 
in Nederland uitvoert. PROCOS Group heeft de methode verfijnd en naar de Belgische markt 
vertaald. 

Het marktonderzoek bestaat uit:
• Een kwantitatief deel, met onderzoek naar de marktomvang en de uitbestedingsmarkt van 

facilitaire deelmarkten (o.a. cleaning, catering, technisch onderhoud, beveiliging, etc.) op 
basis van o.a. desk research.

• Een kwalitatief deel met onderzoek naar de actuele en verwachte trends en ontwikkelingen 
op basis van de resultaten en antwoorden van een online vragenlijst. De resultaten zijn ver-
volgens gevalideerd bij opinieleiders en/of marktdeskundigen tijdens rondetafelgesprekken en 
interviews. 

5.1	 Desk	research

Tijdens de desk research bestudeerden we de publieke informatiebronnen. Deze informatie 
bestond uit data en analyses van de FOD Economie, de Nationale Bank van België en Eurostat 
enerzijds, en jaarverslagen en rapporten van ondernemingen anderzijds.

Vaak toetsten we deze data af bij de betrokken onderneming om zo de context van de getallen 
helder te krijgen.

In het rapport zijn de cijfers niet per onderneming vermeld, maar steeds in een globaal getal 
opgenomen.

5.2	 Vragenlijst

De vragenlijst werd opgesteld door PROCOS Group in nauwe samenwerking met IFMA Belgian 
Chapter en vervolgens elektronisch verstuurd aan de actieve database van IFMA Belgian Chapter. 

We splitsten de doelgroep op in 4 subgroepen:

• Facilitair departement van een organisatie
• Facilitaire dienstverlener
• Facilitair adviesbureau 
• Onderwijsinstelling m.b.t. Facility Management 

18



Iedere respondent diende eerst een reeks algemene vragen over zijn of haar organisatie, zijn of 
haar rol, het aantal jaren ervaring in Facility Management te beantwoorden.

De marktvragen werden in twee clusters ondergebracht.

Eén cluster is generiek voor alle marktspelers. De antwoorden hierop geven een beeld van de 
Facility Management markt vandaag en welke evoluties en trends deze groep tot 2018 ziet. 
Door het onderscheid kunnen we in onze analyse ook de verschillen in perceptie en toekomst-
beeld tussen de “vragers” en de “aanbieders” detecteren. Dit levert interessante en soms 
verrassende inzichten, zoals u later in het document kan lezen.

Een tweede cluster is specifiek per marktspeler. Iedere marktspeler heeft immers vanuit zijn 
rol in de markt een reeks specifieke aandachtspunten. Deze zijn uiteraard anders voor een 
aanbieder dan voor een vrager.

De vragen uit de tweede cluster zijn meerkeuzevragen waarbij de respondent 1, 2 of meerdere 
antwoorden of opties aankruist. 

Gedurende 4 weken was de enquête actief en voor de markt toegankelijk.

De resultaten werden op een anonieme manier verwerkt en zijn niet op een individuele basis 
geanalyseerd. 

IFMA • FM-Trendrapport België 2015 19



5.3	 Rondetafelgesprekken

Om de cijfers op een correcte manier te kunnen interpreteren, werd een subset van de ant-
woorden in een rondetafelgesprek per sector bediscussieerd. De lijst van deelnemers is ach-
teraan in het rapport opgenomen.

De rondetafelgesprekken verliepen als volgt:

Iedere deelnemer stelde zichzelf en de organisatie waarvoor hij/zij werkt voor: de diensten die 
geleverd worden, het aantal medewerkers in het facilitaire departement, enz. Deze situering is 
belangrijk om de inbreng van iedere deelnemer te kunnen begrijpen.

Vervolgens toonden we een subset van de resultaten van de online enquête. Aan de deelnemers 
werd gevraagd om hierop commentaar te geven. Herkenden ze de resultaten? Waren ze ver-
gelijkbaar met hun eigen werkomgeving of net niet?

Bovendien peilden we bij de deelnemers naar hun verwachtingen en hun idee over de evolutie 
van de Facility Management markt in België.

Van deze rondetafelgesprekken is geen letterlijk verslag gemaakt. De inzichten en besprekingen 
zijn verwerkt in de hoofstukken “De Facility Management markt ontrafeld” en “Nieuwe trends 
en ontwikkelingen”.

De inbreng van alle deelnemers was tijdens de gesprekken zeer waardevol en gaf ons een 
breed beeld van de markt. Ook de confrontatie met de resultaten van de enquête leverde vaak 
levendige discussies op. 

IFMA • FM-Trendrapport België 201520
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5.4	 Interviews

Om een foute interpretatie van de jaarrekeningen te vermijden, interviewden we de grootste 
facilitaire dienstverleners. De CEO of een directielid gaf toelichting bij de resultaten van 2014. 
Bovendien deelden ze met ons de visie van hun bedrijf op Facility Management vandaag en de 
komende jaren. 

Tijdens de interviews ontdekten we nieuwe trends maar werden ook bestaande elementen 
bevestigd. We legden in deze interviews ook een aantal resultaten van de online enquête voor, 
vaak de antwoorden van de Facility Managers die afwijkend waren van de perceptie van de 
aanbieders.

De lijst van facilitaire dienstverleners waarmee we een gesprek hadden, is opgenomen in het 
rapport. We geven geen verslag per gesprek maar verwerkten de inzichten en trends in de 
hoofdstukken “de Facility Management markt ontrafeld” en “Nieuwe trends en ontwikkelingen”. 
We ondervonden steeds een grote bereidheid van de CEO’s om aan deze studie mee te werken 
en waarderen hun inbreng zeer.
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6. SAMENSTELLING RESPONDENTEN ENQUÊTE  
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Als basis voor het kwalitatief deel van dit marktonderzoek is een online vragenlijst verstuurd 
naar professionals uit de Facility Management community - de gehele database van IFMA 
Belgian Chapter - met als doel het in kaart brengen van de actuele en te verwachten trends en 
ontwikkelingen in de Facility Management markt.

Om de antwoorden van de respondenten van de online vragenlijst beter te kunnen kaderen, 
wordt de achtergrond, kennis en werkervaring van de respondenten in grote lijnen in dit hoofd-
stuk beschreven. 

De enquête is beantwoord door 208 personen, waarvan 80% Nederlandstalig en 20% Frans-
talig. 

50% van de totale groep respondenten heeft aangegeven een masterdiploma te hebben be-
haald. Hiervan geeft 50% aan dat ze een technische opleiding heeft gevolgd. 

53% van de respondenten heeft meer dan 10 jaar ervaring in Facility Management. Dit verze-
kert de kwaliteit van de antwoorden aangezien de resultaten met de nodige kennis en ervaring 
in Facility Management zijn ingevuld.

Grafiek: Ervaring van de respondenten
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Zoals beschreven in hoofdstuk 5 (Onderzoeksmethode) zijn er vier verschillende doelgroepen 
gedefinieerd: 

• Facilitair departement van een organisatie
• Facilitaire dienstverlener
• Facilitair adviesbureau 
• Onderwijsinstelling m.b.t. Facility Management 

Grafiek: Percentage per verschillende doelgroep van respondenten

71% van de respondenten zijn professionals van het facilitair departement van een organisatie. 
De tweede grootste groep respondenten zijn de facilitaire dienstverleners die samen 15% 
vertegenwoordigen. Facilitaire studiebureaus en het onderwijs zijn de kleinste groep respon-
denten.

De meeste data zijn dus afkomstig van respondenten van het facilitair departement van een 
organisatie in België. Binnen deze groep van het facilitair departement werkt ongeveer 60% in 
organisaties met meer dan 1000 medewerkers. Dit is een belangrijk gegeven in de interpre-
tatie van de resultaten: dit onderzoek geeft dus vooral een inzicht in het Facility Management 
van grote organisaties. 
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Grafiek: Omvang van de organisaties van de deelnemende Facility Managers

De respondenten zijn op basis van hun antwoorden per sector gegroepeerd. 33% van de ant-
woorden is ingevuld door Facility Managers uit de financiële of zakelijke dienstverlening. 
De overheid wordt vertegenwoordigd door meer dan 20%. De zorgsector, care en cure gecom-
bineerd, vertegenwoordigen samen net geen 20%. 
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Grafiek: Percentage Facility Managers per deelsector
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Grafiek: Omvang van de organisaties van de deelnemende Facility Managers
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bineerd, vertegenwoordigen samen net geen 20%. 
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7.     DE FACILITY MANAGEMENT MARKT IN CIJFERS 
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De Belgische FM-markt is nooit eerder in kaart gebracht. Een duidelijk beeld van de verschil-
lende deelmarkten en de belangrijkste spelers in de markt is waardevol voor iedereen uit de 
Facility Management community. 

De data werden verzameld aan de hand van interviews met een aantal grote facilitaire aanbie-
ders in de Belgische Facility Management markt en het opvragen van verslagen en rapporten bij 
de Nationale Bank, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), e.a. Het 
bestuderen van deze data geeft een duidelijk beeld van de Facility Management markt in België. 

Dit hoofdstuk beschrijft de omvang van de Facility Management markt in België. Elke facilitaire 
deelmarkt wordt in detail bestudeerd en becijferd. 

7.1	 Kerncijfers	van	FM-markt

De omzet van de totale Facility Management markt in België bedraagt in 2014 4 miljard euro. 
Dit cijfer bevat de interne en externe markt, exclusief het vastgoed. 

De externe markt is de omzet van de facilitaire dienstverleners. De interne markt is het budget 
waarover de Facility Managers in het facilitaire departement beschikken. 

Als we deze waarde relateren aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 2014, bedraagt de 
Facility Management markt in België 1,02%. (Bron: Nationale Bank België)

In Nederland bedraagt de omvang van Facility Management in 2013 37 miljard euro, of 5,8% 
van het Bruto Binnenlands Product. Verder in deze studie maken we een meer gedetailleerde 
vergelijking met de resultaten van Nederland. 

Het ‘EuroFM Market Data report’ van EuroFM is een gelijkaardige studie van 2011 waarbij de 
Facility Management markt in Europe is bestudeerd. EuroFM schatte de omvang van de Facility 
Management markt in Europa op 650 miljard euro. Dit komt neer op een gemiddelde van 5% 
van het Bruto Binnenlands Product. 

 
Tabel: Marktomvang Facility Management markt 

Facility Management markt België (2014) Nederland (2013)

Martkomvang (x € 1.000.000) € 3.998,12 € 37.216,00

Marktomvang uitbesteed (x € 1.000.000) € 1.879,12 € 35.482,00

Facility Management markt tov BBP 1,02% 5,73%
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Indien we het getal van België vergelijken met de vermelde studies, is de Facility Management 
markt in België klein. Een sluitende verklaring hiervoor is vandaag moeilijk te geven omdat 
er geen vergelijkbare data beschikbaar zijn. Deze studie wordt voor de eerste keer in België 
uitgevoerd. 

Voor het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen een aantal deelmarkten binnen de Faci-
lity Management markt in België. Het uitgangspunt hiervoor was de Europese standaard voor 
Facility Management EN 15221-1. Dit is toegepast op de markt in België waarbij in de studie 
de volgende facilitaire deelmarkten werden vastgelegd:

• Cleaning
• Catering
• Technisch onderhoud
• Onthaal 
• Beveiliging 
• Groenonderhoud 
• Total Facility Management (TFM)

Analyse van de cijfers resulteert voor de verdeling van de verschillende facilitaire deelmarkten 
in België in het diagram op pagina 32. Cleaning en catering vormen samen 56% van de uitbe-
stede Facility Management markt. Daarna volgt technisch onderhoud met 17%.
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Grafiek: Indeling uitbestedingsmarkt op basis van het kwantitatief onderzoek

Het beeld van de verdeling van de omzetcijfers van de verschillende facilitaire deelmarkten komt 
overeen met de mate waarin Facility Managers facilitaire diensten uitbesteden. Uit de enquête 
blijkt dat catering, cleaning en technisch onderhoud de top 3 uitmaken van de uitbestedingen. 

Groenonderhoud daarentegen vertegenwoordigt slechts 0,13% van de omzetcijfers van de 
facilitaire aanbieders. Echter, 14% van de Facility Managers uit de enquête besteedt groen-
onderhoud uit. Het grote verschil is als volgt te verklaren: de omzetcijfers zijn opgebouwd op 
basis van beschikbare publieke data van voornamelijk grote facilitaire aanbieders. Groenonder-
houd bij uitstek wordt aangeboden door kleine organisaties. De omzetcijfers van deze groep zijn 
niet in onze studie vertegenwoordigd. 

Wagenparkbeheer, ICT, property management en vastgoed zijn in deze studie niet opgenomen. 

Andere deelmarkten zoals textielverwerking worden niet in het overzicht getoond omwille van 
de te kleine percentages t.o.v. de algemene Facility Management markt in België. 
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7.2	 Uitbestedingspercentage	facilitaire	deelmarkten	

Facility Management en uitbesteding of outsourcing worden vaak in één adem genoemd. On-
terecht werden de twee begrippen in het verleden als synoniemen gebruikt. Gelukkig is dit 
vandaag niet meer zo.

Het uitbesteden van facilitaire diensten is een trend die twintig jaar geleden is gestart en nog 
altijd in evolutie is. 

De Facility Managers uit het onderzoek besteden 47% van de diensten uit aan externe aan-
bieders. Het zijn voornamelijk operationele diensten zoals catering (25%), cleaning (32%), 
groenonderhoud, technische beheer en onderhoud (17%).

Bij de beoordeling van dit uitbestedingspercentage moeten we rekening houden met de sa-
menstelling van de groep respondenten. 58% van de respondenten is Facility Manager in een 
organisatie met meer dan 1.000 medewerkers. Slechts 9% van de respondenten is actief in 
een organisatie met minder dan 100 medewerkers.

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) becijferde dat 99% van de Belgische bedrij-
ven minder dan 50 medewerkers telt. Het uitbestedingspercentage uit deze studie moet dus 
in dit perspectief geplaatst worden. 

 

Grafiek: “Welke facilitaire diensten zijn vandaag uitbesteed?”
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Grafiek: “Welke facilitaire diensten zijn vandaag uitbesteed, per deelmarkt?”

Op de vraag waarom facilitaire diensten worden uitbesteed, antwoordt 21% van de Facility 
Managers dit te doen omwille van te beperkte interne resources en skills. 20% noemt ook 
kostenbesparing als aanleiding tot outsourcing. 
11% van de Facility Managers wijst een managementbeslissing aan als één van de drie belang-
rijkste redenen voor outsourcing. 
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Grafiek: “Geef de drie belangrijkste redenen waarom u diensten bij een facilitaire dienstverlener inkoopt”

Het uitbesteden van het volledige Facility Management (de strategie, het sturen en coördineren 
samen met de operationele functies), onder de vorm van Total Facility Management (TFM), 
is in België op zeer beperkte schaal ingevoerd. Slechts 1% van de respondenten heeft een 
TFM-overeenkomst met een facilitair dienstverlener. 
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van de online enquête. Het biedt inzicht in 
de organisatie van het facilitair departement, de doelstellingen en de invloeden die haar werking 
mee bepalen. 

Per thema worden de resultaten vergeleken met de antwoorden van de facilitaire dienstverle-
ners, facilitaire adviesbureaus en docenten Facility Management.

In de rondetafelgesprekken toetsten we de resultaten van de online enquête. De resultaten van 
deze gesprekken zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 

8.1	 Het	facilitair	departement	als	een	zelfstandige	entiteit!	

47% van de respondenten functioneert vandaag in een zelfstandig facilitair departement waar 
de meerderheid van de facilitiare diensten in eigen beheer wordt uitgevoerd.

24% van de respondenten werkt in een zelfstandig facilitair departement waar het meerendeel 
van de facilitaire diensten is uitbesteed. 

20% van de respondenten werkt in een facilitair departement dat deel uitmaakt van HR, Legal 
of een ander departement.

 

Grafiek: “Is uw facilitair departement een zelfstandige entiteit vandaag?”
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49% van de respondenten van het facilitair departement geeft aan vandaag deel uit te maken 
van het management of directie team van de organisatie. 

Tijdens de rondetafelgesprekken is het belang van de aanwezigheid op het hoogste niveau in de 
organisatie veelvuldig besproken. Het facilitair departement van een organisatie beheert het 
patrimonium, de assets, en zorgt voor de beleving van zowel de interne als de externe klant. 

Facility Management ondersteunt de organisatie bij het behalen van de doelstellingen vastge-
legd in de missie, visie en het strategisch plan. Daarom is het noodzakelijk dat Facility Ma-
nagement en de Facility Managers op de juiste plaats in de organisatie vertegenwoordigd zijn.
Bovendien ondersteunt het facilitair departement rechtstreeks de medewerkers bij het uit-
voeren van hun taken en heeft het dus een grote invloed op de performantie van de totale 
organisatie. 

De invloed van procurement en/of het finance departement bij de aankoop van facilitaire dien-
sten en producten wordt groter. Dit dwingt de Facility Manager tot een betere omschrijving van 
zijn eisen en maakt het inkoopproces niet eenvoudig. Een goede en transparante samenwerking 
tussen de Facility Manager en de ‘aankoper’ is derhalve cruciaal. 

Om als zelfstandige eenheid te kunnen functioneren is een strategisch plan op het niveau van 
het facilitair departement noodzakelijk. 46% van de respondenten heeft vandaag een geïmple-
menteerd strategisch plan met vastgestelde doelstellingen. 

 

Grafiek: “Heeft uw facilitair departement vandaag een strategisch plan?”
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Slechts 15% van de respondenten slaagt erin de doelstellingen volledig te behalen. 80% van de 
respondenten slaagt er redelijk in en 5% slaagt er niet in de doelstellingen te behalen.

Grafiek: “In welke mate slaagt u erin om de doelstellingen te realiseren?”

8.2	 De	doelstellingen	van	het	facilitair	departement

Er is in de enquête getoetst naar de belangrijkste doelstellingen van het facilitair departement 
vandaag. De grafiek hieronder geeft hiervan een beeld:
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23% van de respondenten geeft het klantgericht maken van de organisatie als voornaamste 
doelstelling op. Het afstemmen van de dienstverlening op de behoeften van de organisatie 
behoort daardoor tot één van de belangrijkste doelstellingen van het facilitair departement. In 
een aantal organisaties speelt het facilitair departement niet enkel een rol in het ondersteunen 
van de interne klant (medewerkers van de organisatie) maar gaat het rechtstreeks diensten 
aanbieden aan de klanten van de kernactiviteiten. Het facilitair departement draagt hierdoor in 
grote mate bij tot het creëren van de juiste perceptie van de organisatie in de markt. 

13% van de respondenten beschouwt het positioneren van het facilitair departement in de 
totale organisatie als één van de drie belangrijkste doelstellingen. Dit percentage is laag in 
vergelijking met de informatie die we kregen tijdens de rondetafelgesprekken en interviews. 
Facility Managers worstelen nog altijd met het imago van een louter uitvoerende en operatio-
nele dienst.

8.3	 Wie	en	wat	heeft	invloed	op	de	werking	van	het	facilitair	departement?

Het facilitair departement wordt vandaag vaak op de proef gesteld. Voor meer dan 25% van 
de respondenten is een wijziging in de strategie van de totale organisatie één van de drie be-
langrijkste invloeden op de werking van het facilitair departement. Beslissingen die de directie 
of het management nemen, hebben een rechtstreekse impact op het facilitair departement.

 

37% van de Facility Managers noemt een lange termijn topic als één van de belangrijkste 
invloeden op de werking van het departement: maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(6%), nieuwe contractvormen met DBFMO - Design, Build, Finance, Maintain and Operate - en  
PPS - Publieke, Private Samenwerking - (6%), Asset Management (3%), Total Life Cycle Ma-
nagement (11%) en duurzaamheid (14%). 

Dit beeld werd bevestigd in de rondetafelgesprekken met een toenemende aandacht en interes-
se voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie. DBFMO-contractvormen, al dan niet in een 
PPS-constructie, dwingen de bouwpartners tot het vormen van consortia die niet enkel instaan 
voor de bouw of verbouwing maar ook voor het beheer en het onderhoud. Hierdoor ontstaan 
nieuwe Facility Management organisaties vanuit bouwondernemingen die deze lange termijn 
filosofie ondersteunen en concreet implementeren.
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Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op uw facilitair departement”

45% van de facilitaire dienstverleners duidt een lange termijn topic aan als één van de drie 
belangrijkste invloeden op hun facilitaire dienstverlening. Dit cijfer toont aan dat de facilitaire 
dienstverleners begrepen hebben dat ze zicht moeten richten op een duurzame en construc-
tieve lange termijn samenwerking met hun klanten. Het gedetailleerd beeld ziet er als volgt uit: 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (7%), nieuwe contractvormen met DBFMO en PPS 
(10%), Asset Management (1%), Total Life Cycle cost (9%) en duurzaamheid (17%). 

Voor de facilitaire adviesbureaus geeft dit een vergelijkbaar beeld. 
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Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op uw facilitaire dienstverlening”
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8.4	 Kostenreductie	als	uitdaging	voor	het	facilitair	departement

Eén van de belangrijkste doelstellingen die het facilitair departement vandaag door de organisa-
tie opgelegd krijgt is kostenreductie. Het facilitair departement wordt vaak gezien als een pure 
kost en besparingen moeten dus in dit departement gerealiseerd worden.

Het besparen op facilitaire kosten is daarom vaak één van de grootste uitdagingen. Het facili-
tair departement zoekt op een creatieve manier alternatieven om vragen van de interne klant 
te beantwoorden en kosten te verminderen. 
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Grafiek: “Geef voor uw facilitair departement de 3 belangrijkste manieren om kosten te reduceren”

In de online enquête is getoetst naar de belangrijkste manieren voor het facilitair departement 
om kosten te reduceren. Hierbij wordt efficiëntere dienstverlening door het facilitair depar-
tement als voornaamste manier opgegeven. 28% van de respondenten is ervan overtuigd 
dat door middel van procesoptimalisatie, standaardisatie en automatisering van de facilitaire 
processen, kosten kunnen worden gereduceerd. 

20% van de respondenten is ervan overtuigd dat door het effectiever verlenen van facilitaire 
diensten met een betere afstemming van het aanbod op de vraag, kosten kunnen worden ge-
reduceerd. 12% van de respondenten geeft aan dat uitbesteding van facilitaire dienstverlening 
de kosten zal verlagen. 

De mythe dat uitbesteding per definitie kostenbesparend is, wordt hierdoor deels ontkracht. 
Immers, Facility Managers geven via hun antwoorden aan dat ze eerst in hun eigen organisatie 
optimalisaties doorvoeren om kosten te besparen. In een volgende stap kan uitbesteding tot 
besparing leiden.
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8.5	 De	invloed	van	technologie

Een andere invalshoek die de werking van het facilitair departement vandaag beïnvloedt, is de 
continue ontwikkeling van technologie. 

14% van de Facility Managers noemt technologie als één van de drie belangrijkste topics die 
vandaag een invloed heeft op het facilitair departement. Bij de facilitaire dienstverleners ont-
staat eenzelfde beeld. 

14% van de Facilitaire Managers geeft bijkomend aan dat het implementeren van innovatieve 
oplossingen één van de drie belangrijkste doelstellingen van het facilitair departement is. 

6% van de Facility Managers noemt het integreren van technologie één van de drie belangrijk-
ste doelstellingen van het facilitair departement.

FMIS (Facility Management Information System), BIM (Building Information Model), de integra-
tie FMIS-BIM en Big Data worden vandaag gezien als de belangrijkste technologische topics die 
een invloed hebben op het facilitair departement. 

 
Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste technologische topics die uw facilitair departement vandaag beïnvloeden”
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Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) wordt vandaag door 29% van de Facility 
Managers aangeduid als de belangrijkste technologische topic die een invloed heeft op het 
facilitair departement. 50% van de respondenten binnen de doelgroep facilitair departement 
maakt vandaag gebruik van een FMIS. 

Voor Facility Managers is een FMIS het centrale systeem met de data en informatie van het 
patrimonium, de assets en de facilitaire processen. 

Als belangrijkste reden voor het gebruik van een FMIS werd in de enquête ‘Ondersteuning in 
rapportage aan het management’ aangehaald. Meer dan 20% van de Facility Managers be-
schouwt deze functie als bepalend. Het facilitair departement zal met concrete informatie en 
gefundeerde management rapportering een belangrijke rol in het management of directieteam 
hebben. 

Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste redenen waarvoor u een FMIS gebruikt”

21% van de Facility Managers duidt een centrale helpdesk in het FMIS, waarin alle vragen en 
meldingen in de organisatie verzameld en verwerkt worden, aan als één van de drie belang-
rijkste functionaliteiten. Het inzichtelijk maken van de assets en de facilitaire kosten is voor 
27% van de Facility Managers een derde belangrijke reden voor het gebruik van een FMIS. 
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Building Information Modeling (BIM) en de koppeling met BIM wordt eveneens als een belang-
rijke technologische topic aanzien. 18% van de respondenten identificeert BIM als één van de 
drie belangrijkste technologische topics. 15% noemt integratie van FMIS en BIM als één van 
de belangrijkste technologische topics. 

BIM is een nieuwe manier van samenwerken om van bij de start van een project geïntegreerd 
te werken. Knelpunten in het ontwerp worden reeds in een vroeg stadium gedetecteerd. Het 
architecturaal ontwerp en alle technieken worden perfect op elkaar afgestemd.

In een vroege fase van het ontwerp is het mogelijk door het gebruik van de BIM-software, met 
een koppeling met het FMIS, exploitatieparameters en onderhoudsplannen te toetsen. Op deze 
manier kijkt men naar de totale levenscyclus van het gebouw reeds van bij de ontwerpfase. De 
Facility Manager kan hierdoor mee zijn stempel drukken op het ontwerp. 
Tijdens de rondetafelgesprekken is BIM uitvoerig besproken. Facility Managers geloven in de 
meerwaarde van BIM en zeker in de koppeling tussen BIM en FMIS. De technologie is beschik-
baar maar het aantal uitgevoerde projecten is vandaag nog beperkt. 

De volgende grafiek toont de antwoorden van de facilitaire dienstverleners en facilitaire advies 
bureaus. Het belang van BIM ervaren zij vandaag beduidend lager dan de Facility Managers. De 
integratie van BIM en FMIS scoort wel hoog.
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Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste technologische trends die uw facilitaire dienstverlening vandaag beïnvloeden”

Big Data in gebouwen, Smart Buildings, the Internet of Things en RFID (Radio-frequency iden-
tification) zijn andere technologische topics die vandaag een invloed hebben op het facilitair de-
partement. Zo gelooft vandaag tot bijna 20% dat deze technologieën het facilitair departement 
beïnvloeden. Het doel van deze technologieën is om continu en in realtime informatie te generen 
zodat de facilitaire processen en assets van een organisatie kunnen worden aangepast aan de 
noden en behoeftes op elk moment van de dag. 

Andere technologische topics die in mindere mate invloed uitoefenen op het facilitair departe-
ment zijn 3D-printing en robots die het werk van operationele medewerkers overnemen. Minder 
dan 1% gelooft in de meerwaarde van 3D-printing voor de Facility Management markt in België. 
Gelijkaardige gegevens zien we voor robots, minder dan 3% van de Facility Managers gelooft 
hierin. Dit is deels te verklaren door het vroege stadium van de ontwikkeling van dergelijke 
robots enerzijds, en de hoge kostprijs anderzijds. 

Er zijn echter reeds succesvolle voorbeelden waarbij robots worden ingezet voor onderhoud 
en beveiliging. Facilitaire dienstverleners geloven in de ontwikkeling van ‘poetsrobots’ die een 
reeks operationele taken van de medewerkers kunnen overnemen. Facility Managers zijn eerder 
sceptisch maar staan open voor de verdere ontwikkeling van deze technologie.
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8.6	 De	mens	in	Facility	Management

De enquête peilde ook naar HR-gerelateerde topics die invloed hebben op de werking van het 
facilitair departement. 22% van de respondenten ziet de skills van zijn medewerkers evolueren 
van technisch naar mensgericht. Dit past in het beeld van een facilitair departement dat trans-
formeert van een technische dienst naar een klantgerichte dienstverlener. 

Voor 22% van de respondenten zal het flexibiliseren van de arbeid met deeltijds werken en 
telewerken een impact hebben op hun organisatie.
Dit geldt zowel vanuit het perspectief van het facilitair departement als van de totale organi-
satie. 19% van de respondenten geeft aan dat het aantal operationele functies vermindert. 
Dit kan een indicatie zijn voor een toenemende uitbesteding van operationele diensten in de 
toekomst, wat ook verder in het rapport ter sprake komt. 
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Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste HR-topics die uw facilitair departement vandaag beïnvloeden”

Column: Toekomstvisie – trendwatch

September 2025. Ergens in België.

Ik word gewekt door Eva. In 2025 heeft iedereen een Virtual Assistant. De mijne heet Eva en ze klinkt 

als Sarah Bettens.

Eva heeft me een uurtje langer laten slapen. De sensoren in mijn bed hebben haar namelijk verteld 

dat ik een slechte nacht achter de rug heb. In een nanoseconde heeft Eva mijn agenda gecheckt en 

geconstateerd dat ik pas om 10.00u op mijn werk hoef te verschijnen. Genoeg tijd om mij nog een 

uurtje in mijn smart bed te laten uitrusten. 
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In de badkamer poets ik mijn tanden met de Philips Connectooth. Een tandenborstel die realtime 

een scan van mijn gebit maakt en alvast via Eva een afspraak met mijn tandarts in de kalender zet.

Beneden drink ik een kop ouderwetse koffie en heeft Eva inmiddels de Uber voor laten rijden. Niemand 

heeft in 2025 nog een auto. Iedereen heeft een abonnement op mobiliteit. Uber is net als Spa Blauw 

een soortnaam geworden. Op basis van profielen en afstemming via virtual assistants zwerft er een 

vloot van zelfrijdende auto’s door de stad, is niemand meer te laat op het werk en worden wegennet 

en milieu minimaal belast. 

De Uber zet mij af voor de ingang van het kantoorgebouw en zwerft door naar de volgende forens. 

De schuifdeuren van het kantoorgebouw gaan vanzelf open. De scanner boven de ingang heeft mijn 

gezicht herkend en stuurt direct een update naar de virtual assistants van mijn collega’s: “Jim is 

binnen en hij heeft slecht geslapen”.

Eva zit in mijn polshorloge (kan ook in mijn telefoon zijn, op mijn contactlens of in een ultraklein ge-

hoorapparaatje, daar ben ik nog niet uit). Zij vertelt me dat ze een kamer op de 14e verdieping heeft 

geboekt. De lift is er al vooraleer ik op het knopje hoef te drukken. 

Mijn collega’s hebben via ‘hun’ Eva het bericht ontvangen dat de meeting plaatsvindt in zaal 14.4. 

Op basis van het aantal personen is de kamer alvast op temperatuur gebracht en wordt het licht 

vanzelf gedimd omdat we beginnen met twee presentaties. In de zaal groet ik twee collega’s in het 

echt en zwaai ik naar drie anderen via hun hologram. Op de tafel - voor hun lege stoel - ligt een klein 

apparaatje dat een levensechte projectie in de lucht projecteert terwijl zij zelf elders op de wereld 

naar hun horloge of telefoon terugzwaaien. 

Na de vergadering loodst Eva me naar een privéruimte. Bureau en stoel worden automatisch op de 

juiste hoogte afgesteld, op de muren verschijnen foto’s van mijn kinderen en blaast een onzichtbare 

ventilator de geur van mijn laatste vakantiebestemming in de ruimte. Een 3D-printer begint choco-

lade te printen omdat het toestel weet dat mijn kop koffie over vijf minuten wordt binnengebracht. 

Ach… werken in 2025 is zo slecht nog niet!

-- Terug in 2015. Is deze droom ver weg? Is het science fiction? Ik denk het niet. Alle technieken en 

toepassingen bestaan al. De vraag die overblijft is: wat moeten FM’ers hiermee? Als er zoveel tech-

nologie is, kunnen je medewerkers toch ook gewoon van thuis uit werken? Dat zal nog moeten blijken. 

Ik denk dat het nieuwe werken niet is dat je thuis gaat werken. Ik denk dat het nieuwe werken betekent 

dat je je thuis voelt op je werk. Een klein verschil in woorden, een groot verschil in de FM-praktijk. 

Jim Stolze is schrijver en ondernemer. 
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9.1	 Het	nieuwe	werken	in	cijfers

In de online enquête is gepolst naar de verwachte ontwikkelingen voor de Facility Management 
markt tot 2018. Hierbij geeft 18% van de respondenten aan dat ze verwachten dat het concept 
van The New World of Work (NWOW) standaard wordt tegen 2018. Met dit resultaat komt  
NWOW in de top 3 van verwachte ontwikkelingen voor de Facility Management markt in België. 
Dit bewijst dat het nieuwe werken de nodige aandacht verdient. Het is een trend die zich door-
zet en daarom ook verder ontwikkeld moet worden.

Grafiek: “Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste ontwikkelingen voor de facilitaire markt vanaf vandaag tot 2018?”
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Het nieuwe werken leeft. Een hoog percentage van de bevraagde Facility Managers geeft aan 
dat het nieuwe werken vandaag reeds geïmplementeerd is, of dat er nood is aan de implemen-
tatie ervan. Zo geeft 52% van de respondenten aan dat het nieuwe werken reeds is ingevoerd. 
Bijkomend hebben 34% van de bevraagde Facility Managers nood aan NWOW. 

Grafiek: “Is het nieuwe werken (NWOW) in uw organisatie reeds geïmplementeerd?”

Het nieuwe werken kadert in een economische en socio-culturele evolutie. Organisaties worden 
internationaal. Ze worden door fusies opgenomen in grotere entiteiten waardoor verschillende 
culturen elkaar ontmoeten. Hierbij is er een grote behoefte aan flexibiliteit van de organisatie 
en van de mensen die er werken.

De manier van communiceren vandaag verschilt zeer sterk t.o.v. van 20 jaar geleden. Zowel 
de inhoud van de boodschap als het communicatiemiddel heeft een enorme evolutie gekend. 
De boodschappen die jongeren vandaag via SMS of chatboxen met elkaar uitwisselen, zijn niet 
voor iedereen begrijpbaar. Deze evolutie heeft een weerslag op de manier van communiceren 
binnen organisaties en de wijze waarop management in overleg treedt met haar medewerkers.
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De hedendaagse technologie initieert en stimuleert deze evolutie. Mobiele apparaten die con-
tinu met een netwerk verbonden zijn, maken het mogelijk om steeds met een groot aantal 
mensen te communiceren. Vaak via korte boodschappen waarin codewoorden en specifiek taal 
worden gebruikt.

De toename van het autoverkeer en de steeds langere files maken ons paradoxaal genoeg 
minder mobiel. Ze ontmoedigen medewerkers om in grote steden te werken en hen stimuleren 
om de woon-werk afstand zo klein mogelijk te houden.

Column: Mobiliteitspakket

Vandaag de dag hebben aardig wat bedrijven en bedrijfsleiders “mobiliteit” op hun activiteitenlijstje 

staan. Een aantal daarvan durft zelfs een stap verder te gaan en spreekt over cafetariamodel. Initi-

atieven die zeker aangemoedigd moeten worden, maar weet ook elke fleet manager de juiste keuze 

te maken?

Laat ons even alles op een rijtje zetten. Daar waar de bedrijfswagen nog steeds een bijzonder aan-

trekkelijk verloningsmiddel is, tenminste op fiscaal vlak, beginnen vandaag meer en meer werknemers 

en werkgevers de toepassing ervan in vraag te stellen, of liever, in een ruimere context te zien. En 

terecht… . Waarom zouden we trouwens elke dag in de file gaan staan met een bedrijfswagen als 

we dit niet zouden doen met een eigen wagen. 

Zijn we misschien bereid om met een minder vervuilende wagen wel in de file te gaan staan dan met 

meer vervuilende wagen? En hoe zit dat dan met het herladen van die minder vervuilende wagen? En 

wat gaan we doen als er straks meer merken zijn die wel betaalbare “zuivere” wagens op de markt 

brengen? 

Waarom zouden we geen alternatieve verplaatsingsmiddelen overwegen of sterker nog, kiezen? En 

waarom zouden we niet 20% kilometers en CO2-uitstoot van ons woon-werk verkeer besparen door 

een dag in de week van thuis te werken? Maar wie gaat er die kosten van het inrichten van de werk-

plek “thuis” voor zijn rekening nemen?

Allemaal vragen die zinvol zijn, maar het antwoord ligt niet voor de hand.

We stellen vast dat bedrijven bijvoorbeeld wel thuiswerk invoeren, maar niet of onvoldoende over-

wegen het aantal werkplekken te verminderen en na laten het leasing contract van de wagen(s) aan 

te passen. 

Ook zien we dat bedrijven wel elektrische wagens aanbieden, maar vragen of problemen hebben bij 

het toewijzen van de kosten voor laden op het “thuis” adres.
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Verder merken we dat vele bedrijven wel bezig zijn met “mobiliteit” in het algemeen, maar geen raad 

mee weten. Onder andere doordat men de huidige operationele kost van “mobiliteit” niet goed in 

kaart weet te brengen. En dat alles start uiteraard met een duidelijke kijk op zijn huidige vlootkosten. 

Wat denkt men dat de vloot zal/mag kosten en hoeveel kost de vloot in werkelijkheid? Heeft men een 

goede policy in gebruik om de kosten buiten contract te beheersen en vooral, past men die policy 

daadwerkelijk en consequent toe? Als men dan de overgang van Fleet naar mobiliteit maakt, betekent 

dat dan dat men zijn fleetaanbod gaan uitbreiden of hoe moeten we dat dan aanpakken?

Als men alternatieve verplaatsingsmiddelen zal aanbieden, hoe gaan we daar dan mee om, hoe ma-

ken we dit meetbaar en waar hoort deze dienstverlening thuis? In welke mate betrekken we Facility 

Management, Fleet, IT, enz.

Op welke manier mag en kan een bedrijf zich (her)inrichten opdat deze mobiliteitsoefening geen 

fiscale optimalisatie wordt waarvoor men kan worden afgestraft? 

En met welke diverse parameters en spelregels moet een bedrijf rekening houden om over te stappen 

op een cafetariamodel? Want dat is toch nog andere koek.

Allemaal interessante vragen en bedenkingen waarvoor ik u wil aanraden om goed te bezinnen alvo-

rens te beginnen. Maar u weet reeds uit ervaring dat het sorteren van de puzzelstukjes helpt bij het 

leggen van de puzzel. 

Benny Gers is permanent project lead bij Cochlear Europe

Medewerkers hechten vandaag veel belang aan een evenwichtige balans tussen werk en privé-
leven. Ze willen graag veel en hard werken, maar op momenten dat het hen past. Het sociale 
leven biedt enorm veel uitdagingen en mogelijkheden, die op het professionele leven afgestemd 
moeten worden. De relatie tussen de “werkgever” en “werknemer” heeft de voorbije jaren een 
evolutie gekend. De medewerkers zijn bereid veel te geven aan een organisatie maar zij ver-
wachten hiervoor iets terug. In een kennis- en dienstverlenend bedrijf is dit meer dan louter het 
loon. Zo wil men flexibel omgaan met de tijdsbesteding, een aangename sfeer ervaren, tijd en 
mogelijkheden om kennis te vergaren in een stimulerende werkomgeving.

Organisaties staan vandaag ook onder druk om de kosten voor huisvesting te reduceren. Dit kan 
door minder oppervlakte in te nemen waardoor de huurprijs zakt, maar ook alle gerelateerde 
facilitaire kosten zoals energie, onderhoud, schoonmaak, enz. Meer en meer worden we er ons 
van bewust dat we op een zorgzame manier met onze planeet en onze energiebronnen moeten 
omspringen. We worden gedwongen minder energie te verbruiken en dus minder CO2 uit te 
stoten. Dit heeft zonder twijfel een impact op onze manier van werken en onze werkomgeving.
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Er is bovendien een ontwikkeling aan de gang van ‘Activity Based Working’ naar ‘Competen-
cy Based Working’, waarbij de organisatie aan haar medewerkers, partners en klanten een 
platform levert voor communicatie over haar producten en diensten. Organisaties noemen dit 
de ‘Community Area’. Een plek waar ontmoeten tot sales leidt. Een plek waar zaken gedaan 
worden. En daar speelt Hospitality Management heel erg vaak een cruciale rol bij. Een echte 
verbinding tussen mensen is niet gebonden aan tijd en begint steeds vaker online. De fysieke 
ontmoeting volgt en de relatie zet zich al dan niet online voort.

 

Vaak wordt het nieuwe werken verengd tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Door gebruik te 
maken van nieuwe technologieën kunnen medewerkers in verbinding met een netwerk informa-
tie opvragen, rapporten doen sturen, aan data verwerking doen enz.

Echter, de essentie van het nieuwe werken is dat een organisatie en haar medewerkers de ma-
nier van werken aanpasen aan de noden van de organisatie om zo de visie, missie en strategie 
waar te maken. De nieuwe technologie is een element dat hierbij een belangrijke (maar niet 
unieke) rol zal spelen.

Het nieuwe werken is een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor 
zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker 
centraal te stellen en hem, binnen bepaalde grenzen, de ruimte en vrijheid te geven in de keuze 
hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.
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Essentieel hierbij is het vertrouwen in medewerkers en het sturen op het resultaat. 
De elementen van de New World of Work uit de Fysieke Wereld zijn Facility Management en 
Corporate Real Estate: het gebouw, de inrichting, het kantoormeubilair, faciliteiten en interne 
diensten. De nieuwe informatie- en communicatietechnologie met performance tools, docu-
ment management software en virtuele netwerken noemen we de Virtuele Wereld. Alles wat 
direct betrekking heeft op de individuele medewerker noemt men de Mentale Wereld.

Deze trends en evoluties, die onmiskenbaar een invloed hebben op onze manier van werken, 
verplichten ons ook om onze werkomgeving aan te passen. Vaak voldoet het traditionele kan-
toorconcept niet meer aan de behoefte van een moderne organisatie en moeten we ons aan-
passen. 

9.2	 Nood	aan	bijsturing	

42% van de respondenten die vandaag reeds NWOW implementeerden, heeft nood aan bijstu-
ring. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat het werkplekconcept meer is dan een verzameling van meu-
bilair, of louter en alleen een trendy, hippe nieuwe inrichting. Het werkplekconcept moet een 
integraal zijn die afgestemd is op het functioneren van de organisatie; waarbij zowel de fysieke, 
mentale als virtuele omgeving samengaan. 

De nood aan bijsturing kan een gevolg zijn van te weinig begeleiding tijdens de implementatie. 
Het project wordt voorbereid, maar de medewerkers worden niet of te laat betrokken. Hierdoor 
gaat de meerwaarde van het nieuwe werken vaak verloren, of erger, leidt dit tot frustraties bij 
de medewerkers. 

De samenwerking met en de ondersteuning van HR, IT en Real Estate zijn cruciaal voor het 
welslagen van de implementatie. De bedrijfscultuur verandert en krijgt een andere dimensie. 
Change management en een goede begeleiding garanderen dat de medewerkers een andere 
beleving accepteren. 

9.3	 Het	nieuwe	werken	is	mensenwerk

Het implementeren van het nieuwe werken heeft een invloed op het functioneren van het facili-
tair departement en haar medewerkers. De Facility Managers zijn zich daarvan bewust. 

25% van de Facility Managers verwacht in 2018 dat ‘Flexibilisering van de arbeid’ een invloed 
zal hebben op het facilitair departement. Dit is een stijging van 12% t.o.v. de resultaten voor 
vandaag. 
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Grafiek: Geef de 3 belangrijkste HR topics waarvan u verwacht dat ze uw facilitair departement in 2018 zullen 

beïnvloeden”

12% van de Facility Managers verwacht dat Generation Y  (°1982 - 2001) op de werkvloer in 
2018 een invloed zal hebben op de werking van het facilitair departement. Het anders denken 
van verschillende generaties, elk met hun karakteristieken en eigenschappen, is vaak een uit-
daging voor de organisatie. Een optimaal wekplekconcept biedt een antwoord op de behoefte 
van elke generatie. 

Bovendien zullen door het verhogen van de pensioenleeftijd meerdere generaties actief zijn in 
dezelfde werkomgeving. Dit kan leiden tot conflicten, maar anderzijds biedt dit enorme uitda-
gingen en opportuniteiten voor het facilitair departement. 
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Column: Generatie X, Y, Z

Wat is het belangrijkste: je klant gelukkig houden, of je werknemers? Customer experience of em-

ployee experience? Oudere generaties zullen zonder aarzelen voor de klant kiezen. Die is koning, na-

tuurlijk. Ze zijn geen liefdadigheidsinstelling. Het moet renderen. En werknemers? Tja, die zijn er om 

hard te werken. En om de klant tevreden te stellen. Vandaag vindt echter een duidelijke verschuiving 

plaats op dit vlak, zoals ik telkens in mijn presentaties ter zake pleeg te vertellen. 

Klanten zijn uiteraard cruciaal voor het voortbestaan van een organisatie. Daar moeten we niet 

onnozel over doen. Maar ook onze werknemers hebben het recht om gekoesterd te worden. Ze 

willen goede relaties met collega’s en een aangename werksfeer. Niet noodzakelijk de babyboomers, 

natuurlijk. Die voelen zich soms zelfs onbehaaglijk wanneer collega’s informeren naar hun privéleven 

en ook al is een positieve werksfeer mooi meegenomen, er staan heel wat andere zaken hoger op 

hun prioriteitenlijst. 

Ik heb het vooral over generatie Y, en generatie Z (die vanaf 2016 op de werkvloer komt). Zij willen 

(Facebook)vrienden kunnen maken op de werkvloer en er na de uren ook mee kunnen afspreken. Ze 

genieten van informele lunchpauzes of van teamversterkende evenementen. Ze zouden zelfs uitkijken 

naar een andere werkgever als er geen tijd is voor sociaal contact met hun teamgenoten. Uiteraard 

is het bedrag dat op hun rekening gestort wordt op het einde van de maand van betekenis voor hen. 

Maar ze willen zich wel eerst en vooral goed voelen in hun job. 

Employee experience, dus. Vandaag gaat het er dus niet meer om om te kiezen tussen het geluk van 

je klant of van je werknemers. Dat was een strikvraag. Vandaag moet een goede bedrijfsleider of 

manager oog hebben voor beiden. Investeren in uitnodigende gemeenschappelijke ruimtes of in per
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soneelsfeesten is allerminst een overbodige luxe. Sommige marktleiders als Facebook of SAS voelen 

dit heel goed aan. Niet iedereen van ons beschikt over de budgetten om een on-site sportcomplex, 

wasruimtes, massageruimtes of een stomerij te laten bouwen, natuurlijk. Maar werknemers in de 

watten leggen moet wel degelijk op het menu staan als we de meest gegeerde jonge leeuwen willen 

kunnen aantrekken. En er bestaan ook minder budget-intensieve manieren om dit aan te pakken. Ik 

denk bijvoorbeeld aan informele after-work drinks op het einde van de maand of een open feedback 

gesprek gewoon tussendoor . 

Google heeft perfect begrepen dat menselijk kapitaal essentieel is in de kenniseconomie en dus sterk 

gekoesterd moet worden. In hun 10 gouden regels roepen ze zelfs op om ‘aan alle behoeften [van ken-

niswerkers] tegemoet te komen’ om – in de woorden van managementgoeroe Peter Drucker – ‘alles 

weg te halen wat in hun weg ligt’. 

Wie denkt dat het frivool is om te investeren in het ‘welzijn’ van zijn werknemers, vergist zich schielijk. 

Want een ander invloedrijk kenmerk van de jongere generaties is dat ze weinig graag veranderen en 

dus minder loyaal (kunnen) zijn. Wie kan het hen kwalijk nemen? In deze economisch moeilijke tijden 

wordt enkel wie het best presteert aan boord gehouden. Zelfs ambitieuze en getalenteerde werkne-

mers zijn niet veilig meer wanneer ze het ongeluk hebben om te werken in een slabakkende sector die 

onder druk staat (bv de auto-industrie). Generatie Y en Z zijn dus begrijpelijkerwijs vooral loyaal aan 

zichzelf. Trouw is voor hen een leeg begrip. Ze moeten geëngageerd worden. En dat stimuleer je enkel 

door de werkervaring en de werkomgeving zowel interessant als aangenaam te maken. Vandaag is 

aandacht voor de ‘employee experience’ dus geen excentriciteit. Het is een competitief voordeel voor 

het aantrekken én behouden van jong talent.

Saskia Van Uffelen is CEO van Ericsson.
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9.4	 Ook	de	facilitaire	dienstverleners	moeten	zich	aanpassen

Door de toenemende populariteit van het nieuwe werken is de laatste jaren de organisatie van 
de facilitaire diensten, geleverd door de externe facilitaire dienstverleners, sterk veranderd. 

42% van de facilitaire dienstverleners antwoordt dat de nood aan dienstverlening groter is 
geworden. Bijkomend vindt 15% van de facilitaire dienstverleners dat de dienstverlening com-
plexer is geworden door de implementatie van het nieuwe werken. 27% ondervindt van het 
implementeren van het nieuwe werken geen invloed op de facilitaire dienstverlening. 
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Grafiek: “Heeft het implementeren van het nieuwe werken (NWOW) invloed op uw facilitaire dienstverlening?”

Het aanbod van catering is door het implementeren van NWOW sterk gewijzigd. De catering 
beperkt zich niet meer tot het faciliteren van een bedrijfsrestaurant voor de medewerkers. 
Vandaag zijn nieuwe cateringconcepten ontwikkeld waarbij de dienstverlener inspeelt op de 
thema’s van het nieuwe werken. 

De populariteit van nieuwe en hippe coffee corners, breakout area’s en zelfs foodtrucks stijgt 
iedere dag. Ze trekken medewerkers aan om te ontspannen maar ook om te netwerken, infor-
meel te overleggen, of te brainstormen en te werken.
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Het NWOW verandert ook de indeling van de werkdag van de medewerker. 
Door het flexibel omgaan met de werktijden wil de medewerker ‘s morgens vroeg ontbijt in het 
bedrijfsrestaurant of ’s avonds laat een kant-en-klaar diner om mee naar huis te nemen. 

De cateringbedrijven moeten hierop inspelen en klaarstaan om de organisatie en haar mede-
werkers te ondersteunen met nieuwe concepten. 

Deze verhoogde vorm van flexibiliteit is voor 24% van de Facility Managers één van de voor-
naamste redenen om facilitaire diensten uit te besteden. Facilitaire dienstverleners percipiëren 
dit gelijkaardig. 21% van de facilitaire dienstverleners is ervan overtuigd dat flexibiliteit de 
reden is voor Facility Managers om facilitaire diensten uit te besteden. 

Column: Hospitality (Receptel)

Onthaal is een andere facilitaire dienstverlening die de laatste jaren een evolutie heeft gekend. Zoals 

eerder aangegeven wordt het menselijk aspect belangrijker en komt dit meer centraal te staan. 

Hierbij wordt o.a. ook het onthaal opnieuw in vraag gesteld. 

Door de toenemende technologische ontwikkelingen ontstaan andere en nieuwe vormen van onthaal. 

Centraal hierbij staat een professioneel en oprecht warm welkom van gasten en medewerkers in lijn 

met de bedrijfscultuur en kernwaarden van de klanten. Een dienstverlening op maat is een logisch 

gevolg, waarbij de beleving van het persoonlijk contact primordiaal wordt en tevens een onderschei-

dende factor voor een organisatie. 

Meer en meer bedrijven zijn zich hiervan bewust, hetgeen de volgende verschuiving in de trends op 

vlak van onthaal teweegbrengt: 

Toenemende aandacht voor de ontvangstfaciliteiten

Trendy balies worden ontworpen met aandacht voor sfeervolle elementen als verlichting, decoratie, 

kleurkeuze. Gezellige zithoekjes, drankfaciliteiten … met een duidelijke signalisatie en zichtbaarheid 

zodat nieuwe gasten er de weg naartoe vinden. Een aantal bedrijven gaat nog een stapje verder en 

vervangt de grote, logge balies door kleinere desks, waar de onthaalmedewerker op ooghoogte met 

de gast kan communiceren en meer bewegingsvrijheid heeft om de gast persoonlijk te begeleiden. 

Van receptionist naar ontvangstspecialist

De functie van receptionist evolueert van een passieve naar een meer proactieve en dynamische 

invulling waarbij de onthaalmedewerker optreedt als een gastheer of gastvrouw. Dat houdt in dat 
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men een verrassende aanpak hanteert. Uiteraard zijn standaarden en processen noodzakelijk, maar 

een uitstekende onthaalmedewerker weet precies waar de grens ligt van zijn of haar bewegingsruim-

te en weet deze grens op te trekken om voor klanten, gasten en medewerkers net dat beetje extra 

te betekenen en de verwachtingen te overtreffen. Door het creëren van een warme, professionele 

en verrassende ontvangstbeleving is een onthaalmedewerker bepalend voor de eerste indruk die een 

organisatie nalaat bij gasten en voor een prettig verblijf van interne en externe medewerkers binnen 

een organisatie. 

Het inbedden van een gastvrijheidsbenadering maakt je organisatie uniek en draagt bij tot een aange-

name werkomgeving waarin gasten en medewerkers zich welkom voelen. Daarnaast creëert een der-

gelijke aanpak waardering bij klanten en wordt een gevoel van fierheid gestimuleerd bij werknemers, 

hetgeen leidt tot meer ‘zin’ om te werken, een betere samenwerking met collega’s en werkplezier. Uit-

eindelijk kan een gastvrije aanpak de organisatie als geheel versterken. Het loont dus om aandacht en 

energie te stoppen in de introductie van gastvrijheid in een bedrijfsomgeving. Het is een investering 

in het onderscheidend vermogen van een organisatie, wat zich vertaalt in betrokken medewerkers en 

loyale klanten, in flexibiliteit en innovatief vermogen, in herkenbaarheid en echtheid.

An Aelbrecht – Business Unit Manager Receptel NV
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10.  TOTAL FACILITY MANAGEMENT GEEN SUCCES
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10.1	 Is	België	een	uitbestedingsmarkt?

47% van de totale Facility Management markt in België wordt uitbesteed. In 2018 wordt 
verwacht dat de uitbestedingsmarkt zal toenemen tot 52% van de totale Facility Management 
markt in België.

35% van de respondenten van het facilitair departement verwacht tegen 2018 dat tussen 
50 en 75% van de facilitaire diensten uitbesteed zal zijn. Dit is een toename van 17% t.o.v. 
vandaag. 21% van de respondenten verwacht zelfs een stijging naar meer dan 75%, 43% 
meer dan vandaag. 
Anderzijds verwacht 16% van de respondenten dat minder dan 25% van de facilitaire diensten 
wordt uitbesteed in 2018. Dit is een afname van 48% t.o.v. vandaag. 

Grafiek: “Geef het percentage facilitaire diensten als deel van het totale FM-budget dat  u tegen 2018 plant uit te 

besteden”

Ondanks de trend dat het percentage uitbesteding in de toekomst zal toenemen, wordt het 
reduceren van kosten niet als voornaamste doelstelling gegeven. Slecht 12% van de Facility 
Managers geeft aan dat het uitbesteden van facilitaire diensten bijdraagt tot het reduceren 
van de kosten. 

Grafiek: “Geef voor uw facilitair departement de 3 belangrijkste manieren om kosten te reduceren”

Het percentage per type dienstverlening verandert niet noemenswaardig in de toekomst. Zo 
blijven cleaning, catering en technisch onderhoud -momenteel drie van de belangrijkste uitbe-
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stede facilitaire diensten die samen 45% vertegenwoordigen - ook in de toekomst 41% deel uit 
maken van de uitbestede Facility Management markt in België. 
Anderzijds hebben groenonderhoud, afvalbeheer en security ook een opmerkelijk percentage 
van de Facility Management markt. Vandaag bezetten zij samen 34% van de uitbestedings-
markt. In 2018 lijken deze eveneens licht af te nemen tot 30%.

 

Grafiek: “Welke facilitaire diensten plant u tegen 2018 uit te besteden aan een facilitaire dienstverlener?”

Het al dan niet BTW-plichtig zijn van de organisatie, speelt een rol in het uitbesteden van facili-
taire diensten. Het extra bedrag aan BTW bij het uitbesteden van cleaning in een ziekenhuis is 
vaak moeilijk te recupereren door een rendementswinst. 

Anderzijds is de flexibiliteit die facilitaire dienstverleners aanbieden dikwijls niet beschikbaar bij 
de interne diensten. Het beter aanpassen van vraag en aanbod van facilitaire diensten is met 
behulp van een facilitair dienstverlener vaak eenvoudiger. Het inzetten van operationeel perso-
neel op piekmomenten, of het aanpassen van de dienstverlening op basis van de behoeften kan 
beter worden opgevangen. 

Bijkomend wordt de vereiste kennis voor het technisch onderhoud steeds complexer waardoor 
meer specifieke kennis nodig is. Hiervoor interne resources opleiden, permanent ter beschik-
king stellen en dit vaak voor verschillende sites, is vaak onbetaalbaar. De nood aan gespeciali-
seerde diensten is daarom ook vaak belangrijk bij het kiezen van een facilitaire dienstverlener. 

Wanneer we vragen naar het belangrijkste criterium om een facilitaire dienstverlener te kiezen, 
antwoordt 24% van de Facility Managers ‘Gespecialiseerder diensten’. Facilitaire diensten aan-
gepast aan de noden en behoeften van de organisatie maken het verschil. Hiervoor is specifieke 
kennis bij de facilitaire dienstverleners nodig. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en 
evoluties, en innovatieve oplossingen combineren met de behoeftes van de organisaties, zijn 
cruciaal. 
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10.2	 TFM	in	cijfers

Wanneer we vragen naar het type facilitaire dienstverlening dat men vandaag uitbesteedt, 
krijgen we het volgende beeld.

 

Grafiek: “Welke facilitaire diensten plant u tegen 2018 uit te besteden aan een facilitaire dienstverlener?”

Opmerkelijk hierbij is dat 0,5% van de respondenten van de Facility Managers diensten uitbe-
steedt d.m.v. een TFM-contract. Dit percentage wordt verwacht te stijgen tegen 2018, echter 
tot niet meer dan 1%. 

De facilitaire dienstverleners verwachten in tegenstelling tot de Facility Managers wél een 
toename naar 2018. 70% van de facilitaire dienstverleners gelooft dat het aantal TFM-con-
tracten in de toekomst zal toenemen. Dit is een groot verschil met de perceptie van de Facility 
Managers. Enkel ‘grotere’ facilitaire dienstverleners bieden vandaag TFM-contracten aan. Deze 
contracten vertegenwoordigen volgens de jaarcijfers van 2014 ongeveer 10% van hun omzet. 

Maar is België klaar voor TFM-contracten? België is een eerder KMO-land waarin deze grote 
overkoepelende contracten vaak nog geen meerwaarde bieden. De TFM-contracten in België 
worden internationaal aangestuurd, waarbij de hoofdzetel van de organisatie meestal niet in 
België is gevestigd. 

Het tender- of aankoopproces voor deze contracten is vaak zeer complex en tijdsintensief. 
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De selectievoorwaarden voor de facilitaire dienstverleners worden bepaald op het internatio-
nale niveau, en niet op lokaal niveau. De selectie van facilitaire dienstverleners is vaak beperkt 
tot slechts enkele spelers die voldoende capaciteit hebben om TMF-contracten aan te bieden. 

De Belgische Facility Manager gelooft niet in het uitbesteden van het strategisch en het tac-
tisch deel van Facility Management. Hij wil controle houden over de diensten die worden aan-
geboden. Dit is ook af te leiden uit het percentage uitbestede ‘Managing Agents’. Slechts 
0,5% van de Facility Managers besteedt dit uit aan een facilitaire dienstverlener. Dit zet zich 
ook door naar de toekomst. In 2018 is het percentage niet gestegen en verwacht nog steeds 
slechts 0,5% van de respondenten dat het organiseren en sturen van de operationele diensten 
zal worden uitbesteed.

Tijdens de rondetafelgesprekken kwam aan bod dat de Facility Managers zich nauw verbonden 
voelen met de organisatie en dat zij met het facilitair departement een belangrijke meerwaarde 
willen bieden aan het ondersteunen van de missie, visie en het strategisch plan van de orga-
nisatie. 

De kennis van de organisatie is hierbij noodzakelijk. De bedrijfscultuur, de organisatie en de 
medewerkers zijn elk op zich leidende factoren voor het facilitair departement. De Facility 
Managers zijn er niet van overtuigd dat een externe facilitaire dienstverlener dit kan realiseren. 
Ondanks het stijgende percentage van uitbestede diensten, blijft het sturen en het organiseren 
van deze diensten intern bij het facilitair departement.

10.3	 Verschillen	per	deelsector

Verder verschilt het uitbestedingspercentage per type facilitaire dienstverlening ook per deel-
sector. 
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Grafiek: Uitbestedingspercentage per deelsector

In de zorgsector worden de Facility Managers met een aantal specifieke topics geconfronteerd.

Het uitbestedingspercentage van de cleaning gerelateerd aan patiëntenzorg is laag. Het speci-
fiek karakter dwingt de Facility Manager om dit door interne medewerkers te laten uitvoeren. 
Het opleiden van operationeel personeel specifiek voor dit type cleaning is een te kleine niche 
voor de facilitaire dienstverleners, waardoor dit momenteel nog niet vaak wordt gedaan. Ver-
der zijn er ook de geldende standaarden en normeringen waar zeker in de zorg extra aandacht 
voor nodig is. Kwaliteitscontroles en inspecties gebeuren steeds vaker. Dit is enerzijds omwille 
van de verstrengde regelgeving rond patiëntenzorg en anderzijds omwille van het verhoogde 
verwachtingspatroon van patiënten en bezoekers. 

Een andere trend gerelateerd aan facilitaire dienstverlening in de zorg, is het optimaliseren van 
de catering in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit werd lange tijd als ‘slecht’ (‘ziekenhuiseten’) 
beschouwd. 
Er is door de jaren heen hard gewerkt om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren. Evenwel 
zijn de beschikbare facilitaire budgeten sterk verminderd in ziekenhuizen en zorginstellingen, 
waardoor dikwijls gezocht moet worden naar kostenreducerende alternatieven. 

Facilitaire dienstverleners spelen hierop in door vernieuwde concepten van catering te imple-
menteren. In plaats van per site of zorginstelling een restaurant in te richten, worden maaltij-
den centraal klaargemaakt, verpakt en verstuurd naar de verschillende ziekenhuizen en zorgin-
stellingen. Door het centraliseren van de productie, worden zowel kosten gereduceerd als hoge 
kwaliteit gegarandeerd. 

Column: Zorg

FM ZORG: Non-belevers

Waar mogelijk verschuift de zorg naar een niet-ziekenhuissituatie. De “healing environment” die we 

in het ziekenhuis zo graag willen bieden, lijkt weinig om het lijf te hebben als we vergelijken met de 

thuissituatie. Moeders keuken: check. Je eigen hoofdkussen: check. Bezoek wanneer je wil: check. 

Vertrouwde gezichten om je heen: check. Deze herkenbare elementen van thuis verlichten de zorgsi-

tuatie. Dit is onklopbaar door de gemiddelde zorginstelling. Ook in prijs. Een andere financiering van 

de zorg daagt op. De taxshift is nog niet verteerd en daar komt de zorgshift? 

Gisteren nog gehoord, een voetballer die een ziekenhuisbal aflevert in de handen van de doelman. En 

iemand anders zei onlangs “in dat restaurant ga ik niet meer langs, dat is echt ziekenhuiseten”. In de 
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volksmond en in onze hoofden verwijzen we vlotjes naar het ziekenhuis als er sprake is van mindere 

kwaliteit van voeding, van tweederangsmeubilair, tegelplafonds of verouderde huisvesting, een ver-

warrend onthaal en lange wachttijden.

We zijn anno 2015 en de non-believers, zij die niet geloven in het potentieel aan positieve beleving 

in een hospitaal, nemen snel in aantal af. De beleving door patiënt en bezoekers kan nog beter maar 

heeft reeds een grote weg afgelegd. Amper te geloven hoeveel er gedaan wordt om de beleving te 

verbeteren.

Ikzelf ben nu enkele jaren aan het werk in de ziekenhuissector en merk een groeiende aandacht voor 

de facilitaire bijdrage in het mogelijk maken van de juiste beleving. Non-beleving is in de moderne 

ziekenhuisomgeving niet meer toelaatbaar. Bewegwijzering en oriëntering in en rond het ziekenhuis 

maakt het voor een nerveuze patiënt of ongeruste bezoeker makkelijker bereikbaar. Goed uitgekiende 

bewegwijzering zal er in complexe omgevingen, wat een ziekenhuis in vele gevallen is, toe bijdragen 

dat de beleving potentieel beter uitvalt. Het moment om smakelijk te genieten van de maaltijd is voor 

patiënten iets om naar uit te kijken. Het bergt de ziekte even op, moeders keuken brengt een stukje 

thuis in je kamer. Het vriendelijk gesprek met de schoonmaak, en de aangename contacten met de di-

etist en voedingsassistent bevestigen dat het klopt. De verwachting dat “gastvrijheid” echt doorleefd 

is bij het personeel, is overtroffen.

De non-belevers hebben gelijk, hier mag het niet stoppen. Ook buiten de facilitaire processen is er 

nog veel potentieel om de ziekenhuiservaring anders te maken. De inzet van technologie om het 

inschrijven te vergemakkelijken, de afspraken die netjes gespreid worden zodat wachttijden wegkrim-

pen, de begrijpbare uitleg over wat te verwachten is van de ingreep en de opname. De zorgshift zal 

zich ook en vooral binnen de muren van het ziekenhuis afspelen.

Koen Neve is Facilitair Directeur bij AZ Nikolaas.  

71



11.  INVLOED VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN OP
 FACILITY MANAGEMENT NEEMT NOG STEEDS TOE

©
 iS

to
ck

.





IFMA • FM-Trendrapport België 2015

11.1	 Inleiding	

Zoals eerder beschreven in het hoofdstuk ‘Facility Management ontrafeld’, hebben nieuwe tech-
nologieën vandaag een belangrijke invloed op de werking van het facilitair departement. 13% 
van de Facility Managers ervaart deze invloed. Hiermee valt het net buiten de top 3 van belang-
rijkste invloeden vandaag, maar in de toekomst verwacht men een grotere invloed. Voor 2018 
verwachten 16% van de Facility Managers dat het gebruik van nieuwe technologieën één van 
de drie belangrijkste doelstellingen van het facilitaire departement zal zijn.

 

Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste topics die in 2018 een invloed kunnen hebben op uw facilitair departement”

Ook bij de facilitaire dienstverleners zien we een gelijkaardig beeld. 13% van de respondenten 
noemt de invloed van nieuwe technologieën op de facilitaire dienstverlening vandaag één van de 
drie belangrijkste topics. Tegen 2018 stijgt dit percentage tot 18%. 
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In de enquête vroegen we naar de invloed van de volgende technologieën op het Facility Ma-
nagement:

• Big Data
• BIM
• FMIS
• 3D-printing
• Mobiele apps
• Robots die mensenwerk overnemen
• Integratie BIM en FMIS

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de antwoorden.

 

Grafiek: “Geef de 3 belangrijkste technologische topics die uw facilitair departement in 2018 zullen beïnvloeden”

11.2	 FMIS

Facility Managers beschouwen vandaag een Facility Management Information System (FMIS) 
als belangrijkste technologische topic die een invloed heeft op het facilitair departement. 

56% van de Facility Managers gebruikt vandaag een FMIS, en 29% van de respondenten be-
schouwt een FMIS als de meest invloedrijke technologische tool in de werking van het facilitair 
departement. 
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23% van de Facility Managers die vandaag een FMIS heeft geïmplementeerd, noemt onder-
steuning bij rapportage aan het management als het voornaamste argument voor de implemen-
tatie. Een tweede belangrijke reden waarom deze groep Facility Managers vandaag een FMIS 
gebruikt, is ondersteuning van het facilitair departement met behulp van een service desk. 
21% van deze groep respondenten beschouwt dit als een meerwaarde. Als derde belangrijkste 
reden antwoordt 14% dat een FMIS helpt om een beter inzicht in de assets te krijgen.

Op de vraag waarom de Facility Manager een FMIS zou aankopen in de toekomst geeft 24% het 
inzichtelijk maken van de facilitaire kosten als één van de belangrijkste redenen.
Voor 17% is dit een betere ondersteuning bij de rapportering aan het management en 14% 
noemt het opvolgen van SLA (Service Level Agreements) en contract management als één van 
de drie belangrijkste drijfveren.
 
Aan de facilitaire dienstverleners werden vergelijkbare vragen over het gebruik van een FMIS 
gesteld. 27% van de facilitaire dienstverleners vermoedt dat de Facility Managers een FMIS in 
de eerste plaats gebruiken voor een beter inzicht in de facilitaire kosten.
Ondersteuning in rapportage aan het management staat met 19% op de tweede plaats. Als 
derde belangrijkste reden wordt SLA en contract management aangegeven (19%).

FMIS laat ook toe dat de Facility Manager data integreert in het data management systeem 
van de organisatie. Hierdoor brengt men Facility Management opnieuw in verbinding met de 
organisatie.

11.3	 Big	Data

Naast de implementatie van een FMIS zullen de nieuwe ontwikkelingen rond Big Data, Internet 
of Things, etc. eveneens een invloed hebben op zowel het facilitair departement als de Facility 
Managers. 21% van de Facility Managers en 24% van de facilitaire dienstverleners geeft aan 
dat Big Data de meest bepalende topic in de toekomst zal zijn.

Big Data zal de werking van zowel het facilitair departement als de facilitaire dienstverlening 
heroriënteren. Door het permanent verzamelen van data door middel van allerhande sensoren, 
wordt verwacht dat vraag en aanbod nog beter op elkaar zullen kunnen worden afgestemd. 
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Column: Smart Buildings 

Gebouwsystemen in bedrijfsgebouwen hebben een evolutie doorgemaakt van Primitief via Eenvoudig 

en Geautomatiseerd naar Intelligent en nu Smart. De definitie van een intelligent gebouw verscheen 

voor het eerst in de New York Times in 1984: “gebouwen die bijna zelf denken”. Door de technolo-

gische ontwikkelingen was Intelligent echter niet meer toereikend en zo is de term Smart Building 

ontstaan. Het belangrijkste kenmerk van Smart Buildings is dat zij de individuele gebouwbeheerssys-

temen integreren en koppelen met ICT-systemen en (facilitaire) bedrijfssystemen.

(Figuur 1 en 2: Intelligent versus Smart Building – © Lux Designers, Zeist)

De technologie maakt het mogelijk een gebouw efficiënter en duurzamer te gebruiken. Big Data over 

het gebruik kunnen ook ingezet worden om het pand comfortabeler te maken voor de gebruikers. De 

Facility Manager beschikt daartoe over een dashboard waarop de status van alle systemen getoond 

wordt. Problemen zijn in een oogopslag zichtbaar en kunnen meteen aangepakt worden. Via mobiele 

apparaten kan de gebruiker zelf instellingen voor bijvoorbeeld licht en temperatuur aanpassen.

De volgende stap in de evolutie van de ontwikkeling van gebouwsystemen is naar een Connected 

Building. Hierbij worden de geïntegreerde systemen verder uitgebreid met meer facilitaire systemen 

(denk bijvoorbeeld aan koffieautomaten - in dit verband wordt gesproken over Building Internet of 

Things) en vervolgens via het internet verbonden met een zogenaamd Smart Grid (zie figuur 3) naar 

systemen van bijvoorbeeld energieleveranciers en de diverse organisaties die apparatuur in het pand 

hebben. Doordat dit een 2-weg systeem is, kan de leverancier op zijn beurt data terugzenden naar 

het gebouw. We zien het kantoorpand en andere Smart-onderdelen allemaal verbonden op een 2-weg 

manier, via de Cloud, in een complete IT-infrastructuur.
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(Figuur 3: Smart Grid, Cisco)

De rol van de Facility Manager verandert ook drastisch door deze ontwikkelingen, en wel in vier 

opzichten:

1. Gebouwkeuze

- Begrijp het type gebouw en de gevolgen voor FM en het profiel van de FM-medewerkers. 

- Bedenk ook wat de impact zal zijn op het comfort en de tevredenheid van de gebruikers.

- Match de ambities van de organisatie met het soort gebouw. Denk aan hoe het pand bijdraagt tot 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

2. Contract 

- Verzeker u ervan dat het contract de specifieke gebouwsystemen en certificering (Bijvoorbeeld 

BREEAM) correct weergeeft. 

- Kijk naar Total Cost of Occupation in plaats van alleen de prijs per vierkante meter: de huurprijs per 

vierkante meter van een energieneutraal pand is waarschijnlijk hoger maar dat wordt ruimschoots 

goedgemaakt door de besparing op energie.

- Maak een Demarcatielijst en een Service Level Agreement met de gebouweigenaar en beheerder 

zodat duidelijk is wie voor welke systemen verantwoordelijk is. Beschrijf daarin vooral ook hoe de 

integratie met de FM-systemen en de bedrijfssystemen gaat plaatsvinden. Plus hoe dit kan worden 

losgekoppeld na beëindiging van de huurovereenkomst.

3. Inrichting

- Werk samen met de gebouweigenaar om een optimaal gebruik van de slimme installaties te garanderen.

- Betrek ICT van bij het begin voor een juiste, veilige en tijdige integratie met de bedrijfssystemen.

- Gebruik leveranciers en materialen die passen bij de ambities van de organisatie.
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4. Gebruik

- Zorg voor een goede opleiding van de eigen medewerkers omtrent het gebruik van de gebouwsystemen.

- Gebruik beschikbare slimme systemen voor maximaal comfort, maximale efficiëntie (duurzaam-

heid) en minimale kosten.

- Profiteer van de intelligente opties voor preventief onderhoud.

- Pas bestaande processen aan aan de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw.

- Sla de Big Data (ook) op in een database die uw eigendom blijft en met u mee kan verhuizen zodat 

u geen belangrijke informatie verliest.

Hoeveel de rol van de Facility Manager zal veranderen hangt ook af van hoe ver de integratie van de 

informatiesystemen gaat: worden alleen de gebouwsystemen met de ICT-systemen geïntegreerd of is 

er ook integratie met de (facilitaire) bedrijfssystemen van de organisatie (zie figuur 4)?

(Figuur 4: Gradaties van systeemintegratie, vrij aangepast naar model Martijn Moerbeek)

Tenslotte zou ik alle FM-professionals willen aanraden om zich deze materie snel eigen te maken en 

de taal van de ICT-ers te leren “spreken”. Hierdoor wordt de FM-manager een waardevollere spar-

ringpartner voor het senior bedrijfsmanagement omtrent huisvestingskeuze.

Jos Teunissen is onafhankelijk adviseur Corporate Real Estate en Facility Management van het bedrijf 
CRE & More en hij is partner van The Support Factory.
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11.4	 Mobiele	apps

Facilitaire dienstverleners geloven sterk in de ontwikkeling van mobiele apps. Tegen 2018 ver-
wacht 19% van de Facility Managers dat mobiele apps de organisatie van de facilitaire dienst-
verlening verder zullen bepalen. De Facility Managers geloven eveneens dat mobiele apps een 
invloed zullen hebben op de werking van het facilitair departement. 

20% van de Facility Managers beschouwt mobiele apps als de tweede belangrijkste topic die 
een invloed zal hebben op het facilitair departement. 

De beschikbare FMIS-paketten zijn reeds aangepast aan deze nieuwe technologische ontwikke-
lingen en hebben op een innovatieve manier software voor mobiele apps ontwikkeld. 

11.5	 BIM

Building Information Modeling (BIM) is een nieuwe manier van samenwerken voor het ont-
werpen van gebouwen. Alle betrokken partijen (architecten, ingenieurs, aannemers en Facility 
Managers) werken samen in één 3D-model. Dit model wordt opgebouwd door middel van 
elementen en objecten in templates en bibliotheken.

De geïntegreerde aanpak bij het “BIMMEN”, waarbij de ontwerpteams gelijktijdig en in nauw 
overleg met elkaar samenwerken, voorkomt fouten en “clashes” tussen de disciplines. Dit re-
sulteert in een ontwerp dat beter is afgestemd op de eisen van de opdrachtgever. Bovendien 
verloopt de uitvoering vlotter en worden fouten vermeden.

In de 3D-software wordt bovendien gedetailleerde technische data van de elementen opgeno-
men. Dit zijn materiaalkarakteristieken en ontwerpparameters maar ook gegevens die relevant 
zijn voor het onderhoud en beheer. 
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BIM zal voor de Facility Manager aan belang winnen bij nieuw- en verbouwprojecten. Door de 
integrale aanpak in de ontwerpfase zal de Facility Manager van bij het begin van een project 
betrokken worden. Op basis van de data in het model is men immers in staat een projectie 
voor het onderhoud en de kosten te maken. Hierdoor ondersteunt BIM de berekening van de 
Total Life Cycle Cost.

Bovendien zal de Facility Manager bij het beëindigen van de bouw- of verbouwingsfase alle 
data uit het model, materiaalkarakteristieken, onderhoudsparameters, enz. kunnen halen. Dit 
vervangt de overdracht van het AS-BUILT dossier bij de start van de exploitatie van het gebouw. 
Vandaag verloopt deze informatieoverdracht immers gebrekkig. 

18% van de Facility Managers ervaart BIM vandaag als één van de drie belangrijkste invloeden 
in het facilitair departement. 16% percipieert dat dit in 2018 ook nog zo zal zijn. 
Deze daling is een vreemde vaststelling. Het gebruik van BIM vindt vandaag ingang bij architec-
ten- en studiebureaus die in deze nieuwe manier van samenwerken een meerwaarde zien. Het 
aantal projecten met BIM ontworpen en uitgevoerd, zal in de nabije toekomst sterk toenemen. 
Net hierin zullen de Facility Managers als beheerder van een gebouw een rol hebben. De ver-
wachting is dat BIM in de toekomst ook voor de Facility Managers een invloed zal hebben, dit 
in tegenstelling tot hoe ze het percipiëren in de enquête.

Omwille van de integrale aanpak is de koppeling tussen de BIM-software en een FMIS een 
logische stap. Deze integratie kan zowel in de ontwerpfase als bij de opstart van het Facility 
Management een belangrijke rol spelen. Dit ervaart de Facility Manager uit de enquête ook zo. 
19% van de Facility Managers gelooft dat deze integratie in 2018 een belangrijke invloed zal 
hebben op het facilitair departement. 

Ook de facilitaire dienstverleners zien de integratie tussen BIM en FMIS in de toekomst als één 
van de 3 belangrijkste topics. 18% van de groep duidt BIM – FMIS integratie als één van de 
drie belangrijkste invloeden op de facilitaire dienstverlening. 

Facilitaire adviesbureaus geloven eveneens in de meerwaarde van de integratie tussen BIM en 
FMIS. 21% van deze groep ervaart de integratie als de belangrijkste technologische topic die 
een invloed heeft op het facilitair departement. 

Ook binnen de Europese instellingen wordt BIM aan Facility Management gelinkt. De High Level 
group on Business Services adviseerde al in april 2014 aan de Europese Commissie om meer 
aandacht aan BIM te besteden en legt hierbij expliciet de link met Facility Management.
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Column: Succesfactoren bij de implementatie van BIM

Vooruitzichten en obstakels 

Uit onderzoek [1] blijkt dat slechts 26% van de Amerikaanse Architecture, Engineering & Construc-

tion-industrie gebruik maakt van Building Information Modeling (verder BIM), terwijl 78% gelooft dat 

BIM populairder en nuttiger zal worden in de toekomst en 52% bereid is over te schakelen, maar dat 

toch niet doet. Het is verrassend te bemerken dat hoewel de meningen over BIM over het algemeen 

positief zijn, slechts enkele bedrijven de stap naar implementatie (durven) zetten. Deze trend beves-

tigt de terughoudendheid van aannemers die er toch nog voor kiezen om in een traditioneel sequenti-

eel proces te blijven werken. Vaak wordt als reden de hoge instapkosten aangehaald. Toegegeven, de 

prijs van BIM-software, de beperkte kennis binnen bedrijven en de noodzakelijke inspanningen en mid-

delen voor opleiding leiden vaak tot een negatieve of te kleine return on investment op korte termijn. 

Onze ervaringen leren ons echter dat dit niet klopt. Hoewel de instapkost uiteraard groter zijn dan 

wanneer er traditioneel verder wordt gewerkt, wegen de grote langetermijneffecten duidelijk door.

Financiële voordelen van BIM voor de aannemer

De financiële voordelen van BIM zijn reeds met meerdere praktijkgevallen aangetoond. Zo zijn er 

voorbeelden van een vermindering van bouwkosten tot 35 € / m² voor nieuwe gebouwen en een 

stijging van de winst van de aannemer tot 45% [2]. De bouwsector is een rijpe markt waar de 

nettowinsten van aannemers variëren tussen de 1% en 5%, terwijl de kosten van BIM meestal 

schommelen tussen 0,5% en 1% van het totale bouwbudget . De combinatie van deze twee getallen 

met de potentiële winstverhoging van 45%, levert verbazingwekkende beleggingsrendementen van 

45% tot zelfs 225%!

Beperking van faalkosten

Onderzoek toont aan dat faalkosten gemiddeld 11,4% van de bouwkosten van een project absorbe-

ren, wat een veelvoud is van de winst (1 à 5%) van de gemiddelde aannemers. Het merendeel van 

deze faalkosten wordt veroorzaakt door een gebrek aan efficiëntie in de verschillende bouwfasen [3]. 

Deze ‘efficiëntie’ kan pas verhoogd worden indien kwaliteitsvolle informatie beschikbaar is tijdens de 

werkvoorbeidingsfase, zodat er een duidelijk begrip is van de uit te voeren werken, de onderliggende 

hypotheses mbt de duur van de werken, de in te zetten materiaalhoeveelheden en het budget. Om 

faalkosten te verlagen, is het dus cruciaal om terug te vallen op de juiste informatie op het juiste 

moment. En laat dit nu net het doel zijn van BIM.

Inconsistenties binnen het huidig proces

Het is belangrijk dat alle stakeholders (ontwerpers, bouwers, gebruikers, Facility Managers) deel-

nemen en baat hebben bij een goed uitgebalanceerd algemeen BIM-proces. Aangezien de meeste 

financiële voordelen van een BIM-proces voor de aannemers, gebruikers en Facility Managers gelden, 
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zouden architecten en studiebureaus vergoed moeten worden voor hun extra vroegtijdige inspan-

ning en bijkomende verantwoordelijkheden. Bovendien hebben de verschillende partijen ook vaak een 

uiteenlopende nood aan informatie, waardoor modellen die door ontwerpers ontwikkeld worden, dik-

wijls niet bruikbaar zijn voor de volgende schakels. Om dit te vermijden moeten duidelijke afspraken 

gemaakt worden tussen de bouwpartners over het type en de hoeveelheid informatie die nodig is in 

de verschillende fasen van informatie-uitwisseling doorheen de verschillende fasen van het volledige 

bouwproces.

IFMA Belgium werkte mee aan de ontwikkeling van een BIM-handboek om deze ‘herbruikbaarheid’ van 

informatie te verbeteren met als doel een gemeenschappelijke visie rond de uitwisseling van digitale 

documenten en BIM [4]. Het werk is een duidelijke aanmoediging naar integratie met onder andere 

de opdrachtgevers en de softwareleveranciers, twee andere centrale schakels in het BIM-proces. 

De BIM-coördinator 

De kwaliteit van de informatie voor en tijdens de aanstelling van de aannemer is de sleutel tot de 

vermindering van faalkosten tijdens de bouw. Vandaag worden de meeste middelen voor het opzetten 

van een BIM-model na projectgunning van de aannemer ingezet. Het door de opdrachtgever vroeg-

tijdig investeren in de ontwikkeling van BIM tijdens ontwerp resulteert in een directe reductie van 

inspanning en kost in latere fases. 

Om de continuïteit van de informatiestroom gedurende de verschillende projectfasen te waarborgen, 

dient de opdrachtgever een BIM-coördinator aan zijn zijde te hebben. Deze functie is fundamenteel 

voor niet-geïntegreerde projecttypes (Design-Bid-Build).

Ontwikkeling binnen en koppeling aan de FM-markt

Tot op heden wordt BIM bijna uitsluitend in ontwerp- en bouwfase gebruikt, en nauwelijks na uitvoe-

ring, terwijl tot 80% van de totale levenscycluskost van een gebouw zich typisch in de operationele 

fase (FM-fase) bevindt. Om de FM-markt beter te integreren in het BIM-proces, moet op 3 fronten 

gewerkt worden: 

• Mensen: door opleiding te verzorgen in de software en algemene kennis op te bouwen.

• Instrumenten: door FMIS-systemen compatibel te maken met BIM-technologie. 

• Processen: door FM-experten bij het bouwproject te betrekken. Dit zal zich hoogstwaarschijnlijk 

manifesteren in de vorm van adviserende richtlijnen en protocollen die de opdrachtgever, via zijn 

BIM-coördinator, van bij de start kunnen leiden naar een BIM-model dat tegemoetkomt aan de 

FM-noden.
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Conclusie:

Indien men denkt in termen van return on investment en niet in termen van besparingen, is er geen 

‘investeringsbarrière’ om van een sequentieel proces naar een BIM-proces over te schakelen. Voor 

een succesvolle integratie van BIM, moeten bedrijven niet alleen op software en mensen focussen 

maar voornamelijk op de processen. Verder hebben opdrachtgevers de unieke opportuniteit om lei-

der te worden in de adoptie van het BIM-proces door de partijen die meehelpen aan het opstellen 

van een centrale gegevensbron gepast te vergoeden. Bijgevolg kan iedere partij in het bouwproces 

van BIM-voordelen genieten en kunnen eigendomsrechten en verantwoordelijkheden beter gespreid 

worden. Tenslotte dient de continuïteit en herbruikbaarheid van informatie gewaarborgd te worden 

door het systematisch aanstellen van een BIM-coördinator over de hele levenscyclus van het project.

Referenties

[1] Yan H and P Demian, ‘Benefits and Barriers of Building Information Modelling’, 12th International 

Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Beijing, China, 2008
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Stakeholders in Construction Projects.’, J. Constr. Eng. Manage, 139(3), 2013

[4] De BIM-groep bestaat uit ADEB-VBA (vereniging van Belgische aannemers) samen met de G30 

(Vereniging van Architecten), ORI (beroepsorganisatie voor ingenieursbureaus en consultancy), een 
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11.5	 Robots	en	3D-printing

Enkele technologieën worden verwacht een kleinere invloed te hebben op zowel het facilitair de-
partement als de facilitaire dienstverlening, ondanks dat hierover regelmatig wordt geschreven 
in vaktijdschriften. 

3D-printing is één voorbeeld. Dit is een technologie die nog volop in ontwikkeling is maar waar 
zowel Facility Managers als facilitaire dienstverleners niet in geloven. Minder dan 1% van de 
Facility Managers verwacht dat deze technologie de werking van het facilitair departement zal 
beïnvloeden in de toekomst.
 
Een andere technologie die niet hoog scoort, is de ontwikkeling van robots. Minder dan 3% van 
de Facility Managers beschouwt dit als een technologie die vandaag een invloed heeft op het fa-
cilitair departement. Tegen 2018 blijft dit percentage stabiel en verwachten Facility Managers 
weinig impact op het facilitair departement. 

Facilitaire dienstverleners verwachten echter wel een toename in de toekomst. Vandaag be-
schouwen eveneens 3% van de facilitaire dienstverleners dat robots de werking van de dienst-
verlening beïnvloeden. Tegen 2018 verwacht 10% van de facilitaire dienstverleners dat robots 
de facilitaire dienstverlening zullen beïnvloeden. Ondanks de sterke stijging, wordt deze techno-
logie beschouwd als één van de minst belangrijke technologische topics die een invloed zullen 
hebben op de facilitaire dienstverlening.

Er zijn nu reeds enkele voorbeelden waarbij facilitaire dienstverleners gebruik maken van robots 
voor het schoonmaken van bepaalde ruimtes. Deze zijn echter nog in ontwikkeling en bijgevolg 
zeer duur. Dit verklaart misschien ook het lage adoptiepercentage van deze technologie. 

In Nederland wordt ook bestudeerd of andere types dienstverlening kunnen worden vervangen 
door robots. Zo zijn er studies om security deels te automatiseren en te vervangen door ro-
bots. Dit is echter nog in een zeer vroeg stadium en in België zeker nog niet van toepassing. 
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12.  LANGETERMIJNVISIE WINT TERREIN
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12	 Langetermijnvisie	wint	terrein

12.1	 Cijfers

Bij de analyse van de resultaten van de enquête begrijpen we uit de antwoorden van de res-
pondenten dat het langetermijndenken bij de Facility Managers en de aanbieders duidelijk aan 
belang wint.

Op de vraag “Geef de belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op uw facilitair de-
partement” scoren de langetermijntopics hoog. 37% van de Facility Managers noemt één van 
de volgende topics als de belangrijkste drie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), 
nieuwe contractvormen (PPS, DBFMO, …), Asset Management, Total Lifecycle Management 
en duurzaamheid. Dit beeld blijft in hun perceptie stabiel voor 2018 (39%).

43% van de aanbieders ervaart deze langetermijntopics vandaag als belangrijk en ook bij deze 
respondenten blijft dit zo voor de toekomst (42%).

Tijdens de rondetafelgesprekken en in de interviews bevestigden de deelnemers dit beeld. De 
Facility Managers zijn er zich van bewust dat ze in hun projecten en bij het managen van hun 
diensten een langetermijnvisie moeten introduceren. 

Wanneer ze echter in contact komen met de traditionele vastgoedsector met makelaars en 
ontwikkelaars leidt dit niet zelden tot een conflict. De aanbieders van gebouwen voor kanto-
ren, logistiek of andere bedrijfsactiviteiten denken vaak nog op korte termijn. Hun horizon is 
het afsluiten van een deal met een zo hoog mogelijk financieel rendement binnen een zo kort 
mogelijke termijn. 

Een aantal elementen ondersteunt vandaag deze langetermijnvisie en hun belang zal nog toene-
men. Iedere Facility Manager kan hiertoe bijdragen en heeft zijn of haar rol in het verduurzamen 
van onze maatschappij.

12.2	 Nieuw	contractvormen

Een aantal initiatieven van de overheden in België hebben de markt aangezet tot het ontwikkelen 
en implementeren van nieuwe contractvormen die een langetermijnvisie vereisen. 

Via het Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) model, worden de traditionele 
fases van een project sterker aan elkaar verbonden. Ondernemingen met elk hun expertise 
(ontwerpers, aannemers, financiers, onderhoudsbedrijven, cateraars, …) vormen samen een 
consortium en zullen zo elk hun bijdrage leveren en verantwoordelijk worden voor de totale 
levensduur van een gebouw.

De opdrachtgever, dit kan de overheid zijn, zal met deze consortia een langdurige overeenkomst 
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aangaan en een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding betalen voor het gebruik van het gebouw. 
Dit houdt in dat de opdrachtgever, die later gebruiker wordt, zich kan concentreren op zijn 
kerntaken en alle niet core-processen die met het gebouw en de uitbating ervan gelinkt zijn, 
aan het consortium toevertrouwt.

Deze nieuwe contractvorm heeft duidelijk een aantal voordelen. 

Door middel van een DBFMO-overeenkomst kan men de investering in een nieuw gebouw of een 
grote renovatie over een langere periode spreiden. Dit sluit beter aan bij de realiteit waarbij 
jaarlijks zowel een bedrag voor de afschrijving van de investering als een gebruikers- en onder-
houdsbudget voorzien wordt. 

Alle kosten gerelateerd aan het project worden in het contract opgenomen. Dit maakt het voor 
de opdrachtgever/overheid zeer transparant en voorkomt verrassingen tijdens het gebruik en 
onderhoud van het gebouw.

Bovendien wordt voor de duur van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen. 
Het laat de overheid toe een stabiele financiële planning te maken en verlaagt in sterke mate 
het risico op lange termijn.

Door het creëren van een consortium met alle betrokken partijen in het project, ontstaat van 
bij de start van het project een synergie die een gunstig effect zal hebben op het resultaat 
en het bouwproces. Alle partijen hebben immers inspraak in de beslissingen over concept en 
exploitatie. 
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Column - Scholen van Morgen

Het PPS-project (Publiek Private Samenwerking) “Scholen van Morgen” is vandaag een in het oog 

springend project. Als één van de grote PPS-projecten kampt ook dit project met een aantal kinder-

ziektes waaruit voor de toekomst belangrijke verbeterpunten kunnen gedefinieerd worden. Het pro-

ject is een succes aangezien op korte termijn veel projecten gerealiseerd worden en er een duidelijke 

langetermijnvisie ontwikkeld wordt.

Als gevolg van een groot tekort aan middelen voor scholenbouw en de opgelopen achterstand in de 

realisatie van adequate onderwijsinfrastructuur is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een 

alternatieve manier om de lange wachtlijst in scholenbouw in te korten. De inhaalbeweging voor 

schoolinfrastructuur werd zo in het leven geroepen en per decreet vastgelegd.

Na een openbare procedure heeft de overheid een private partner aangeduid die instaat voor het 

ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van de scholen. Deze private partner is een 

samenwerking tussen AG Real Estate en BNP Paribas Fortis. De publieke en private partner vormen 

samen de DBFM-vennootschap, genaamd “DBFM Scholen van Morgen nv”. Deze is verantwoordelijk 

voor de concrete uitwerking van het programma.

Scholen van Morgen gaat verder dan het klassieke circuit: het omvat zowel het ontwerp (Design), 

de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de scholen gedurende 30 

jaar. Vandaar spreekt men ook vaak over een DBFM-programma. 

De uitgangspunten voor elk individueel schoolproject zijn de volgende:

- Een inspirerende leeromgeving en enthousiasmerende sfeer creëren

- Streven naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid

- Zoveel mogelijk scholen met een brede functie in hun omgeving realiseren

- Flexibele en modulaire ruimtes bouwen

- Uitnodigende scholen met een grote toegankelijkheid bouwen

- Streven naar modern comfort (thermisch/akoestisch/luchtkwaliteit)

Een 200-tal scholen zullen aan het programma kunnen deelnemen. Vooraf werd door de overheid een 

lijst van scholen opgesteld die tot dit uniek programma kunnen toetreden.

Na realisatie kunnen de inrichtende machten de gebouwen inzetten voor hun pedagogisch project. De 

DBFM-vennootschap staat ook in voor het onderhoud van de gerealiseerde schoolinfrastructuur ge-

durende 30 jaar. Tijdens deze periode betalen de inrichtende machten een beschikbaarheidsvergoe-

ding. Na 30 jaar wordt de gerealiseerde infrastructuur aan de inrichtende machten overgedragen.

De Vlaamse Regering koos betrouwbare en solide partners voor dit ambitieus publieke-private pro-

gramma. De publieke partner ‘School Invest’, is een samenwerking tussen het Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs en de Participatie Maatschappij Vlaanderen.
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De private partner is een samenwerking tussen AG Real Estate en BNP Paribas Fortis. Ze werden 

geselecteerd na een openbare procedure. AG Real Estate is één van de belangrijkste spelers op 

de Belgische vastgoedmarkt. Deze dochteronderneming van AG Insurance heeft ruime ervaring in 

de realisatie en het beheer van grote bouwprojecten. BNP Paribas Fortis voegt voornamelijk haar 

financiële expertise aan het programma toe.

Samen vormen de publieke en private partner de vennootschap “DBFM Scholen van Morgen nv” die 

instaat voor de uitvoering van het programma. Deze vennootschap sluit de nodige contracten met de 

afgevaardigd bouwheer, met de uitvoerders (o.a. architecten, aannemers, stedenbouwkundigen,…) 

en met de inrichtende machten.

Binnen Scholen van Morgen neemt AG Real Estate de taak op van afgevaardigd bouwheer. In deze 

functie is zij verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het programma. De afgevaardigd 

bouwheer communiceert ook met alle belanghebbenden (koepels, inrichtende machten, architecten, 

aannemers…) en organiseert het volledige bouwproces en het onderhoud gedurende 30 jaar van 

elke individuele school.

Jos Duchamps, gedelegeerd bestuurder Procos Group
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12.4	 Asset	Management	en	Total	Lifecycle	Management

Een systeem voor Asset Management wordt vandaag door de Facility Manager vooral voor 
het beheer van financiële assets gepercipieerd. Nochtans is de nieuwe ISO55000-standaard 
toepasbaar op alle fysieke assets en dus zeker van belang voor Facility Management.

Ieder fysiek object dat een waarde heeft in de organisatie, moet op een heldere en gestructu-
reerde manier beheerd worden. Enkel dan kan het op een duurzame manier bijdragen tot het 
behalen van de doelstellingen van de organisatie en ingezet worden in het strategische plan.

Desondanks scoort de aandacht voor Asset Management vandaag in de enquête zeer laag - 
slechts 1% tot 3% van de respondenten (Facility Managers, dienstverleners en consultants) 
is er mee bezig.
Total Lifecycle Management wordt door de aanbieders (met 13% van de respondenten) en 
consultants (met 11% van de respondenten) in 2018 gezien als één van de drie belangrijkste 
topics die invloed zullen hebben op de Facility Management markt.

Lifecycle Management neemt in het Asset Management model een centrale plaats in. 

Column: FM manager regisseur van de DBFM

De laatste jaren zien we op de markt verschillende PPS-constructies onder de vorm van DBFM-contracten 

(Design, Build, Finance and Maintenance). Het belangrijkste uitgangspunt is hierbij een overheid die een 

resultaatsgericht lastenboek uitbrengt en rekent op de expertise van de verschillende partijen in het aan-

bestedend consortium om de optimale oplossing te leveren. Daarenboven kan de overheid kosten spreiden 

naar de toekomst en risico’s bij de privé-partner leggen. Denk maar aan de bouw van de gevangenissen 

door FOD justitie en Regie der Gebouwen of aan de bouw van scholen binnen het kader van het Scholen van 

Morgen project. In een dergelijk consortium van projectontwikkelaars, financiers, aannemers, installateurs 

en onderhoudsfirma’s is het cruciaal dat de Facility Manager zijn eigen rol opeist. Elke partij heeft zijn eigen 

belang en rol te spelen in het project maar het is de Facility Manager die de hele rit van het project zal 

meemaken en zal moeten voldoen aan de opgelegde KPI’s (Key Performance Indicators), SLA’s (Service 

Level Agreements) en outputspecificaties. En deze rit duurt soms langer dan 30 jaar.

Een DBFM-contract is teamwork

Wanneer een consortium inschrijft op een DBFM-tender dienen alle partijen zich ervan bewust te 

zijn dat ze naast hun eigen competentie ook rekening moeten houden met de levensduurvereisten 

van het hele project. Onnodig te benadrukken dat de focus van promotoren, architecten, aannemers, 

financiers, exploitanten bij zulke projecten ver uit elkaar liggen. Tot enkele jaren geleden hadden we 

immers nog de ingesteldheid dat als eenieder zijn stukje bestudeerde we er wel zouden geraken.
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Legio zijn daarom de projecten waarin het maintenance gedeelte stiefmoederlijk werd behandeld, of 

zelfs werd uitgerekend zonder een gespecialiseerde partner te betrekken.

Rol van de Facility Manager

De taak van een Facility Manager in een DBFM-contract begint op het moment van publicatie van de 

tender. Het lastenboek moet van bij het begin geanalyseerd worden met de focus op exploitatie en 

onderhoudbaarheid van het gebouw. Het is dus cruciaal dat de Facility Manager een vertaling van 

de KPI’s/SLA’s maakt voor de architect en de studiebureaus zodat hij tijdens de exploitatiefase ook 

daadwerkelijk de service, rapportering kan verlenen die gevraagd werd.

Ontwerpfase

De input van de Facility Manager moet er ook toe leiden dat de juiste keuzes gemaakt worden van 

materialen en installaties in functie van de functionele eisen van het gebouw en de Life Cycle Cost.

Maar niet enkel materialen zijn belangrijk. Ook op een kostenefficiënte manier de installaties kunnen 

bereiken, is zeer belangrijk in dergelijke projecten. Besparingen op de investeringskost wreken zich 

dikwijls jaar na jaar in de exploitatiekost: denken we maar aan ellenlange discussies over het al dan 

niet plaatsen van gondels voor het wassen van de ramen versus het gebruik van tijdelijke installaties.

Daarnaast zorgt de Facility Manager ervoor dat in het ontwerp de nodige systemen voorzien worden 

op maat van de achteraf te realiseren exploitatie en rapportering. 

Bouwfase

Hoewel het voor de Facility Manager quasi onmogelijk is om de volledige bouwfase in detail te vol-

gen, wijst de praktijk uit dat hij ook hier niet afzijdig kan blijven. In deze fase is het zaak om met de 

aannemer/installateur correcte afspraken te maken wat betreft de finale keuze van materialen en 

installaties. Idealiter worden de technische fiches goedgekeurd door de Facility Manager. Hij is im-

mers de enige die met kennis van zaken de installatiekost kan afwegen tegenover de onderhoudskost. 

Terbeschikkingsstellingscertificaat

In grote DBFM-contracten is het terbeschikkingsstellingsmoment tevens de overdracht van verantwoorde-

lijkheden van de architect en aannemer naar de exploitant. Van zodra er voldaan is aan de terbeschikking-

stellingseisen neemt de Facility Manager de exploitatie van het gebouw op zich en starten alle gangbare 

KPI’s en SLA’s. Voor de Facility Manager wil dit concreet zeggen dat hij alle verplichtingen op zich neemt. 

Dit gaat zelfs tot het organiseren van de herstellingen onder garantie binnen de opgelegde oplostermijnen. 

In veel DBFM-contracten is de Facility Manager degene die de aannemer aanspreekt op zijn garantie maar 

zelf riskeert de boetes te dragen indien termijnen overschreden worden. Het getuigt dan ook van goede 

praktijk dat de Facility Manager voor zichzelf een rondgang maakt op het ogenblik van de terbeschikking-

stelling en vanuit zijn ervaring de dingen checkt die bij elke exploitatie-opstart problemen geven. Enkel op 

deze manier kan hij zich van een goede werking verzekeren gedurende die lange rit van 30 jaar... .

Geert Vinken is directeur van BAM FM
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Column - Asset Management

Asset Management wordt vandaag nog te vaak gelinkt aan het beheer van financiële activa door ban-

ken en verzekeringsmaatschappijen. Echter, het beheren van fysieke assets is voor iedere organisatie 

van groot belang. Zoals een goede huisvader zorg draagt voor zijn woning, appartement, wagen, 

..., zo dient iedere organisatie zorg te dragen voor haar assets. Een organisatie dient bovendien 

rekening te houden met haar stakeholders, de missie, een strategisch plan, invloeden van de markt, 

de regelgeving, enz. 

Het gebruik van een systeem, in de breedste zin van het woord, zal een organisatie en haar mede-

werkers hierbij ondersteunen en begeleiden. Het systeem stelt een gestructureerde manier voor het 

beheren van assets gedurende de totale levenscyclus ter beschikking, gebaseerd op best practices.

De voordelen van Asset Management zijn helder en ondubbelzinnig:

-  Met Asset Management zal de organisatie de risico’s, gekoppeld aan de fysieke assets, reduceren. 

Dit houdt in het elimineren van onnodige onderhoudskosten en inefficiëntie tot het voorkomen van 

incidenten.

-  Verhogen van de kwaliteit voor de klanten en stakeholders

-  Betrekken van de volledige organisatie – van topmanagement tot de dagelijkse 

 activiteiten – inclusief de contractors

-  Integratie met het strategisch plan van de organisatie zodat per asset duidelijk de meerwaarde 

voor de totale organisatie in beeld wordt gebracht.

Het “The Institute of Asset Management” publiceerde in 2004 en 2008 PAS55, een handboek dat 

een duidelijke definitie geeft voor het afstemmen van de fysieke assets op de objectieven van de 

organisatie, op ieder moment van de levenscyclus. 

Op basis van PAS55 werd de ISO 55000 ontwikkeld. Deze norm helpt de organisatie om een Asset 

Management systeem op te zetten. Het is een holistische norm die als toetssteen dient om de 

maturiteit van Asset Management in de organisatie te meten. ISO 55000 behoort tot een familie 

van de Management System Standards. Organisaties kunnen vandaag reeds geaccrediteerd worden 

wanneer ze voldoen aan de 7 clausules en 24 requirements zoals opgenomen in de standaard.
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ISO 55000 is toepasbaar in alle organisaties, overheid en privé, en in alle sectoren. Nutsbedrijven en 

kapitaalintensieve organisaties nemen het voortouw en implementeren vandaag de nieuwe standaard.

Ine Schaeps is consultant Facility Management bij Procos Group.

12.7	 Toegenomen	aandacht	voor	integratie	van	systemen

Om de langetermijnvisie vorm te geven en te kunnen ondersteunen zal de technologie in de 
toekomst een belangrijke bijdrage leveren.

Ondanks het feit dat BIM op zich geen technologie maar een manier van werken is, draagt de 
software die gebruikt wordt om te “BIMMEN” vandaag in hoge mate bij tot een succesvolle 
toepassing. De BIM-software dient immers in staat te zijn om de verschillende partijen van het 
ontwerp en het beheer/exploitatie te ondersteunen.

Een volledige integratie van de ontwerpdata met de Facility Management data ontstaat door de 
integratie van de BIM-software met een FMIS. Vandaag zijn er reeds systemen in de markt die 
zelfs een volledige integratie toelaten waardoor in ontwerpfase, op basis van het model, een 
volledige onderhoudsplan kan ontwikkeld worden.
16% van de Facility Managers en 9% van de aanbieders noemt BIM één van de drie belangrijk-
ste technologische topics die Facility Management zullen beïnvloeden in 2018. Ook de integra-
tie van BIM met een FMIS wordt als een belangrijke technologische evolutie gezien. 19% van 
de Facility Managers en 18% van de aanbieders ervaart dit als één van de drie belangrijkste 
technologische topics in 2018.
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“De Facility Management markt professionaliseert” is voor alle respondenten de belangrijkste 
trend voor de komende jaren. 23% van de Facility Managers, 20% van de facilitaire dienstver-
leners en 22% van de facilitaire adviesbureaus zetten deze trend op nummer één.
Deze hoge score is verklaarbaar aangezien in het onderzoek enkel data en informatie uit het 
vakdomein zelf is verzameld. Toch is het noodzakelijk om resultaten op een kritische wijze te 
benaderen.

We kijken eerst naar de markt en vervolgens naar het facilitair departement. 

13.1	 De	Facility	Management	markt

In onze inleiding gaven we aan dat de Facility Management markt in België een zekere maturi-
teit heeft vandaag. Deze maturiteit impliceert ook een vorm van professionalisme met heldere 
definities, opleidingen, trainingen en een goed functionerende beroepsvereniging. Het feit dat 
de marktpartijen de professionalisering nog steeds als de belangrijkste topic voor de komende 
jaren zien, is een uitdaging.

Opvallend is dat het professionalisme van het Facility Management verschilt tussen de deel-
markten. 

De grote, vaak internationale organisaties met zakelijke dienstverlening (waaronder grote 
banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants, consultants, …) hebben een zeer goed en 
gestructureerd facilitair departement met heldere doelstellingen en een omlijnd takenpakket. 
Vaak functioneren deze organisaties enkel in kantoorgebouwen.

Volgens het VBO (Verbond van de Belgische Ondernemingen) telt 99% van het aantal bedrijven 
in België minder dan 50 medewerkers. In welke mate het Facililty Management in deze orga-
nisaties geprofessionaliseerd is, kunnen we met de resulaten van de enquête niet beoordelen.

Wat de overheid betreft, focussen momenteel vooral de grote steden en gemeenten en fede-
rale en regionale overheden op Facility Management. 
In een groot deel van de kleinere steden en gemeenten bestaat er geen facilitair departement 
of facilitaire dienst. De ondersteunende diensten zijn nog verspreid en ressorteren onder ver-
schillende domeinen. Er is geen centrale visie over het beheren van de nieuwe kerntaken van 
de organisatie. 
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Met het “Scholen van Morgen” project en initiatieven van de onderwijsnetten wordt Facility 
Management in het onderwijs geïntroduceerd. Tijdens ons onderzoek stellen we vast dat hier 
zeker nog nood is aan nieuwe inzichten en een resultaatgerichte aanpak.
Om de professionalisering van het Facility Management vakdomein te ondersteunen en te sti-
muleren, kan men een aantal enablers detecteren. 

Standaardisatie creëert een gemeenschappelijke taal
Ondanks het feit dat de respondenten een zeer lage score geven bij de vraag naar het belang 
van de Europese standaard voor Facility Management vandaag (3%), is er voor 2018 een toe-
name in gepercipieerd belang (naar 5%) waarneembaar bij de Facility Managers, van 3% naar 
12% bij de aanbieders en 9% vandaag en in 2018 bij de consultants. 

Standaardisatie maakt deel uit van professionalisering. De marktpartijen maken afspraken over 
terminologie, leggen definities vast, benoemen systemen, enz. Er wordt een gemeenschap-
pelijke taal en een kader gecreëerd, toegankelijk voor alle partijen in de markt. Via ISO op 
internationaal, CEN op Europees en NBN op Belgisch niveau zijn er de voorbije jaren een reeks 
standaarden in het Facility Management vakdomein gepubliceerd. Bovendien werken deze in-
stituten vandaag verder aan het verbeteren van deze standaarden en zijn er nieuwe gepland. 

In de zorg – ziekenhuizen – is standaardisatie en normering voor de Facility Manager een 
belangrijk deel in zijn/haar takenpakket. Het beheren van medische toestellen, schoonmaak, 
hygiëne, afvalstromen enz. zijn vaak voorwerp van een strenge reglementering.

De FM-community vergroot het draagvlak van het vakdomein
IFMA speelt als beroepsvereniging een belangrijke rol in de professionalisering van het vakdo-
mein. Het organiseren van trainingen, werkgroepen en congressen draagt daartoe bij. 

Maar ook organisaties zoals KI communications, die sinds 2000 events voor de Facility Ma-
nager organiseert, dragen bij tot de professionalisering van het vakdomein. Op conferenties 
en workshops delen Facility Managers hun ervaringen met collega’s en wisselen ze ideeën uit. 

Een goede opleiding levert professionals
De dagopleidingen van Haute Ecole de Liège met een masterdiploma en deze van Odisee in 
Gent met een bachelordiploma leveren gediplomeerde Facility Managers. De instroom van deze 
mensen zal het professionalisme van het vakdomein zeker doen toenemen.
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Naast de enablers tot professionalisering is ook de rol van Europa in de ontwikkeling van het 
vakdomein niet te miskennen. Niet alle Facility Managers in België ervaren de invloed van 
Europa. Vaak wordt Europa nog beschouwd als ver van het Facility Management vakdomein, 
zeker door Facility Managers van lokale besturen, zorginstellingen en organisaties die niet 
internationaal actief zijn. Europa heeft – vaak indirect – meer impact dan op het eerste zicht 
lijkt. De “Agenda 2020” van de Europese Commissie is immers direct verbonden met Facility 
Management en de FM-professionals zouden hierin een belangrijke rol moeten spelen en hun 
plaats moeten opeisen. De Commissie wil van de Europese Unie een “smart, sustainable and 
inclusive economy” maken. Deze drie doelstellingen zijn vertaald in zeven “flagship initiatives” 
waarvan er drie direct aansluiten bij Facility Management:

• Innovatie: Door de vergrijzing van de Europese bevolking en de enorme competitie als gevolg 
van de globalisering, zullen innovatie in producten, diensten en processen economisch instaan 
voor groei en de creatie van nieuwe jobs. Facility Management is een jonge discipline waarbij 
innovatie centraal staat; nieuwe concepten in dienstverlening, het nieuwe werken, het gebruik 
van nieuwe technologiën, smart buildings, the Internet of Things, …de bijdrage van de Facility 
Manager is enorm.

• Naar een grondstof-efficiënt Europa: De uitdagingen om de economie om te vormen tot een 
lage uitstoot economie is groot. De Facility Managers spelen in deze transitie een belangrijke 
rol. Zij stellen programma’s op voor de reductie van uitstoot van gebouwen, zij bestellen 
elektrische of hybride bedrijfswagens, zij installeren alternatieve energiebronnen, kopen crad-
le-to-cradle- materialen en lanceren “energy saving” campagnes.

• In de derde flagship initiative “een agenda voor nieuwe skills en jobs” is het creëren van 
kwalitatieve jobs en het verbeteren van de werkomgeving opgenomen. De Facility Manager is 
bij uitstek de aangewezen persoon om een optimale werkomgeving voor alle medewerkers te 
garanderen. Om de innovatie in Europa te kunnen ondersteunen heeft Facility Management 
bovendien nood aan goed opgeleide en getrainde medewerkers die beschikken over de juiste 
skills en die de technologische evolutie volgen met een nieuwe manier van denken.

13.2	 Het	facilitair	departement

Vaak ervaart de C-suite of het topmanagement van een organisatie Facility Management nog 
louter als uitvoerende en ondersteunde processen. Toch maakt bij 49% van de respondenten 
maakt het hoofd van het facilitaire departement deel uit van het directieteam van de totale 
organisatie. Het lijkt erop dat enkel deze organisaties écht de strategische waarde van Facility 
Management inzien.

De Facility Manager kan met zijn team een grote meerwaarde bieden aan de organisatie en 
haar medewerkers. Maar de Facility Manager zelf speelt hierbij ook een grote rol. Hij of zij moet 
de meerwaarde kunnen aantonen. 

100



IFMA • FM-Trendrapport België 2015

Het is daarom verrassend dat “slechts” 46% van de Facility Managers een strategisch plan 
met vastgelegde doelstellingen heeft en dat deze doelstellingen nauwelijks gehaald worden. 

Door verder te professionaliseren zal het facilitaire departement haar plaats in de organisatie 
innemen, waarde creëren en in vele projecten, ook op strategisch niveau, een grote rol spelen. 
Bij het implementeren van het nieuwe werken – een strategisch project – is de Facility Manager 
vaak de initiator en de spil in het uitwerken van het concept en de implementatie. Hij/zij onder-
steunt het project met technologie, duurzame ontwikkelingen, mobiliteit, en de werkomgeving.

Enkel door verder te professionaliseren zal de Facility Manager zijn of haar positie in relatie 
met de andere disciplines handhaven. Tijdens de rondetafelgesprekken kwam de relatie met het 
ICT-departement, HR en procurement aan bod. Ook deze departementen staan omwille van de 
wijzigingen in de organisaties onder druk. 

Aangezien de Facility Manager steeds meer diensten uitbesteedt, zal de samenwerking met 
procurement intenser en frequenter worden. Dit is niet steeds een positieve ervaring. 
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14.1	 België	en	Nederland:	Kerncijfers

Ons onderzoek is geïnspireerd op het tweejaarlijks onderzoek dat het adviesbureau Twijnstra 
Gudde samen met de Nederlandse Facility Management Vereniging (FMN) over de Nederlandse 
Facilty Management markt voert. 

Bij een korte vergelijking van de resultaten uit het Belgisch onderzoek met deze uit Nederland 
stellen we een aantal opmerkelijke verschillen maar ook gelijkenissen vast. Het meest recente 
onderzoek in Nederland is gebaseerd op de cijfers van 2013 en de enquête werd in 2014 
gehouden.

Alvorens de cijfers van de Facility Management markt van België en Nederland te vergelijken, 
is het noodzakelijk een aantal kerngegevens naast elkaar te leggen. Nederland is groter, heeft 
meer inwoners en het BBP (Bruto Binnenland Product) is anderhalve keer dat van België.

Kerncijfers België Nederland

Aantal inwoners 11.323.973 16.947.904

Oppervlakte (km2) 30.528 41.543

BBP x 1.000.000.000 € 393.414,00 € 650.000,00

Bovendien huisvest Nederland meer hoofdkantoren van internationale bedrijven. Omwille van 
het gunstig financieel en fiscaal klimaat zouden vierhonderd bedrijven van de Forbes 500 (de 
grootste bedrijven van de VS) zich voor een deel in Nederland gevestigd hebben. 

België daarentegen is een KMO-land. 99% van de ondernemingen wordt omschreven als een 
kleine onderneming. Volgens de definitie van de Europese Commissie betekent dit dat deze 
ondernemingen minder dan 50 medewerkers tellen. 

14.2	 Het	marktvolume	verschilt
Het meeste recente onderzoek van Twynstra Gudde en FMN is gebaseerd op de omzetcijfers 
van 2013. Ondanks het jaarverschil tussen de resultaten van de twee onderzoeken kunnen we 
de beschikbare data vergelijken. We houden rekening met de prognose van het Nederlandse 
rapport.

De methode voor het berekenen van het totale markvolume tussen de twee onderzoeken is 
analoog zodat men het cijfer kan vergelijken. In Nederland zijn de bedrijven uit de verschillende 
deelmarkten (branches) georganiseerd in brancheverenigingen: schoonmaak, beveiliging,  
catering… . Elk van deze brancheverengingen beschikt over de jaarlijkse omzet van haar leden 
en dus ook over de omvang van de branche of deelmarkt. 

104



IFMA • FM-Trendrapport België 2015

De Belgische verenigingen voor de deelmarkten (BEMAS, Ubsi, BVS, …) beschikken echter 
niet over deze cijfers.

Het marktvolume in Nederland voor 2013 is 37 miljard EUR, in België 4 miljard. Om een ver-
gelijkbare basis te hebben, relateren we dit naar BBP (GDP). In Nederland bedraagt de omvang 
van de Facility Management markt 5,73% van het BBP en in België 1,02% van het BBP.

Facility Management markt België (2014) Nederland (2013)

Marktomvang (x € 1.000.000) € 3.998,12 € 37.216,00

Marktomvang uitbesteed (x € 1.000.000) € 1.879,12 € 35.482,00

Uitbestedingspercentage 47,0% 46,0%

Bruto Binnenlands Product (BBP) x 1.000.000 € 393.414,00 € 650.000,00

Facility Management markt tov BBP 1,02% 5,73%

De verklaring van dit grote verschil kan enerzijds de betrouwbaarheid van de data zijn. On-
danks het feit dat de methode analoog is, vergroot de beschikbaarheid van omzetcijfers bij de 
brancheverenigingen (vakverenigingen van de deelmarkten) de betrouwbaarheid van de cijfers.

Anderzijds verschilt de Facility Management markt in Nederland van de Belgische. Het groot 
aantal hoofkantoren van de multinationals garandeert een hogere maturiteit van de Nederland-
se markt. Dit vertaalt zich in hoge professionaliteit, een zichtbare Facility Management markt 
en dus ook een groter marktvolume. 

14.3	 De	facilitaire	trends	en	evoluties	in	Nederland

De vergelijking tussen de trends en evoluties van de Facility Management markt in België en 
Nederland is relevant aangezien beide onderzoeken op een analoge manier gevoerd zijn. Tijdens 
de desk research hebben we bovendien de Nederlandse vakliteratuur bestudeerd. 

De voornaamste trends en ontwikkelingen in Nederland voor 2014 per deeldomeinen zijn:

1) Verbeteren van kostmanagement
2) Inrichten of doorontwikkelen van de facilitaire regieorganisatie
3) Verbeteren van klantmanagement
4) Inzet van technologie, data en automatiseren van processen
5) Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening
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Grafiek: Trends en evoluties in Nederland in 2014 (Onderzoek Twynstra Gudde)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het nieuwe werken en gastvrijheidsconcepten zijn 
uit de top 5 voor 2014 verdwenen in het meest recente rapport. Nochtans hebben deze trends 
jarenlang het Facility Management landschap bepaald. 

De verwachte facilitaire trends en evoluties tegen 2017 veranderen echter in Nederland. 
Twynstra Gudde formuleert volgende resultaten met als top 5 van trends en evoluties voor 
2017:

1) Technologie en data
2) Samenwerking in de keten
3) MVO
4) Integrale contractvormen
5) Kostenmanagement 
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Technologie en data wordt de belangrijkste trend tegen 2017. 42% van de facilitaire profes-
sionals verwacht dat technologie en data een bepalende rol zal hebben op de ontwikkeling van 
Facility Management in Nederland tegen 2017. 
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14.4	 Vergelijking	van	de	trends	tussen	België	en	Nederland

De invloed van technologie op Facility Management neemt toe, zowel in België als Nederland. 
In België verwacht 16% van de Facility Managers dat nieuwe technologieën een invloed zullen 
hebben op het facilitair departement. Hiermee zit deze trend in de top 3 van belangrijkste fa-
cilitaire trends en evoluties. In Nederland staat de invloed van technologie op de eerste plaats 
in de verwachte evoluties voor 2017. BIM wordt in Nederland veel meer geïmplementeerd, ook 
onder impuls van de overheid. 

Het nieuwe werken wordt in Nederland niet meer als een trend of evolutie gezien. Twintig 
jaar geleden implementeerden organisaties in Nederland de nieuwe werkomgeving en vandaag 
wordt dit bijna de standaard beschouwd. Deze projecten dienden vaak als voorbeeld voor Bel-
gische organisaties. Tot 2012 scoorde het nieuwe werken steeds in de top 5 van facilitaire 
trends en evoluties. In 2014 verminderde de invloed van het nieuwe werken en verdween het 
uit de top 5. Het werd zelfs slechts de 10de actuele facilitaire trend in 2014. Bij de bevraging 
naar de nog te verwachten ontwikkelingen voor de Facility Management markt in Nederland 
tegen 2017, zakte het nieuwe werken nog verder weg naar de 12de plaats.

In het onderzoek stellen we vast dat men in België nog een verdere ontwikkeling van het nieuwe 
werken verwacht. In de online enquête geeft 18% van de Facility Managers aan dat ze verwach-
ten dat het nieuwe werken standaard wordt tegen 2018. Bijkomend geeft 34% van de bevraag-
de Facility Managers aan dat ze nood hebben aan de implementatie van het nieuwe werken. 

Zoals eerder beschreven is Total Facility Management in België vandaag in weing organisaties 
geïmplementeerd. Men verwacht geen grote veranderingen. Tegen 2018 verwacht minder dan 
1% dat TFM zal toenemen in België. 

In Nederland daarentegen wordt TFM gezien als de op drie na belangrijkste facilitaire trend 
voor 2017. Bijna een kwart van de Facility Managers ziet dit thema aan populariteit winnen in 
de toekomst. Dit beeld wordt bijkomend gedeeld door de facilitaire aanbieders. Van deze groep 
verwacht meer dan 30% dat integrale contractvormen zal toenemen in 2017. 

Deze facilitaire trend is bovendien gekoppeld aan het verbeteren van de samenwerking in de 
keten. De Nederlandse studie verwacht dit als de tweede belangrijkste trend in 2017. Hier-
mee stijgt het van de achtste plaats in 2014 naar de tweede plaats in 2017. Een goede 
samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is immers cruciaal bij integrale 
uitbesteding. 
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Het grote verschil in omvang van deze contractvorm tussen België en Nederland kan te verkla-
ren zijn door het verschil in soort organisaties. 

Als laatste verschil in ‘meest belangrijke trends’, duidt in België 21% van de respondenten ‘De 
impact van de Facility Manager wordt groter’ als één van de drie belangrijkste ontwikkelingen 
aan. De Facility Managers in Nederland lijken niet meer bezig te zijn met de positionering van 
het facilitair departement in de organisatie. Het lijkt erop dat dat de positie bepaald is en dat 
de organisatie Facility Management naar waarde weet in te schatten. 
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Facility Management as a profession was recognized in Belgium for the first time in the mid 
90’s. A couple of managers of the technical departments of large banking companies and con-
sulting firms organized informal meetings to share their experience and knowledge. 

When one of them attended the World Workplace Conference of IFMA (International Facility 
Management Association) in the USA, they decided to create a local IFMA Chapter. In collabo-
ration with some Facility Management consultants, they started organizing lectures, site visits 
and small events  to increase the visibility of Facility Management in Belgium. 

Today IFMA Belgian Chapter is the only Facility Management association in Belgium with more 
than 760 members and a professional management. From the beginning IFMA Belgian Chapter 
put a lot of emphasis on training, expanding the knowledge of Facility Management an sharing 
experience and best practices. 

The active engagement of KI Communications also contributed to the development of an active 
Facility Management community in Belgium. KI Communications organized its first Facility 
Management Conference in 2000, where facility managers, consultants and suppliers could 
meet, interact and share knowledge in an informal setting. 

Today, Facility Management is a mature market in Belgium, with Bachelors and Masters gra-
duating from higher education. However, more research and knowledge sharing about the pro-
fession is necessary. Still too often there is a misunderstanding or a lack of knowledge about 
Facility Management in the organizations, which leads to missed opportunities and negative 
results. 

IFMA Belgian Chapter and PROCOS Group, consultants in Facility Management, joined forces 
to research the Facility Management market in Belgium. 

These are the goals of the our research:

• Give a broad overview of Facility Management in Belgium. We took a snapshot of the current 
situation and estimated the Facility Management market size. 

• Outline some trends and evolutions related to Facility Management, as they are perceived by 
Facility Management professionals in Belgium.

We hope that the results of the research will improve the knowledge of Facility Management in 
Belgium. Too many decision makers, politicians, civil service managers and corporate organiza-
tions are not always aware of the role and importance of Facility Management as a profession. 
The subcategories of Facility Management (cleaning, catering, maintenance, etc.) are often 
known, however a holistic view is missing. 
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We also hope this report will increase the visibility of the profession. As a generalist, the faci-
lity manager has a broad overview of the organization. He/she also plays an important role at 
key moments in the lifecycle of the organization. His/her technical knowledge is crucial during 
the implementation of programs related to sustainability, corporate social responsibility (CSR), 
mobility, etc. 

Our research is based on a quantitative and qualitative analysis. Through desk research and 
interviews with the main Facility Management suppliers, the Facility Management market vo-
lume in Belgium has been estimated and compared to European member states. With an 
online market survey we questioned facility managers, Facility Management suppliers, Facility 
Management consultants and Facility Management experts about their perception of Facility 
Management in Belgium today and in the future. Actual and future trends in the Facility Ma-
nagement market are detected and discussed with the FM community.   

70% of the respondents of the online questionnaire were facility managers, of which 60% 
work in an organization with more than 1.000 employees. Only 8% of the respondents work in 
an organization with less than 100 employees. This means that the results mainly represent 
Facility Management in large organizations, which is logical because Facility Management is 
already more developed there.

The market volume of Facility Management in Belgium for 2014 is estimated to be 4 billion 
euro or 1% of Belgian GDP. This includes the internal (budget of the facility manager) and 
external (outsourced) market. On average, the facility manager of an organization outsources 
47% of the Facility Management services to an external supplier. 

Technological innovation is going to remain a major challenge for the facility managers and 
the Facility Management suppliers in the future. This development is related to the continued 
professionalization of Facility Management, which is perceived to be another important trend 
for the future. 

Facility managers are always looking for the correct positioning of Facility Management within 
the organization. The increased awareness for long-term topics will help facility managers add 
value at the strategic level of the organization. 

More results are presented in this report ‘Facts & Figures of the Belgian FM Market 2015’. 
With this market research, IFMA Belgian Chapter and PROCOS Group aim to increase the 
development, awareness and recognition of Facility Management in Belgium and also in Europe.  
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16.1	 Samenwerking	IFMA	Belgian	Chapter	en	PROCOS	Group

Dit marktonderzoek is het resultaat van de uitstekende samenwerking tussen IFMA Belgian 
chapter en PROCOS Group. Beide organisaties kennen elkaar al vele jaren en hebben een goede 
band. PROCOS Group stond mee aan de wieg van wat vandaag een professionele beroepsver-
eniging voor Facility Managers in België is.

Beide organisaties beschouwen dit rapport als de start om de Facility Management markt in 
België extra te ondersteunen. Om de 2 jaar zal dit rapport geactualiseerd worden met nieuwe 
cijfers, trends en evoluties. 

De taakverdeling bij het opmaken van dit rapport werd bij de start helder en ondubbelzinnig 
vastgelegd.

PROCOS Group staat in voor de inhoud: het opstellen van de vragenlijst, het organiseren van 
de rondetafelgesprekken, de analyse van de cijfers en het verwerken van alle data met de 
interpretatie.

IFMA Belgian chapter staat in voor het verwerken van de inhoud tot een rapport, het zetwerk,  
de eindredactie, de marketing en de distributie van het rapport.
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16.2	 IFMA

IFMA Belgium is één van de 134 Chapters van IFMA International dat wereldwijd meer dan 24.000 
leden over 105 landen verenigt. IFMA Belgium is een professionele beroepsvereniging die op haar 
beurt meer dan 5.600 professionals bereikt die actief zijn in de wereld van Facility Management en 
Facilitaire Dienstverlening.

Missie en visie 
IFMA Belgium wil fungeren als kenniscentrum voor haar leden en toekomstige leden. Deze ‘know-
ledge based’ filosofie wordt gedeeld via een actief netwerkplatform. Daarenboven wil IFMA Belgium 
de FM-professional naar een hoger niveau tillen, binnen de onderneming en in de facilitaire wereld.
IFMA wil een vooraanstaande positie innemen in het FM-landschap en erkend worden als een inhou-
delijk sterke kwaliteitsfederatie, met een uitstekende reputatie en een krachtig netwerk.
Hiertoe genereert IFMA Belgium kennis door middel van werkgroepen en projecten, draagt ze kennis 
over door middel van opleidingen en content-evenementen, en voedt ze kennis via netwerkevenemen-
ten en de verdere uitbouw van internationale contacten en samenwerking.

Topevenementen
IFMA Belgium organiseert naast opleidingen ook jaarlijks tal van activiteiten die aan het specifieke 
verwachtingspatroon van haar leden beantwoorden, zoals:

• Facility Awards
• Eindejaarsevent
• Dag van FM
• Congressen voor FM
• Bedrijfsbezoeken

De kwaliteit van de werkzaamheden van IFMA Belgium staat onder nauw toezicht van het Dagelijks 
Bestuur en een Raad van Bestuur waardoor een doorgedreven wisselwerking met de actieve leden 
ontstaat. Deze werkzaamheden zijn enkel realiseerbaar dankzij de goodwill en bijdrage van de Cor-
porate Partners.

IFMA Belgium
Pegasuslaan 5
1831 Diegem 
Tel. +32 2 424 12 80
www.ifma.be
secretary@ifma.be
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16.3	 PROCOS	Group

Met consultancy diensten en software wil PROCOS Group de werkomgeving van haar klanten maximaal 
afstemmen op de noden van de organisatie en de medewerkers. We zorgen ervoor dat de huisvesting 
en de facilitaire processen de missie ondersteunen en integreren ze in de strategie van de organisatie.

Onze teams adviseren op elk moment in de levenscyclus van een gebouw (strategische planning, space 
planning, interior design en het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe werkomgeving). Onze 
project managers garanderen een perfecte technische uitvoering.

Onze adviezen in het Facility Management domein richten zich naar de exploitatie en de ondersteu-
nende processen. Vaak worden we vandaag reeds bij de start van projecten betrokken worden en 
garanderen zo een integrale aanpak. 

PROCOS Group heeft een sterke reputatie opgebouwd in “het nieuwe werken” projecten. Door een 
grondige analyse van de organisatie en haar medewerkers zullen we de werkomgeving optimaal af 
stemmen op de hun eisen. Daarom werken onze consultants en change managers in multi-disciplinaire 
teams nauw samen met alle departementen. 

De software tools die PROCOS Group ontwikkelt en implementeert, ondersteunen de organisatie tij-
dens de ontwerp- en bouwfase van de huisvesting. De Project Library en de Multi Project Manager 
vereenvoudigen als integrale webtools de processen, verhogen de efficiëntie en garanderen een lagere 
management kost.

Bovendien implementeert PROCOS Group al 15 jaar ARCHIBUS,  wereldwijd de marktleider in Facility 
Management Informatie Systemen. ARCHIBUS ondersteunt vandaag meer dan 7 miljoen gebruikers 
bij het organiseren van alle facilitaire processen. Samen met de ARCHIBUS business partners vormt 
PROCOS Group een Europees ACHIBUS netwerk met meer dan 300 professionals.

Onze integrale aanpak, werken in multi disciplinaire teams, een grote flexibiliteit maar vooral de com-
petenties van onze consultants, architecten, ingenieurs, software ontwikkelaars en interior designers 
zijn onze grote troeven. Zij dragen iedere dag bij tot het creëren van een betere werkomgeving. 

PROCOS Group
Jan Blockxstraat 1
2018 Antwerpen  
Tel. +32 3 2429460
www.procosgroup.com
info@procosgroup.com 
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16.4	 Over	de	auteurs

Jos Duchamps (°1968) studeerde bouwkunde, bedrijfseco-
nomie en behaalde een postgraduaat Veiligheidskunde. Na-
dat hij 8 jaar als projectleider bij een algemene aannemer 
werkte, stapte hij 20 jaar geleden in het Facility Manage-
ment. Eerst als diensthoofd patrimonium bij het provinciebe-
stuur Limburg en later als consultant.

Sinds 2003 is Jos vennoot van PROCOS Group en vanaf 
2008 gedelegeerd bestuurder.

Jos is stichtend lid van IFMA Belgian Chapter vzw en was 
gedurende 6 jaar secretaris van de beroepsvereniging. Hij 
is actief lid van EuroFM in de “practise network group” en 
was de projectleider van het “EuroFM market data project” 

in 2011. Hij was lid van TC 348 van CEN voor het opstellen van de Europese standaard voor 
Facility Management.  In 2012 was Jos co-auteur van het boek “Patrimoniumbeheer en facility 
management van lokale besturen”, uitgegeven bij Vandenbroele. Jos kent het Facility Manage-
ment door en door en is een gewaardeerd spreker in België en op internationale conferenties.

Ine Schaeps (°1985) behaalde haar Master of Architecture 
aan de Hogeschool Antwerpen in 2008. Aan de Antwerp Ma-
nagement School volgde ze een Business economics for non 
economics in 2011. In 2012 behaalde Ine ook een 3 Conti-
nent Master of Global Management (Antwerp Management 
School in België, Xavier Institute of Management in India en 
Frodham Graduate School of Business in de VS). Ine volgt 
vandaag de opleiding voor “European Master in Real Estate 
& Facility Mangement” aan de Saxion Hogeschool (NL) en de 
University of Greenwich (UK). 

Voor Ine in 2012 als consultant bij PROCOS Groep aan de 
slag ging, was ze gedurende 4 jaar project architect. 
Vandaag adviseert Ine grote en complexe organisaties bij hun 

huisvesting en het optimaliseren van de facilitaire processen. Ine is lid van het technical com-
mittee van ISO dat de nieuwe Facility Management System standaard voorbereidt. Ine werkt 
mee aan het project van IFMA en NBN waarbij een set standaarden, relevant voor de Facility 
Manager, werd samengesteld. Ine verdiepte zich in de standaarden voor Facility en Asset 
Management.
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16.5.1	Columns	

An Aelbrecht 
Organisatie: Receptel NV
Functie: Business Unit Manager
Column: Hospitality

Benny Gers
Organisatie: Cochlear Europe
Functie: Procurement Project Lead EMEA 
Column: Mobiliteitspakket

François Snoeck
Functie: BIM-coördinator BESIX
Column: BIM

Geert Vinken
Organisatie: BAM Facility Management
Functie: Directeur
Column: FM in PPS/DBFM contracten

Jim Stolze
Functie: Innovator – Moderator 
Column: Toekomstvisie

Jos Teunissen

Organisatie: CRE & More
Functie: Managing Director
Column: Smart Buildings 

Koen Neve
Organisatie: AZ Nikolaas
Functie: Facilitair Directeur
Column: Facility Management in de Zorg

Pieter Pauwels
Functie: postdoctoraat onderzoek
UGent vakgroep architectuur & stedenbouw
Column: BIM

Saskia Van Uffelen
Organisatie: Ericsson 
Functie: CEO Belux 
Column: Generatie X, Y, Z

Thomas Vandenbergh 
Organisatie: Besix
Functie: Senior Engineering 
Project Manager
Column: BIM

16.5	 Bijdrage	van	andere	FM-professionelen
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16.5.2	Rondetafelgesprekken

Ann Troch 
Organisatie: Jacobs Douwe Egberts
Functie: Facility Manager

Chris Claessens 
Organisatie: PWC
Functie: Director General Services

Ghislain Vanfraechem 
Organisatie: CES Facility 
Functie: Gedelegeerd Bestuurder

Guy Vander Veken
Organisatie: Gemeente Heist op den Berg
Functie: Afdelingshoofd Technische Zaken

Guy Vanhoorde
Organisatie: Stad Gent
Functie: Facility Management

Ingrid Sitters 
Organisatie: KPMG
Functie: Director Facilities

Karel Boussu 
Organisatie: IPG Contact Solutions
Functie: Facility Manager

Kris Vansteenkiste
Organisatie: KBC
Functie: Prospect Manager

Luc Knaepkens 
Organisatie: ZNA
Functie: Operationeel Directeur 

Peter Veschueren
Organisatie: OLV Ziekenhuis 
Aalst-Asse-Ninnove
Functie: Head of Procurement ai

Philippe Debruyne
Organisatie: Zorgbedrijf Antwerpen
Functie: HR Directeur

Philippe Monserez 
Organisatie: AG Real Estate COPiD – 
Scholen van Morgen
Functie: Program Director

Steven Knuts 
Organisatie: ZOL
Functie: Bedrijfskundig directeur

Tarik Vanballaer

Organisatie: Stedelijk Onderwijs
Functie: Facility Manager

Wouter Ommeslag
Organisatie: Odisee
Functie: Hoofd Facilitair Beheer

Yen Mertens
Organisatie: AG Real Estate COPiD – 
Scholen van Morgen
Functie: Lead of Project 
Management Design
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16.5.4	Ondersteuning	bij	het	onderzoek

Corinna van Diepen-Knegjens
Organisatie: Twynstra Gudde 
Functie: Partner

Mieke Loncke
Organisatie: IFMA Belgian Chapter
Functie: Directeur

16.5.3	Interviews	

An Aelbrecht
Organisatie: Receptel
Functie: Business Unit Manager

Claudine Decorte 
Organisatie: Facilicom
Functie: Algemeen Directeur

Daniel Pairon

Organisatie: KPMG
Functie: Global Lead KPMG 
Asset Management

Geert Vinken
Organisatie: BAM Facility Management
Functie: Directeur

Jan Parmentier
Organisatie: Vanhout Facilities NV
Functie: Directeur

Jo Huygebaert 
Organisatie: Compass
Functie: Commercial Director

Kris Cloots 
Organisatie: ISS
Functie: CEO & Country Manager Belux

Wim Vancauenberghe
Organisatie: BEMAS
Functie: Directeur 

Yves Matthijs
Organisatie: Belgocatering
Functie: Algemeen Directeur
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1	 Samenstelling	van	de	groep	van	respondenten
Opleidingsniveau:

 

Specialisatie:

53,7%	  

31,7%	  

14,6%	  

Master	  

Bachelor	  

Andere	  

39,1%	  

31,6%	  

14,9%	  

14,4%	  

Technische	  opleiding	  

Financiële,	  juridische	  of	  
bedrijfseconomische	  
opleiding	  

Humane	  opleiding	  

Andere	  
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Aantal jaren werkervaring:

 

Type organisatie: 

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

Geen	  ervaring	  

Minder	  dan	  5	  jaar	  

Tussen	  5	  en	  10	  jaar	  

Tussen	  10	  en	  15	  jaar	  

Meer	  dan	  15	  jaar	  

71,4%	  

14,8%	  

9,4%	  
2,0%	  

Facilitair	  departement	  	  

Facilitaire	  
dienstverlener	  	  

Facilitair	  adviesbureau	  	  

Onderwijsinstelling	  
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2	 Het	facilitair	departement
Sector:

Aantal medewerkers in de organisatie:

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

1	  

Financiële	  of	  zakelijke	  
dienstverlening	  
Overheid	  

Media	  en	  telecommunicaAe	  

Onderwijs	  

Gezondheidszorg	  (care)	  

Gezondheidszorg	  (cure)	  

Retail	  en	  groothandel	  

Vastgoed	  

Bouw	  

Industrie	  

Energie	  en	  uAliAes	  

Transport	  en	  logisAek	  

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

70,0%	  

1	  

Minder	  dan	  100	  
medewerkers	  
Tussen	  100	  en	  1000	  
medewerkers	  
Meer	  dan	  1000	  
medewerkers	  
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Functie binnen het facilitair departement:

Is uw facilitair departement een zelfstandige entiteit vandaag?

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

40,0%	  

45,0%	  

50,0%	  

Ja,	  tradi0onele	  facilitaire	  
organisa0e	  (meerderheid	  
diensten	  in	  eigen	  beheer)	  

Ja,	  facilitaire	  regieorganisa0e	  
(meerderheid	  diensten	  
uitbesteed)	  

Ja,	  als	  demand	  
mangementorganisa0e	  
(integraal	  uitbesteed)	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  HR	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  
Finance	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  Legal	  

Nee,	  andere	  

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

40,0%	  

Direc/e	  

Stafmedewerker	  

Teammanager	  

Opera/oneel	  
medewerker	  
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Is uw facilitair departement een zelfstandige entiteit vandaag en hoe ziet u dit in 2018?

 

Maakt het hoofd van het facilitair departement deel uit van het directieteam van de totale 
organisatie?

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	  

Ja,	  tradi0onele	  facilitaire	  organisa0e	  (meerderheid	  diensten	  in	  eigen	  
beheer)	  

Ja,	  facilitaire	  regieorganisa0e	  (meerderheid	  diensten	  uitbesteed)	  

Ja,	  als	  demand	  mangementorganisa0e	  (integraal	  uitbesteed)	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  HR	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  Finance	  

Nee,	  maakt	  deel	  uit	  van	  Legal	  

Nee,	  andere	  

Vandaag	   2018	  

48,5%	  
51,5%	  

Ja	  

Nee	  
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Hoeveel medewerkers telt het facilitair departement?

 

Heeft uw facilitair departement vandaag een strategisch plan?

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

40,0%	  

45,0%	  

50,0%	  

1	  

Nee,	  en	  ook	  geen	  behoe2e	  

Nee,	  maar	  er	  is	  wel	  nood	  aan	  een	  
strategisch	  plan	  

Ja,	  er	  is	  een	  concept	  maar	  nog	  niet	  
uitgewerkt	  

Ja,	  er	  is	  een	  concept	  en	  een	  concreet	  
plan	  maar	  nog	  niet	  geimplementeerd	  

Ja,	  het	  strategisch	  plan	  is	  
geïmplementeerd	  en	  de	  
doelstellingen	  liggen	  vast	  

30,3%	  

13,6%	  

6,1%	  

50,0%	  

Minder	  dan	  10	  

Tussen	  10	  en	  25	  

Tussen	  25	  en	  50	  

Meer	  dan	  50	  
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Hoe is uw strategisch plan tot stand gekomen?

 

Geef de 3 belangrijkste doelstellingen van uw facilitair departement vandaag en welke verwacht 
u in 2018?

0,0%	   5,0%	   10,0%	   15,0%	   20,0%	   25,0%	  

Organisa/e	  klantgericht	  maken	  

Posi/onering	  van	  het	  FM	  departement	  in	  de	  totale	  organisa/e	  

Organiseren	  en	  beheren	  van	  outsourcing	  

SLA	  management	  

Organiseren	  van	  de	  opera/onale	  diensten	  

Integreren	  van	  technologie	  

Implementeren	  van	  innova/eve	  oplossingen	  

Vandaag	   2018	  

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

70,0%	  

80,0%	  

Opgelegd	  door	  de	  direc7e	  

Uitgewerkt	  door	  het	  facilitair	  
departement	  

Uitgewerkt	  door	  het	  facilitair	  
departement	  met	  ondersteuning	  
van	  een	  externe	  par7j	  (facilitair	  
adviesbureau)	  
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In welke mate slaagt u erin om de doelstellingen te realiseren?

 

Geef de 3 belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op uw facilitair departement en 
welke verwacht u in 2018:

15,0%	  

80,0%	  

5,0%	  

Volledig	  

Redelijk	  

Niet	  

0,0%	   5,0%	   10,0%	   15,0%	   20,0%	   25,0%	   30,0%	  

Wijziging	  in	  de	  strategie	  van	  de	  totale	  organisa8e	  

Wijziging	  in	  de	  strategie	  van	  het	  facilitair	  departement	  

Introduc8e	  van	  MVO	  (Maatschappelijk	  Verantwoord	  Ondernemen)	  

Nieuwe	  contractvormen	  (DBFMO,	  PPS...)	  

War	  for	  talent	  

Europese	  standaard	  voor	  Facility	  Management	  EN15221	  

Asset	  Management	  (ISO	  5500X)	  

Total	  Life	  Cycle	  Management	  

Nieuwe	  technologieën	  

Duurzaamheid	  

Vandaag	   2018	  
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0,0%	   5,0%	   10,0%	   15,0%	   20,0%	   25,0%	   30,0%	  

Wijziging	  in	  de	  strategie	  van	  de	  totale	  organisa8e	  

Wijziging	  in	  de	  strategie	  van	  het	  facilitair	  departement	  

Introduc8e	  van	  MVO	  (Maatschappelijk	  Verantwoord	  Ondernemen)	  

Nieuwe	  contractvormen	  (DBFMO,	  PPS...)	  

War	  for	  talent	  

Europese	  standaard	  voor	  Facility	  Management	  EN15221	  

Asset	  Management	  (ISO	  5500X)	  

Total	  Life	  Cycle	  Management	  

Nieuwe	  technologieën	  

Duurzaamheid	  

Vandaag	   2018	  

Geef voor uw facilitair departement de 3 belangrijkste manieren om kosten te reduceren:

 

Geef het percentage uitbestede facilitaire diensten als deel van het totale-FM budget vandaag 
en in 2018:

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

1	  

Efficiënter	  diensten	  verlenen	  
(procesop9malisa9e,	  
standaardisa9e,	  automa9seren)	  

Effec9ever	  diensten	  verlenen	  
(betere	  match	  vraag	  en	  aanbod)	  

Reduceren	  omvang	  facilitair	  
departement	  

Reduceren	  van	  externe	  inhuur	  

Reduceren	  indirecte	  kosten	  
(exclusief	  forma9e)	  

Reduceren	  salarislasten	  en/of	  
flexibilisering	  
arbeidsvoorwaarden	  

Flexibilisering	  van	  facilitair	  
departement	  

Reduceren	  van	  het	  aantal	  
leveranciers	  

Outsourcen	  van	  dienstverlening	  

0,0%	  

5,0%	  

10,0%	  

15,0%	  

20,0%	  

25,0%	  

30,0%	  

35,0%	  

40,0%	  

Minder	  dan	  25%	   Tussen	  25%	  en	  50%	   Tussen	  50%	  en	  75%	   Meer	  dan	  75%	  

Vandaag	  

2018	  
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3	 De	facilitaire	dienstverleners	en	consultants
In welke sector zijn de facilitaire dienstverleners actief?

 

Aantal medewerkers in de organisatie van de facilitaire dienstverlener:

0,0%	  

2,0%	  

4,0%	  

6,0%	  

8,0%	  

10,0%	  

12,0%	  

Financiële	  of	  zakelijke	  
dienstverlening	  
Overheid	  

Media	  en	  telecommunicaBe	  

Onderwijs	  

Gezondheidszorg	  (care)	  

Gezondheidszorg	  (cure)	  

Retail	  en	  groothandel	  

Vastgoed	  

Bouw	  

Industrie	  

Energie	  en	  uBliBes	  

Transport	  en	  logisBek	  

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

70,0%	  

1	  

Minder	  dan	  100	  medewerkers	  

Tussen	  de	  100	  en	  1000	  medewerkers	  

Meer	  dan	  1000	  medewerkers	  
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Welke zijn de belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op de facilitaire dienstver-
lening?

 

Welke zijn de belangrijkste topics die in 2018 een invloed zouden kunnen hebben op de facili-
taire dienstverlening?

0,0%	  

2,0%	  

4,0%	  

6,0%	  

8,0%	  

10,0%	  

12,0%	  

14,0%	  

16,0%	  

18,0%	  

20,0%	  

1	  

Wijziging	  in	  de	  strategie	  van	  het	  
facilitair	  departement	  van	  de	  klant	  

IntroducAe	  van	  MVO	  
(Maatschappelijk	  Verantwoord	  
Ondernemen)	  

Nieuwe	  contractvormen	  (DBFMO,	  
PPS…)	  

Wijziging	  in	  wet-‐	  en	  regelgeving	  
(Public	  procurement)	  

War	  for	  talent	  
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Verwachte evolutie van de omzet van de facilitaire dienstverleners tegen 2018:

 

In welke sector zijn Facility Management consultants actief?

0,0%	  

10,0%	  

20,0%	  

30,0%	  

40,0%	  

50,0%	  

60,0%	  

70,0%	  

80,0%	  

Groei	  

Stabiel	  

Krimp	  

0,0%	  

2,0%	  

4,0%	  

6,0%	  

8,0%	  

10,0%	  

12,0%	  

14,0%	  

Financiële	  of	  zakelijke	  
dienstverlening	  
Overheid	  

Media	  en	  telecommunicaBe	  

Onderwijs	  

Gezondheidszorg	  (care)	  

Gezondheidszorg	  (cure)	  

Retail	  en	  groothandel	  

Vastgoed	  

Bouw	  

Industrie	  

Energie	  en	  uBliBes	  

Transport	  en	  logisBek	  

138



IFMA • FM-Trendrapport België 2015

Welke zijn de belangrijkste topics die vandaag een invloed hebben op de facilitaire adviesverle-
ning van Facility Management consultant?

 

Welke zijn de belangrijkste topics die in 2018 een invloed zouden kunnen hebben op de facilitai-
re adviesverlening van Facility Management consultants?
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4	 Uitbesteding	van	facilitaire	diensten
Welke facilitaire diensten worden vandaag uitbesteed door de Facility Managers, en welke 
worden vandaag aangeboden door de facilitaire dienstverleners?

 

 
Welke facilitaire diensten worden vandaag door Facility Managers uitbesteed aan facilitaire 
dienstverleners, en welke worden verwacht in 2018 uit te besteden?
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Wat zijn de belangrijkste redenen waarom een Facility Manager diensten bij een facilitaire 
dienstverlener inkoopt of zou inkopen?

Wat zijn belangrijkste criteria waarom een Facility Manager voor een facilitaire dienstverlener 
kiest?
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Wat zijn de belangrijkste technologische topics die in 2018 het facilitair departement en de 
facilitaire dienstverlening zullen beïnvloeden? En van welke topics verwachten Facility Manage-
ment consultants dat ze een invloed zullen hebben op het facilitair departement in 2018? 
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6	 FMIS
Wat zijn de belangrijkste redenen waarom het facilitair departement vandaag een FMIS ge-
bruikt? 
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7	 NWOW
Is het nieuwe werken (NWOW) in de organisatie reeds geïmplementeerd?

 

Heeft de implementatie van het nieuwe werken invloed op de facilitaire dienstverlening?
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8	 HR
Wat zijn de belangrijkste HR-topics die vandaag het facilitair departement beïnvloeden, en 
welke worden verwacht in 2018 een invloed te hebben?

 

Wat zijn de belangrijkste HR-topics die vandaag de organisatie facilitaire dienstverlening beïn-
vloeden, en welke worden verwacht in 2018 een invloed te hebben?
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9	 Evoluties	en	ontwikkelingen	van	Facility	Management	
Wat zijn volgens Facility Managers de belangrijkste ontwikkelingen van de Facility Management 
markt vandaag tot 2018?

 

Wat zijn volgens Facility Managers, facilitaire dienstverleners en Facility Management consul-
tants de belangrijkste ontwikkelingen van de Facility Management markt vandaag tot 2018?
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IFMA	Belgian	Chapter	(www.ifma.be),	de	beroepsvereniging	voor	Facility	Managers	
en	 PROCOS	 Group	 (www.procosgroup.com),	 adviseurs	 in	 huisvesting	 en	 Facility	
Management,	geven	in	dit	rapport	de	Belgische	Facility	Management	markt	weer.	

Dit is het resultaat van een onderzoek  gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.  
Aan de hand van desk research en interviews met facilitaire dienstverleners is het marktvolume van 
de Belgische Facility Management markt ingeschat. Met een online enquête zijn Facility Managers, 
facilitaire dienstverleners, facilitaire adviesbureaus en docenten in Facility Management bevraagd 
naar hun visie op de Belgische Facility Management markt. Actuele en toekomstige trends in de 
Facility Management markt zijn gedetecteerd en bediscussieerd in de Facility Management com-
munity. 

Met dit marktonderzoek wil IFMA Belgian Chapter, de beroepsvereniging voor Facility Managers, 
bijdragen tot  de erkenning en professionalisering  van Facility Management in België en Europa. 

Dit rapport is de eerste versie van het onderzoek die vanaf nu om de 2 jaar zal geactualiseerd 
worden.




