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1.1.  Afbakening onderwerp 

 

De ontwikkelingen op gebied van technologie en kennismanagement vormen samen met globalisering 

de drijvende krachten die onze huidige economie zo snel laten evolueren. Bedrijven antwoorden met de 

noodzaak tot professionalisering en de toenemende behoefte aan flexibiliteit en kostenreducties 

(Lennartz & Veeke, 2006). Ze worden als het ware gedwongen om zich te concentreren op hun ‘core 

activities’. Deze reorganisaties weerspiegelen zich ook in de facilitaire wereld die momenteel volop in 

beweging is. Steeds meer diensten zoals schoonmaak, catering, beveiliging en onderhoud worden 

uitbesteed en dit aan een steeds beperkter aantal contractanten (Mortelmans, 2008). Al deze trends 

hebben het belang van een goed georganiseerd facility management een vaste plaats gegeven in elke 

organisatie. Meer in het bijzonder omvat dit het managen en realiseren van een waaier activiteiten ter 

ondersteuning van de primaire processen en de interne klant. Het is in dit verhaal dat het concept van 

geïntegreerd of integraal facility management (IFM) is gegroeid en aan belangstelling wint. 

 

Omdat de facilitaire diensten in de meeste gevallen niet tot de kerncompetenties van het bedrijf 

behoren, gaat dit vaak gepaard met subcontracting, co-sourcing of uitbesteding. Het verschil tussen 

deze begrippen zit in de graad van verantwoordelijkheid die de opdrachtgever behoudt. Wanneer een 

bedrijf voor de uitvoering van een facilitaire taak beroep doet op een subcontractor, dan blijft die 

volledig verantwoordelijk voor alle risico’s die ermee gepaard gaan. Een andere optie is kiezen voor co-

sourcing. Dit is een samenwerking tussen de opdrachtgever en een leverancier voor de uitvoering van 

een taak (Bruyn, 2007). Door de nauwe samenwerking blijft de opdrachtgever erg betrokken en behoudt 

hijzelf het grootste deel van de verantwoordelijkheid. Co-sourcing wordt bijvoorbeeld vaak toegepast 

voor een SAP-implementatie (Bruyn, 2007). Bij de laatste mogelijkheid, nl. uitbesteding, behoort alle 

verantwoordelijkheid toe aan de leverancier.  

 

De huidige markt biedt verschillende vormen aan om uitbesteding te organiseren. Voorbeelden hiervan 

zijn een single-service provider, een multi-service provider en IFM. Bij IFM worden alle operationele 

facilitaire processen en de daarbij horende regieactiviteiten integraal uitbesteed aan één externe partij. 

Deze laatste, ook wel de “integrator” genoemd, kan dan op zijn beurt bepaalde taken in 

onderaanneming uitbesteden aan andere dienstverleners. Op die manier worden de facilitaire taken 

telkens uitgevoerd door organisaties waarvan facility management de core business is en dus de meeste 

aandacht krijgt. Momenteel staat IFM in België nog in zijn kinderschoenen en is het tot nog toe sterk op 

1. Inleiding 
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B2B bedrijven gericht (Baltus, 2007), maar veel auteurs zijn het eens over een versnelling in de groei van 

IFM ten opzichte van de voorbije jaren. 

 

Deze masterproef zal zich in deze evolutie verdiepen en vertrekt vanuit een basiskennis betreffende 

facility management. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat vaktermen ook voor de andere lezers 

begrijpbaar zijn. 

 

 

1.2.  Doelstellingen en aard van het onderzoek 

 

In deze studie wordt een overzicht weergegeven van één van de recentste trends in het facility 

management gebeuren en die de naam ‘geïntegreerd facility management’ of ‘IFM’ draagt. Daarvoor 

werd ten eerste gekeken naar alles wat hieromtrent reeds in de literatuur is verschenen in de 

achtergrond van het overkoepelende facility management. In een volgende doelstelling tracht dit werk 

via case studies een licht te werpen op de praktijk van IFM in bedrijven. Meer concreet werd bij enkele 

bedrijven die reeds alle facilitaire taken hebben geïntegreerd bij een integrator of dit plannen te doen, 

nagegaan hoe zo’n vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. Daarnaast werden ook enkele integratoren 

en consultants in het vakgebied gecontacteerd. Verder werpt deze masterproef een licht op 

succesfactoren die bepalend zijn om als opdrachtgever de facilitaire taken geïntegreerd uit te besteden 

en welke voorbereiding hieraan vooraf gaat. 

 

De resultaten van dit onderzoek zijn niet volledig generaliseerbaar omdat er slechts een beperkt aantal 

case studies kon worden gerealiseerd. Echter, de bedoeling is de lezer te informeren met een zo volledig 

mogelijk beeld van de inhoud van geïntegreerd facility management. Op die manier zou dit onbekende 

terrein voor veel bedrijven moeten opgeklaard worden, zodat die eventueel sneller de stap naar IFM 

kunnen zetten en kunnen omgaan met de voor- en nadelen die dit met zich mee brengt. 
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2. Theoretisch onderzoek 
 

2.1.  Algemene onderzoeksvraag 

 

Om de doelstellingen van het onderzoek te bereiken, is de volgende algemene onderzoeksvraag 

geformuleerd (vanuit het standpunt van de opdrachtgever): 

 

Op welke wijze kan een bedrijf vorm en inhoud geven aan “geïntegreerd facility management (IFM)” 

zodat de voordelen van de formule benut worden? 

 

Voor het beantwoorden van de algemene onderzoeksvraag is deze uitgesplitst in specifieke 

onderzoeksvragen. 

 

 

2.2.  Specifieke onderzoeksvragen 

 

De voor het onderzoek geformuleerde specifieke onderzoeksvragen luiden: 

1. Wat zijn de organisatiekenmerken van bedrijven die de stap zetten naar IFM? 

2. Hoe wordt IFM het best gedefinieerd? 

3. Hoe wordt de vertrouwensrelatie tussen bedrijf en integrator opgebouwd? 

4. Slagen bedrijven die IFM toepassen er in om gebruik te maken van de praktische en 

ondersteunende voordelen? Zijn ze zich ook bewust van de nadelen ervan? 

5. Hoe kiest een bedrijf de voor haar best passende integrator? 

6. Op welke manier wordt de transitieperiode best overleefd? 

7. Welke vormen van voorbereiding komen hierin aan bod? 

8. Wat zijn de cruciale factoren en welke kunnen een belemmering vormen? 

9. Hoe ziet de verbindende schakel tussen de integrator en opdrachtgever eruit? 

10. Hoe ziet de toekomst van IFM eruit? 

 

Deze vragen zullen niet afzonderlijk behandeld worden, maar de antwoorden worden in een 

gestructureerde tekst verwerkt. 
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2.3.  Methodologie 

 

Elk onderzoek begint met een literatuurverkenning. Tijdens deze studie lag de nadruk op het vinden van 

recente informatie over geïntegreerd facility management. Aangezien dit concept slechts enkele jaren 

terug voor het eerst werd geïntroduceerd, worden geen verouderde theorieën gehanteerd, maar dit 

heeft wel als gevolg dat het aantal geschreven bronnen relatief beperkt is. Er werd gezocht naar 

essentiële en relevante informatie uit papers, vaktijdschriften, boeken, scripties en internet sites. Met 

behulp van referenties aangehaald door auteurs kon verder studiemateriaal worden opgevraagd. Op 

facilitair gebied staat het IFM-concept ook bekend als integrale facilitaire dienstverlening (IFS), 

integrated service providing, total facility management of integrated workplace management. Bij het 

gebruik van verschillende zoekmachines (Google, Altavista,…) en digitale databases (Aleph, MeerCat, 

Web of Science, hbo-kennisbank, Antilope, Elin,…) werd de aanwezigheid van beschikbare studies 

omtrent elk van deze benamingen onderzocht. Verder werd ook telkens naar zowel Nederlandstalige als 

Engelstalige werken gezocht. Er bestaan slechts weinig wetenschappelijke werken over geïntegreerd 

facility management. Het zijn vooral vaktijdschriften die het belang van dit concept aankaarten. Dit 

heeft echter als nadeel dat de wetenschappelijke waarde van deze bronnen beperkt is. 

 

De geraadpleegde bronnen werden nauwkeurig geanalyseerd in een literatuurlijst. Hierbij werd telkens 

aangegeven in welke mate het artikel bruikbaar was voor het onderzoek. Aan de hand van deze 

literatuurstudie werd gepoogd om de algemene en specifieke onderzoeksvragen zo goed mogelijk te 

beantwoorden. Daarnaast legt het literatuuronderzoek de basis voor vragen die aan de orde zijn 

gekomen en tekorten die aangehaald kunnen worden voor verder onderzoek. 

 

 

2.4.  Een onduidelijkheid opgehelderd 

 

In de literatuur worden weleens andere benamingen aangehaald voor eenzelfde begrip. Bovendien 

vertrekken niet alle auteurs van dezelfde definitie voor hun vaktermen. Om begripsverwarring in deze 

masterproef te voorkomen, wordt hier een onduidelijkheid toegelicht om deze vervolgens zo consistent 

mogelijk toe te passen. De aangehaalde elementen hebben enkel tot doel het onderscheid te 

verduidelijken, waardoor de definities onvolledig kunnen lijken. 

 

Een studie van Significant (Lennartz & Veeke, 2006) stelde vast dat begrippen als “uitbesteding” en 

“outsourcing” regelmatig naast en door elkaar gebruikt worden. Het laten uitvoeren van diensten door 
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een externe organisatie die voordien door eigen personeel werden gerealiseerd, wordt als “uitbesteden” 

bestempeld. Voor de situatie waarbij er sprake is van overgang van personeel van de opdrachtgever 

naar de externe partner, wordt de term “outsourcen” gebruikt. De mogelijkheid om tot “uitbesteding” 

over te gaan, staat daarom niet gelijk aan de mogelijkheid om tot “outsourcing” over te gaan. 

 

 

2.5.  Het ontstaan van IFM in een notendop 

 

Lange tijd domineerde de cultuur “wat je zelf doet, doe je beter”, maar in de race naar professionaliteit, 

efficiëntie en competitiviteit werd dit organisatiemodel onhoudbaar. De steeds versnellende 

marktontwikkelingen verplichtten het bedrijf om zich volledig te focussen op de primaire processen. 

Voor de overige zaken werd een klusjesman aangesteld of een interne dienst opgericht (van Hulst, 

2008). In de tweede helft van de jaren tachtig werd facility management geïntroduceerd. Men wou een 

betere service voor minder geld, waardoor een efficiënte organisatie van de ondersteunende processen 

voldoende aandacht vereiste. De facility manager besloot, uit de afweging van intern beheer en 

uitbesteding, tot het inhuren van gespecialiseerde bedrijven (single-service provider) voor verschillende 

facilitaire taken. Uitbesteding vond plaats per vakdiscipline (Lemmens, 2006). In de eerste plaats ging 

het om technische taken die een min of meer gespecialiseerde kennis vereisten zoals de beveiliging en 

verwarming (Van Den Eynde, 2005). Dit werd in de loop van de jaren uitgebreid tot arbeidsintensieve 

taken zoals schoonmaak en catering. Eind de jaren negentig kwam ‘maincontracting1’ overwaaien vanuit 

de VS. Voor het eerst zochten bedrijven naar één aanbiedende partij die hen kon helpen bij het 

realiseren van meerdere diensten (multi-service provider) (Verbeek & Janssen, 2007). De toegevoegde 

waarde van ondersteunende diensten en de focus op de core activities groeide aanzienlijk. Facilitaire 

aanbieders uit Angelsaksische landen zetten nog een stapje verder en experimenteerden met een 

geïntegreerde formule (integrated facility management) die zowel instaat voor de uitvoering als het 

management van de facilitaire taken (Lennartz & Veeke, 2006). De zogenaamde integrator zal hier 

bepaalde taken verder uitbesteden aan onderaannemers. Dit model wordt daarom ook wel eens 

“networked service providers” genoemd (Ventovuori, 2007). Daarnaast kennen we vandaag ook het 

facility estate management waarbij het facility management en het vastgoedmanagement 

gecombineerd uitbesteed worden aan één externe partij (Verbeek & Janssen, 2007). In vergelijking met 

IFM gaat het hier over veel grotere bedragen waardoor een gelijk percentage aan besparingen in 

absolute termen veel omvangrijker is voor facility estate management dan voor IFM. De meest extreme 

                                                 
1
 “Maincontracting is een verzamelnaam voor allerlei contractvormen, waarbij een significante hoeveelheid en diversiteit aan facilitaire 

producten/diensten op een integrale wijze wordt ondergebracht in een contract, waarin de aanbieder risico kan dragen over de te behalen 
resultaten” (Janssen & Rietema, 1997, p. 15). 
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vorm van uitbesteden wordt in de literatuur aangeduid met DBFMO (Design, Build, Finance, 

Maintenance and Operate). Het gaat hierbij niet enkel meer over het uitbesteden van het beheer en 

onderhoud, maar ook het ontwerp, de bouw en de financiering worden in datzelfde contract uitbesteed. 

Een DBFMO-uitbesteding kan betrekking hebben op wegen, bruggen, gevangenissen, ziekenhuizen, 

scholen of kantoren. In het geval dat de overheid de opdrachtgever is, spreekt men over een publiek 

private samenwerking (PPS). Een DBFMO-contract kan een looptijd hebben van wel meer dan 50 jaar. 

Dit is tevens het belangrijkste nadeel, wat verklaart waarom deze formule uiterst zelden voorkomt 

(Maas, 2008). 

 

 

Figuur 1: Evolutie in facility management (eigen analyse) 

 
Uit de evolutie van het facility management blijkt dat IFM niet het eindstation is, maar wel een 

belangrijke mijlpaal. IFM staat aan de vooravond van een explosieve groei (Maas, 2007b). Vele grote en 

ook meer en meer middelgrote organisaties zien de voordelen in van een geïntegreerde aanpak. Het 

IFM in België bevindt zich in de groeifase van de ‘industry life cycle’. De Angelsaksische en 

Scandinavische landen staan al een stuk verder in deze ontwikkeling (de Varax, 2009). Ze treden reeds 

de maturiteitsfase binnen. Ook in Nederland is de ontwikkeling van IFM verder gevorderd dan in België. 

Toch is de totale marktomvang groter dan ooit. Recente gegevens over de Belgische facilitaire markt zijn 

(nog) niet publiek beschikbaar. Om toch het belang en de groei van de FM-markt aan te tonen, wordt dit 

geïllustreerd met enkele cijfers voor Nederland. Een onderzoeksrapport van Twynstra Gudde 

verduidelijkt dat de Nederlandse bedrijven in 2007 samen € 41 mrd. uitgaven aan hun ondersteunende 

functies, waarvan 63 % is uitbesteed. De totale omzet in IFM steeg van € 35 mio. in 2005 naar € 51 mio. 

in 2007 (exclusief omzet uit operations) (Gijsbers & van der Kluit, 2008). Het marktpotentieel van deze 

snel groeiende markt werd in 2005 geschat op zo’n € 5 mrd. (van Herk, 2006). Om de verdere 

ontwikkeling van het facility estate management aan te tonen, wordt de totale marktomvang van facility 

management aangevuld met het bedrag dat omgaat in de financieringslasten van vastgoed. Dit 

resulteert in een totale marktomvang (FM + vastgoed) in Nederland van boven de € 70 mrd. (Gijsbers & 

van der Kluit, 2008). 
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Figuur 2: Aantrekkelijkheid van de FM-markt (vrij naar van Herk, 2006) 
 

Tegelijkertijd groeit de markt van aanbieders van diensten sterk. Het aantal facilitaire aanbieders en 

adviesbureaus is de laatste jaren verdubbeld (Lennartz & Veeke, 2006). In figuur 2 wordt de FM-markt 

ingedeeld in vier kwadranten, op basis van het uitbestedingspercentage en de marktomvang. 

rechtsboven bevinden zich diensten als gebouwenonderhoud, wagenparkbeheer en schoonmaak. Het 

zijn interessante en grote sectoren, maar daar is reeds veel uitbesteed en zijn er al heel wat 

dienstverleners aanwezig. De prijsconcurrentie en de lage marges maken dit niet zo interessant om in te 

stappen. Echter, door de hoge volumes blijft het voor de bestaande dienstverleners in die sectoren toch 

interessant om door te gaan. Sectoren die gepaard gaan met een eerder geringe marktomvang zijn ook 

niet de meest aantrekkelijke. Er gaat slechts weinig geld in om. IFM, uiteindelijk, bevindt zich in het 

kwadrant linksboven. Dit deel van de markt is omvangrijk en het uitbestedingspercentage is relatief laag, 

wat dit zeer aantrekkelijk maakt. Daar liggen immers nog heel wat groeimogelijkheden. Een dergelijk 

marktsegment wordt ook wel eens een ‘commercial heaven’ genoemd (van Herk, 2006). Steeds meer 

gevestigde dienstverleners breiden hun aanbod uit om verder te groeien tot volwaardige integratoren. 

De IFM-markt wordt gekenmerkt door fusies, overnames, allianties en horizontale coöperaties (Atkin & 

Brooks, 2000) waardoor het waarschijnlijk lijkt dat enkele grote spelers uiteindelijk de markt zullen 

domineren en consolideren. Voor kleinere partijen met minder ervaring wordt het dan steeds moeilijker 

om hun beloftes waar te maken. 
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2.6.  Definitie IFM 

 

De uiteenlopende percepties en talloze beheersmodellen die het facility management karakteriseren, 

maken het moeilijk om een consensus te bereiken over de definitie van geïntegreerd facility 

management (Van Den Eynde, 2005). De literatuur biedt een ruime verscheidenheid aan omschrijvingen 

van IFM en dit wordt uit onderstaande voorbeelden al snel duidelijk. 

- “Bij Integrated Facility Management is er sprake van een integrale facilitaire aanbieder die de facilitaire 
processen voor de opdrachtgever op deels strategisch, tactisch en operationeel niveau uitvoert en 
risicodragend kan zijn voor de effectiviteit en efficiency van de geleverde diensten” (van der Kluit & van 
Schuppen, 2007, p. 4). 
 

- “Bij Integrated Facility Management richt u zich volledig op uw kernactiviteiten en laat u het complete 
facilitaire proces over aan onze managers, die deze taak van a tot z voor u besturen” (prisma-fm, 2009). 
 

- “Hierbij worden grote onderdelen van de facilitaire afdeling in haar geheel, inclusief de operationele 
service coördinatie, overgedragen aan een externe facilitaire dienstverlener” (Reyers, 2005, p. 6). 
 

- “Het gaat om de complete uitbesteding van alles, van schoonmaak tot gebouwenbeheer, van catering tot 
telecom en van wagenparkbeheer tot bewaking, inclusief de regie over deze functies” (Zijlstra, 2007). 
 

- “Integrated facility management is een specifieke vorm van uitbesteding waarbij alle operationele 
facilitaire processen en de daarbij behorende regieactiviteiten worden uitbesteed aan één externe partij 
(de integrator)” (Maas, 2006a, p. 17). 

 
Er is verwarring en onduidelijkheid in de markt over de betekenis van IFM (Gijsbers, 2008) en dit 

verhoogt de nood aan een éénduidige definitie. Uit een uitgebreid onderzoek vloeit een reeks 

terugkerende elementen voort die leiden tot volgende definitie. 

 

Geïntegreerd facility management is het integraal uitbesteden van alle of een cluster facilitaire diensten 

(1) en de daarbij horende managementactiviteiten (2) aan één externe organisatie (3) in de vorm van 

één uitbestedingscontract (4). 

 

(1) Bedrijven worden door ontwikkelingen op gebied van technologie, kennismanagement en 

globalisering genoodzaakt om zich volledig te professionaliseren en zich op hun primaire 

processen te concentreren (Lennartz & Veeke, 2006). Bijgevolg verdwijnt de aandacht voor de 

ondersteunende diensten binnen en buiten het gebouw. Het is logisch dat dit bijvoorbeeld voor 

beveiliging en onderhoud nefaste gevolgen kan hebben. Mede door de behoefte aan flexibiliteit 

en kostenreducties is de integrale uitbesteding van alle facilitaire en ondersteunende taken vaak 

de enige oplossing. 
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(2) Een integrator staat niet alleen in voor de uitvoering van de ondersteunende diensten, maar 

neemt eveneens de regiefunctie over om nog beter aan de wensen van de opdrachtgever te 

kunnen voldoen. Dit omvat o.a. het beheren van de facilitaire processen en het proactief 

meedenken met de klantenorganisatie om de secundaire processen zo goed als mogelijk af te 

stemmen op het primaire proces (de Schepper, 2006). De integrator voert processen uit vanop 

het operationeel én tactisch niveau. Zelfs een deel van het strategisch niveau kan worden 

uitbesteed (Janssen & Rietema, 1997). Men moet nauwkeurig analyseren hoe er toegevoegde 

waarde kan gevonden worden in synergie. De toegevoegde waarde van de integrator met 

regiefunctie zit hoofdzakelijk in het tegen scherpe prijzen inkopen van gestandaardiseerde 

specialistische diensten en een andere toerekening van de kosten, wat lucratief is voor de klant 

(Zijlstra, 2007). De integrator wil zijn klant in de breedste zin van het woord ontzorgen. 

(3) De integrator vindt de optimale oplossing voor alle facilitaire taken (one-stop-shopping). Hij gaat 

een resultaatsverbintenis aan met zijn klanten. Dit betekent dat hij voor verscheidene taken die 

voldoende specialisatie vereisen op zijn beurt derden of dochterondernemingen contracteert 

zodat elke taak in core business wordt uitgevoerd. Deze organisatiestructuur wordt in figuur 3 

grafisch verduidelijkt. IFS, een afdeling van ISS Facility Services die een geïntegreerd contract 

sloot met Delta Lloyd, biedt bijvoorbeeld catering, schoonmaak, receptie en 

ongediertebestrijding vanuit eigen discipline aan. Andere diensten worden aan derden zoals 

Sita, Connexxion, Westplant CWS, enz. uitbesteed, maar IFS blijft wel verantwoordelijk voor de 

diensten die het levert aan Delta Lloyd (Reyers, 2005). De selectie van elke derde partij moet 

heel zorgvuldig gebeuren, want die vormt het gezicht van de integrator (Grouwstra, 2003). 

Opdrachtgevers zijn niet altijd even gretig om alles bij één partij neer te leggen, maar de 

afhankelijkheid wordt beperkt door de opname van goede clausules in het contract. Er moet 

een wederzijdse vertrouwensrelatie worden opgebouwd. 

 

 

Figuur 3: Het IFM-model (Maas, 2006a) 
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(4) Het geïntegreerd uitbesteden levert alvast een gigantische lastenverlaging op voor de 

contractmanager. De diensten worden samengevoegd in één totaalcontract dat operationele, 

tactische en deels strategische werkzaamheden inhoudt. De ervaring van Delta Lloyd illustreert 

dit voordeel. Het aantal facturen werd op jaarbasis gereduceerd van 3.000 tot 24, het aantal 

contracten van 150 tot 1 (de Kort, 2008). 

 

Tot slot kan nog een kleine bemerking gemaakt worden. IFM kan beschouwd worden als een vergaande 

vorm van maincontracting. Een eerste uitbreiding ten opzichte van dit concept omvat het groter aantal 

uitbestede taken. Ten tweede is er bij maincontracting geen sprake van de overdracht van de 

managementactiviteiten. 

 

 

2.7.  Het takenpakket onder de loep 

 

In deze rubriek wordt dieper ingegaan op de activiteiten van de facility manager en wordt kort gekeken 

naar de mate waarin bedrijven deze willen uitbesteden. De dienst facility management regelt als het 

ware het huishouden van een bedrijf met als doel de werkomgeving te optimaliseren. De vaakst 

gehanteerde opsplitsing in de literatuur bevat 5 categorieën: soft services, technische diensten, 

beveiliging, vastgoedbeheer en projectbeheer (Van Den Eynde, 2005). In sommige gevallen worden de 

technische diensten en beveiliging samen als hard services geclassificeerd. Daarnaast kan ook een 

onderscheid gemaakt worden tussen gebouw-, personeels- en procesgebonden activiteiten (Struyf, 

2005), maar hier wordt niet dieper op ingegaan. 

 

Onder ‘soft services’ verstaat men de schoonmaak, het beheer van groene ruimtes, afvalbeheer, 

catering, receptiediensten, archivering, postkamerbeheer, reprografie2, logistiek en transport, 

ruitenwasserij, inkoop, fleet management, enz. (Van Den Eynde, 2005). De technische diensten 

omvatten het onderhoud van technische installaties zoals HVAC (heating, ventilation en air 

conditioning), liften en sanitair, het energiebeheer, telefonie, informatica, mechanische werken, enz. 

(Van Den Eynde, 2005). De beveiliging spreekt voor zichzelf. Het houdt zowel de fysieke als 

elektronische bewakingsdiensten en toegangscontrolesystemen in. Soms wordt ook brandpreventie 

hierbij gerekend (Van Den Eynde, 2005). Het vastgoedbeheer is het financieel beheer van het onroerend 

goed (huurprijzen, contacten met de syndicus en vastgoedmakelaars, …). In het geval van IFM blijft deze 

tak binnen de onderneming. Men verwacht dat de gebruiker steeds kritischer zal worden en geen kale 

                                                 
2 “Reprografie is het geheel van technieken en procedés die gebruikt worden om een archiefstuk te reproduceren of te vermenigvuldigen. 
Voorbeelden hiervan zijn fotografie, fotokopie, digitalisering en scanning” (VVBAD, 2007). 
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meters meer zal willen huren met lange huurcontracten (Maas, 2007b). Het mee uitbesteden van het 

vastgoedmanagement wordt ondergebracht in de formule Facility Estate Management. De laatste 

categorie is het beheer van projecten zoals de inrichting en renovatie van gebouwen, de optimalisering 

van de werkplaatsen (space planning) alsook het organiseren van verhuizingen en ingebruiknames. Het 

domein van de facility manager is dus heel uitgebreid. 

 

Het aantal en type diensten die integraal uitbesteed worden is heel divers. Dit hangt zowel van de 

opdrachtgever als van de integrator af. De complexiteit van de wetgeving op vlak van beveiliging zorgt 

ervoor dat de meeste ondernemingen ervoor kiezen om deze categorie aan specialisten over te laten 

(Struyf, 2005). Nochtans is dit niet altijd voor de hand liggend. Voor een bank- en verzekeringsbedrijf als 

Delta Lloyd is veiligheid en beveiliging een delicate zaak. De personeelseisen voor deze job betreffen 

onder andere opleidingsniveau, ervaring, minimumleeftijd en klantgerichtheid. Het is vitaal dat 

beveiliging als onderdeel van de integrale facilitaire dienstverlening het vereiste niveau van specialisme 

behoudt. Hierdoor werd de uitbesteding van de beveiliging door de betrokkenen nauw in de gaten 

gehouden (de Kort, 2008). Diensten als schoonmaak, catering, gebouwenonderhoud en 

drankautomaten zijn gemakkelijk naar externe dienstverleners te delegeren. Ook het uitbesteden van 

specifieke apparatuur zoals kopieerapparaten scoort hoog (Struyf, 2005). Daarentegen worden diensten 

zoals receptie en postbezorging vaak intern behouden (Van Den Eynde, 2004). 

 

De sector waarin de opdrachtgever functioneert is mede bepalend voor de diensten die het 

uitbestedingspakket omvat. Een algemeen overzicht is daarom niet beschikbaar. Figuur 4 geeft een 

overzicht van de mate waarin bepaalde diensten worden uitbesteed in verschillende sectoren, 

gebaseerd op een marktonderzoek in België (Struyf, 2005). De industrie houdt bijvoorbeeld de 

technische diensten vaker binnenhuis. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze taken dichter 

aanleunen bij de core business dan bijvoorbeeld in de financiële en juridische sector. Deze laatste zullen 

dan minder geneigd zijn de soft services aan een externe partij over te laten. Catering wordt minder 

uitbesteed in de gezondheidszorg daar deze specifiek moet afgestemd zijn op de behoeften van de 

klant. In de toekomst zou ook ICT vaker deel uitmaken van het uitbestedingspakket (Struyf, 2005). Het 

contractbeheer of demand management wordt logischerwijs niet uitbesteed, daar die functie de 

verbindende schakel moet vormen tussen de opdrachtgever en de integrator (van der Kluit & van 

Schuppen, 2007). Dit mag echter niet verward worden met het contracteren van derden voor specifieke 

facilitaire diensten. Deze taak behoort toe aan de integrator. 
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Figuur 4: Welke diensten besteedt men uit? (eigen analyse op basis van Struyf, 2005) 
 
Het criterium voor uitbesteding wordt bepaald door de mate waarin het uitbestede proces een 

bepalende pijler is van het primaire proces. Als dat zo is, dan is uitbesteding niet van toepassing (Ytsma, 

2003). Het is dus niet moeilijk te begrijpen dat elk bedrijf een verschillend belang hecht aan de vele 

ondersteunende diensten. Dit maakt het evenwel haast onmogelijk om als integrator een standaard 

pakket aan te bieden. De opdrachtgever verwacht dat een IFM-aanbieder een op maat gemaakte cluster 

aan diensten verzorgt. 

 

 

2.8.  IFM biedt een waaier aan voordelen 

 

Focus op de kerntaken 

Het traditionele organisatiemodel heeft de neiging om de investeringsplanning en realisatie van een 

object te scheiden van het management en het gebruik ervan. De levenscyclus van een gebouw kan 

daardoor heel wat inconsistenties vertonen. De verandering naar de geïntegreerde aanpak zorgt ervoor 

dat alle partijen eenzelfde interdisciplinaire doelstelling hebben (Bolscher & Frutig, 1994). De 

opdrachtgever kan zich in dit model volledig focussen op de kerntaken, namelijk die activiteiten die op 

langere termijn een competitief voordeel genereren. Dit is een bepalend element van vrijwel elke 

organisatiestrategie. 
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 Flexibiliteit en continuïteit 

IFM bezorgt organisaties de gelegenheid om snel in te spelen op veranderingen in de markt en staat 

garant voor een gewaarborgde continuïteit. Van ’t Holt, contractmanager van Delta Lloyd, stelt dat een 

bedrijf veel sneller te sturen valt waar je dat wil. Wanneer je alles onderbrengt bij één bedrijf, dat zowel 

het management van de uitvoering alsook de uitvoering voor zijn rekening neemt, kun je veel sneller 

schakelen (Volman & van 't Holt, 2006). 

 

 Efficiëntie 

Hoe meer werk afzonderlijk wordt uitbesteed, hoe groter het risico dat de verantwoordelijke manager 

het overzicht verliest. Wanneer werknemers klagen over een slechte airconditioning of over het 

regelmatig vastlopen van het intranet, is het een tijdrovende job om uit te zoeken wat hierover werd 

geregeld in één van de vele omvangrijke uitbestedingscontracten (de Jongh, 2007). Op deze manier kan 

geïntegreerd facility management een efficiënte oplossing zijn. Bovendien zal deze efficiëntie de reële 

waarde van het gebouw continu verhogen (Frost & Sullivan, 2007). Laat het management van de 

ondersteunende diensten over aan een expert en bespaar tegelijkertijd geld en moeite. 

 

 Schaal- en kostenvoordelen 

De facilitaire taken binnen een organisatie beslaan gemiddeld 30% van de totale uitgaven en bijgevolg 

zijn kostenreducties in deze afdeling zeker waardevol (Lehtonen & Salonen, 2006). Ervaring met 

uitbesteden leert dat schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden door het bundelen van een mix van 

facilitaire diensten en/of locaties onder eenzelfde contract. De kostenvoordelen die hier gecreëerd 

worden, kunnen door de integrators omgezet worden in lagere prijzen, een hoger service level, nieuwe 

technologieën of innovatieve procedures (Ventovuori, 2007). De huidige consolidatie op de facilitaire 

markt heeft als resultaat dat grote dienstverleners meerdere diensten vanuit eigen huis kunnen leveren. 

Wanneer meerdere derde partijen betrokken worden, is er geen optimalisering tussen de verschillende 

diensten mogelijk. Medewerkers die normaal gesproken in de catering werken, kan je niet de 

schoonmaak laten verzorgen aangezien cateringmedewerkers door een ander bedrijf worden 

aangestuurd dan de schoonmaakmedewerkers (Reyers, 2005). Optimalisering laat hen immers toe om 

meer fulltime banen te creëren. Dit is wenselijk voor de medewerkers en levert eveneens 

kostenbesparingen op. Ook de inkrimping van het personeelsbestand is een logisch gevolg van de 

overgang naar IFM. De verminderde nood aan eigen facilitair personeel resulteert daarom in een 

bijkomend significant kostenvoordeel (Frost & Sullivan, 2006). De hoge loonkosten en de rigide 

arbeidswetgeving kunnen daarom eveneens als motief naar voor geschoven worden (Van Den Eynde, 

2004). Bij gelijkblijvende kwaliteit kan je met IFM vijftien tot twintig procent besparen (Maas, 2006b). 

Andere besparingen komen voort uit de ervaring met het herontwerpen van de bedrijfsprocessen en het 
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herdefiniëren van de serviceniveaus (Bouwmeester & Groenewoud, 2008). Samengevat biedt IFM een 

lagere kost voor een hogere graad van specialisatie (Duchâtelet, 2009). 

 

 Kwaliteit 

De meeste professionele aanbieders beschikken over de nodige ISO-certificaten wat de kwaliteit van de 

dienstverlening ten goede komt. De kwaliteit wordt eveneens gewaarborgd door de SLA3 afspraken. De 

facilitaire taken worden telkens uitgevoerd door specialisten en dus organisaties waar facility 

management core business is. 

 

 Betere communicatie 

In het model van IFM is er één aanspreekpunt (Janssen & Rietema, 1997). Op die manier wordt 

vermeden dat problemen bij de verkeerde persoon worden gemeld. Dit principe van ‘single point of 

contact’ (SPOC) zorgt voor overzichtelijkheid en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden. “Voor 

multinationals is beheersbaarheid een belangrijke drijfveer. Ze kunnen het zich niet veroorloven om 

wereldwijd een paar honderd lokale aanbieders te regelen in schoonmaak, veiligheid, catering, 

onderhoud,…” (Kulka, 2007, p. 65). In het geval van outsourcing wordt het geheel of een deel van het 

personeel van de facilitaire afdelingen door de aanbieder overgenomen. Het resultaat is een kleiner 

aantal tussenpersonen wat op zijn beurt leidt tot kortere communicatielijnen. 

 

 Risicospreiding 

Een andere drijfveer, eigen aan het uitbesteden, is de mogelijkheid tot risicospreiding (van Schaik, 

2007). Door het uitbesteden kan een organisatie voordeel trachten te halen uit de investeringen en 

innovaties van onderaannemers, waardoor ze zelf geen kapitaalkrachtige inspanningen moeten leveren. 

Het onderhoud en het beheer van een zwembad brengt bijvoorbeeld ook heel wat risico’s met zich mee. 

Men kan zich hiertegen indekken via integrale uitbesteding waardoor eventuele risico’s onder de 

verantwoordelijkheid van de leverancier vallen. 

 

 Toegevoegde waarde 

Geïntegreerd uitbesteden brengt naast de ontlasting voor het eigen management ook baten met zich 

mee voor de integrator. Wanneer geïntegreerd facility management is bereikt, hebben de 

onderliggende activiteiten minder managementaandacht nodig. Deze werden immers zorgvuldig 

ingebouwd in de organisatie waardoor ze kwalitatief en financieel in orde zijn. De processen zijn veel 

zelfstandiger geworden (de Schepper, 2006). Deze verschuiving van aandacht verbreedt het 

                                                 
3 

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een dienstverlener en een klant over het minimaal acceptabel niveau van 
dienstverlening (Gemmel, Van Looy, & Van Dierdonck, 2003). 
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werkingsgebied van de facility manager waardoor nog meer toegevoegde waarde kan gerealiseerd 

worden. Bovendien heerst er op de verschillende vestigingen van de opdrachtgever slechts één 

gedachte en aanpak omdat overal dezelfde formule werd ingevoerd. Dit zorgt voor uniformiteit en 

vereenvoudigt de structuur van de formule (Reyers, 2005). 

 

 

2.9.  Tegenargumenten van IFM 

 

Zoals alles heeft deze medaille ook een keerzijde. Sommige auteurs pogen enkele voordelen te 

ontkrachten. 

 

 Verminderde kwaliteit 

De schaalvergroting en de gerealiseerde synergieën door de facilitaire dienstverlening zouden totaal 

niet van toepassing zijn. Het zijn allerlei verschillende specialismen en eenzelfde werknemer zou niet in 

staat zijn de ene dag in te staan voor de schoonmaak en de andere dag het callcenter te bemannen 

(Haenen, 2006). De filosofie achter een single-service provider ligt net in het feit dat de best mogelijke 

competenties ontwikkeld kunnen worden door het focussen op een beperkt aantal 

competentiedomeinen (Ventovuori, 2007). Verder zijn zulke megacontracten enkel voordelig als de 

klant er geld mee bespaart. Bijgevolg zullen de vele aanbieders elkaars marges onderdrukken om toch 

maar dat contract binnen te halen. Deze, alsook de onderaannemers, zouden derhalve de kwaliteit van 

hun service kunnen verminderen (Haenen, 2006). 

 

Verlies van controle 

De mogelijkheid tot verlies van controle en betrokkenheid schrikt veel ondernemingen af. Bedrijven 

willen toch nog een stuk controle behouden op hun leverancier. Nochtans kan dit eenvoudig worden 

verholpen door het gebruik van een voorafgaande business case en het opstellen van SLA’s. Het 

resultaat is een transparante relatie tussen partijen die het overeengekomen kwaliteitsniveau trachten 

te waarborgen. Op basis van inzicht in de prestaties hoeft de opdrachtgever enkel op te treden wanneer 

dat nodig is. Het zorgvuldig doorlopen van het selectieproces kan tot het gewenste resultaat leiden en 

zou beide partijen voldoende vertrouwen moeten geven. Hoewel, als een onderneming zelf de regie 

houdt over de facilitaire dienstverlening, dan is het mogelijk om zelf de kwaliteit van deze 

dienstverlening te meten en te sturen, zonder ingewikkeld overleg over het SLA met de integrator die dit 

op zijn beurt moet vertalen in het SLA met zijn onderaannemer (Zijlstra, 2007). Bepaalde facilitaire taken 

houden een zodanig groot risico in dat het mee uitbesteden ervan geen optie is. Een voorbeeld hierbij is 
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het onderhoud van de licht- en geluidsinstallatie van een opnamestudio of de serverkamer van een 

bank. 

 

Verlies van overzicht 

Het voordeel van één contactpersoon die werkt voor de verschillende vestigingen kan, naast het 

voordeel van kortere communicatielijnen, ook verminderde communicatie als nadeel hebben. Zo zal niet 

in elke vestiging een contactpersoon van de integrator aanwezig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de 

integrator niet goed weet welke problemen er spelen en bestaat het gevaar dat problemen van enkele 

locaties veralgemeend worden tot alle locaties (Reyers, 2005). Verlies van overzicht is het resultaat.  

 

 Moeilijke omkeerbaarheid 

Het argument aangaande de moeilijke omkeerbaarheid van de formule, vaak wegens de overgang van 

personeel van opdrachtgever naar dienstverlener en de lange duur van zulke contracten, vormt ook een 

struikelblok. IFM-contracten zijn meestal van lange duur en indien de formule niet slaagt dan moet de 

opdrachtgever zich hieraan houden, ook al zou die verkiezen om bepaalde taken opnieuw in te sourcen.  

 

 Weglekken van kennis 

Een bijkomend nadeel is het weglekken van kennis en leervermogen op FM gebied (Maas, 2006a). De 

opdrachtgever heeft de expertise en technologie niet meer in eigen huis. Meer nog, daarvoor is de 

organisatie afhankelijk van één enkele aanbieder, wat als een groot risico wordt aanzien (Gijsbers, 

2008). Bij geïntegreerd uitbesteden wil je immers je dagelijkse zorgen uitbesteden, niet je grip op de 

zaak (Stillebroer, 2009). 

 

 Schrik voor jobverlies 

In een onderzoek over de houding van de facility manager ten opzichte van IFM blijkt dat diegenen die 

aangeven bang te zijn voor het verliezen van hun job bij de invoering van een IFM-contract, vaak een 

negatievere houding hebben ten opzichte van IFM (Gijsbers, 2008). 

 

 Een werk van lange adem 

IFM mag niet gezien worden als een spoedoplossing. Er moet veel tijd en aandacht in geïnvesteerd 

worden om het gewenste doel te verwezenlijken. Het is ook niet de passende oplossing voor elk 

scenario. 
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2.10.  Een kijk op het integratieproces 

 

De keuze voor geïntegreerd facility management gebeurt niet op één dag. Het is een beslissing waar 

weken of zelfs maanden voorbereiding aan vooraf gaan. Het is een complex proces dat niet altijd van 

een leien dakje loopt. Daarom is het handig om het proces van naderbij te bekijken en in een model te 

gieten. In de literatuur zijn nog maar een paar modellen aanwezig om geleidelijk aan de stap naar IFM te 

zetten. Deze masterproef baseert zich op het integratieproces van George Maas van Twynstra Gudde 

(Maas, 2006c). Dit tracht een overzicht te geven van de te doorlopen stappen voor een bedrijf dat zijn 

facilitaire activiteiten integraal wil toevertrouwen aan een integrator. De belangrijke keuzes worden 

eveneens in de verf gezet, aangevuld met praktische voorbeelden om het verband met de werkelijkheid 

niet te verliezen. Hieronder volgt alvast een grafische weergave ervan (zie ook bijlage 1). 

 

 

Figuur 5: Het integratieproces (Maas, 2006c) 
 
Het valt onmiddellijk op dat er vier opeenvolgende hoofdfasen te doorlopen zijn. Deze zijn de 

oriëntatiefase, de uitbestedingstransactiefase, de transitiefase en het contractbeheer. Om het complex 

traject beheersbaar te maken, worden deze fasen afzonderlijk behandeld zonder het geheel uit het oog 

te verliezen. Een team van facility managers, contractmanagers, bestuurders en andere 

belanghebbenden uit de ondersteunende diensten (HRM, financiën, ICT, inkoop,…) moeten deze 

stappen zorgvuldig doorlopen. 
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2.10.1.  De oriëntatiefase 

 

De oriëntatiefase bestaat hoofdzakelijk uit het opstellen van een diepgaande businesscase. Hierin wordt 

gepeild naar de stand van de organisatie ten opzichte van het integraal uitbesteden en of dit wel een 

verstandige keuze is. De voor- en nadelen van geïntegreerd uitbesteden van de facilitaire activiteiten 

moeten aan het licht komen en worden beschreven. De businesscase heeft op zich slechts een 

adviserende rol, maar op basis van de resultaten zou de uiteindelijke beslissing nog slechts een koud 

kunstje moeten zijn (Maas, 2006c). 

 

De allereerste stap in de businesscase is de strategische oriëntatie. Integrale uitbesteding kan op 

verschillende manieren worden vormgegeven waardoor het aangewezen is om meerdere scenario’s te 

onderzoeken. Zeker in de snel evoluerende markt van de facilitaire dienstverlening is de uitkomst 

moeilijk te voorspellen. De essentie van deze stap is het bekomen van een zo nauwkeurig mogelijk zicht 

op de huidige situatie van de facilitaire afdelingen van de onderneming (Maas, 2006c). Onderwerpen die 

niet mogen ontbreken zijn ondermeer de competenties van de medewerkers, een SWOT-analyse, de 

uitbesteedbaarheid van de taken, de risico’s die hieraan verbonden zijn, knelpunten in de huidige 

cultuur,… Het verantwoordelijke team moet eveneens onderzoeken wat de scope, kwaliteit en 

uitbestedingsgraad zijn van de gewenste dienstverlening. 

 

Een tweede onderdeel van de businesscase bestaat uit een financiële analyse. Hier komt de huidige 

kostenstructuur aan bod met onder meer de operationele kosten zoals het salaris van de facilitaire 

werknemers, de inkoopprocessen, cash flow analyse,… De waarde van de facilitaire afdelingen moet zo 

nauwkeurig mogelijk worden vastgelegd. Die waarde wordt over het algemeen bepaald door de 

prestaties in het verleden, de ontwikkelingen in de markt en de verwachtingen. Het biedt een vaste 

basis bij het onderhandelen met de aanbieders. Vervolgens moet de gewenste situatie worden bepaald. 

Hieruit volgt meteen de hoogte van de minimale besparingen die de organisatie met de uitbesteding wil 

realiseren. 

 

De benchmark als meetinstrument is op dit moment enorm populair. Het laat organisaties toe om actief 

na te denken over betere methoden om kosten te drukken zonder aan kwaliteit te moeten inleveren. 

“Facana” is bijvoorbeeld een online database die de efficiëntie en effectiviteit van een facilitaire 

organisatie binnen de administratieve sector en de gezondheidszorg beoordeelt in vergelijking met de 

andere deelnemers op de markt (Facana, 2008). Dergelijke database kan ook een handig hulpmiddel zijn 

in de volgende stap, de marktanalyse. Hierin onderzoekt een specialist wat de markt zoal te bieden 

heeft en hoe de evolutie getypeerd kan worden. In deze stap moet ook een zogenaamd IFM-profiel 
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opgemaakt worden (Maas, 2006c). Hierin staat aan welke eisen en criteria de integrator moet voldoen 

om vervolgens de potentiële kandidaten te identificeren in een longlist.  

 

Wanneer deze 3 stappen met succes doorlopen werden, is het tijd voor een grondige evaluatie. Het 

onderzoeksteam waaronder de facility manager zal een zo realistisch mogelijke uitspraak maken over de 

(financiële) haalbaarheid van de scenario’s en legt de resultaten voor aan de Raad van Bestuur (Maas, 

2006c). Een stemming moet uitsluitsel brengen over de integrale uitbesteding. In geval van een negatief 

antwoord wordt de situatie behouden zoals ze is of kan na verder onderzoek een nieuw compromis 

worden gevonden. Krijgt men groen licht, dan gaat het onderzoeksteam op zoek naar de meest 

gewenste uitbestedingsstrategie. De rol van de facility manager kan enigszins dubbelzinnig zijn. De 

uitbesteding van de facilitaire afdelingen is immers een bedreiging voor zijn job. Het is belangrijk dat het 

bestuur zich hiervan bewust is zodat ze erin slagen hem te motiveren om in het belang van de 

organisatie te denken en zo elk mogelijk belangenconflict uit te sluiten (Maas, 2006c). 

 

Het formuleren van de strategische doelstellingen geeft aan hoe aan de uitbesteding vorm gegeven zal 

worden. Gaat men voor een geleidelijke overgang of is men voorstander van een snelle aanpassing? Hoe 

wordt het contractbeheer georganiseerd? Wat gebeurt er met de huidige werknemers? Gaat men 

traditioneel uitbesteden? Welk type integrator verkiest men? Het bepalen van de facilitaire onderdelen 

die uitbesteed worden en welke in eigen beheer gehouden worden, wordt ook wel eens ‘de knip’ 

genoemd. Hoe hoog de knip ook komt te liggen, het demand management en de beleidstaak van de 

regieorganisatie kunnen niet worden uitbesteed (Stillebroer, 2009). Er moet een eenduidige visie 

ontstaan over het veranderingsvermogen enerzijds en de veranderingsbereidheid anderzijds. Dit bepaalt 

in hoge mate of de nieuwe structuur zal slagen (Reyers, 2005). Alle scenario’s moeten onderzocht 

worden om de doelstellingen te behalen. Er wordt een plan uitgestippeld die de te volgen stappen in 

kaart brengt. Het is uiterst belangrijk dat de belanghebbenden nauwkeurig te werk gaan. De 

afbreukrisico’s zijn immers aanzienlijk. Het selecteren van een incompetente aanbieder of het 

onvolledig definiëren van de dienstverlening kan fataal zijn voor de bedrijfscontinuïteit (Maas, 2006c).  

 

 

2.10.2.  De uitbestedingstransactiefase 

 

Indien de voorbije stappen zorgvuldig doorlopen werden, zou er nu een klaar en duidelijk beeld moeten 

zijn over de manier waarop de organisatie vorm wil geven aan IFM. Er is als het ware een 

requirementsplan opgesteld. Hierin wordt de behoefte van de organisatie bepaald en wordt 

omschreven wat de eisen en wensen zijn waaraan de uitbestede diensten moeten voldoen (Backers, 
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2008). Deze fase bouwt verder op de longlist die reeds tijdens de marktanalyse werd opgemaakt. 

Aangevuld met meer uitsluitende informatie uit de net bepaalde uitbestedingsstrategie, worden 

ongeveer 10 potentiële integratoren geselecteerd. Er is een ruim aanbod aan facilitaire dienstverleners, 

maar zoals later zal worden verduidelijkt onder het hoofdstuk “soorten integratoren”, kan dit aantal 

eenvoudig gereduceerd worden. 

 

Een Request for Information (RFI) bestaat in de meeste gevallen uit een vragenlijst over de 

sleutelcriteria die tijdens de voorbije stappen opgedoken zijn. Er worden vaak vragen gesteld over 

volgende onderwerpen: mission statement, jaarverslagen, ISO-certificaten, werkprocedures, 

competenties, financiële stabiliteit, … . Daarnaast bevat het ook een situatieschets van de organisatie en 

een toelichting van de nodige functionaliteiten. Voor de aanbieder is dit de kans om zijn toegevoegde 

waarde te laten zien. De RFI leidt in de regel tot de selectie van zo’n 3 à 4 partijen van de longlist die 

voor een Request for Proposal (RFP) in aanmerking komen. Dit aantal zou net voldoende moeten zijn. Bij 

een kleinere selectie bestaat het risico op onvoldoende marktwerking, bij een groter aantal is de 

benodigde inspanning in de volgende stappen te groot (Wijers & Verhoef, 2006). De ontvangen Letters 

of Interest (LOI) moeten zorgvuldig naast elkaar gelegd worden waaruit 3 à 4 betrouwbare partijen 

worden geselecteerd, de zogenaamde shortlist (Maas, 2006c). Vaak gebeurt het dat de onderneming in 

deze fase nog steeds niet precies weet wat hun behoefte is of wat ze kunnen verwachten. De Letters of 

Interest zijn daarom ook een hulpmiddel om de doelstellingen of strategie in het requirementsplan bij te 

schaven. 

 

Nadat de geselecteerde kandidaat-integrators de geheimhoudingsverklaring ondertekenden, moet het 

RFP (Request for Proposal) of RFQ (Request for Quotation) worden opgesteld. Beiden zijn ongeveer 

gelijkaardig en hebben hetzelfde doel, namelijk de integrator uitnodigen om een bod uit te brengen. Het 

vormt samen met het antwoord het belangrijkste document dat aan de basis ligt van de werkrelatie 

tussen de twee partijen. Een RFP is een formeel verzoek voor een voorstel voor de benodigde facilitaire 

dienstverlening. Het laat op een duidelijke manier de eisen zien waaraan alle betrokken partijen moeten 

voldoen en het geeft weer hoe het proces van selectie, onderhandeling en contracteren verloopt 

(Backers, 2008). De eisen hebben betrekking op de operationele dienstverlening, management 

activiteiten en de organisatie van het contractmanagement. De integrator heeft op zijn beurt nood aan 

voldoende gegevens over onder andere de oppervlakte van de locaties en aflooptermijnen van 

huurcontracten. Hij moet met andere woorden een helder zicht hebben op wat van hem verwacht 

wordt. 
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De opdrachtgever wil eenduidigheid over de ontvangen voorstellen. Dit is van belang om ze goed met 

elkaar te kunnen vergelijken. De selectiecriteria op basis waarvan de voorstellen worden beoordeeld, 

zijn een combinatie van prijs (en dus ook het geraamde besparingspotentieel als percentage van de 

contractsom), ervaring, professionaliteit van de aanpak en kwaliteit. Verder zijn ook vertrouwen en 

betrouwbaarheid belangrijk (Gijsbers & van der Kluit, 2008). Een vergelijking op basis van financiële data 

kan aan de hand van diverse rekenmethodes. zo kan de netto contante waarde (NCW) berekend 

worden. Dit is de contante waarde van de toekomstige kasstromen van de uitbesteding waarna de 

initiële kosten (of investeringen) worden afgetrokken (Lennartz & Veeke, 2006). De positieve 

kasstromen zijn in dit geval de verwachte te realiseren besparingen. Dit moet aangevuld worden met 

andere vaak gehanteerde methodes zoals de terugverdienperiode en de interne rendabiliteit (Lennartz 

& Veeke, 2006). Voor verdere uitleg hieromtrent wordt naar de literatuur verwezen. Een focus op prijs 

alleen heeft geen zin daar dit gegarandeerd uitdraait op kwaliteitsverlies en dus extra kosten.  

 

Uiteindelijk vertaalt de selectieprocedure zich in een keuze van maximaal twee eindkandidaten zodat 

een goed evenwicht gevonden kan worden tussen competitie en diepgang (Wijers & Verhoef, 2006). 

Hier is men opnieuw aan een cruciaal punt gekomen in het transitieproces. Nogmaals moet alles op een 

rijtje gezet worden om te beslissen of men het proces wil voortzetten of als het voordeliger is het hier af 

te breken. 

 

Daar het integraal uitbesteden van de facilitaire afdelingen een langdurige overeenkomst is, blijft het 

niet bij die ene selectieronde. Men is te afhankelijk van de integrator waardoor een foute keuze niet 

toelaatbaar is. De tweede ronde van de uitbestedingstransactiefase wordt ook wel de BAFO-fase (best 

and final offer) genoemd. Hierbij is het aan de overgebleven partijen om de opdrachtgever te overtuigen 

van hun toegevoegde waarde aan de primaire processen. Ze zoeken naar verbeteringen die de 

dienstverlening op een hoger niveau brengen of de kosten kunnen drukken. Naast een bedrijfsbezoek, 

vinden wederzijdse en grondige onderhandelingen plaats. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van 

een “dataroom”. Dit is een fysieke locatie waar de integrators alle nodige informatie kunnen 

terugvinden die noodzakelijk is voor het onderzoek.  

 

Vervolgens wordt in een voorlopige “due diligence” nagegaan wat de exacte waarde en de huidige 

prestaties zijn van de facilitaire afdelingen. Met deze gegevens zijn ze beiden in staat hun “best and final 

offer” te bepalen. Dit is het beste bod, met zo weinig mogelijk randvoorwaarden. Daarna is het aan de 

opdrachtgever om die integrator te kiezen die best in het plaatje past en waarmee de 

eindonderhandelingen gestart kunnen worden. In de meeste gevallen gaat het enkel nog om open 

punten of vragen die uit de BAFO zijn opgedoken (Wijers & Verhoef, 2006) zodat beide partijen de 
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“letter of intent“ kunnen opstellen en tekenen. Dit is als het ware een intentieverklaring dat men 

akkoord gaat met het opstellen van het contract. Het definitieve due diligence onderzoek is een nog te 

volgen juridische verplichting. Een specialist of bedrijfsrevisor inventariseert het patrimonium van de 

onderneming en identificeert de financiële, fiscale, juridische en overige bedrijfsrisico’s waarmee men 

tijdens de integrale uitbesteding geconfronteerd kan worden (Goderie & van Wijngaarden, 2007). Bij 

nauwkeurig vooronderzoek zouden er geen lijken uit de kast mogen komen. In werkelijkheid is het 

nochtans vaak anders wanneer bijvoorbeeld blijkt dat men voordien iets te onvoorzichtig met bepaalde 

gegevens omging. 

 

De laatste stap van de uitbestedingstransactie, het contracteren, is in zicht. Het is een definitieve 

overeenkomst die alle voorgaande afspraken vastlegt. Nauwkeurigheid is ten zeerste aangeraden om 

nadien problemen te voorkomen. “De technische onderbouwing van het contract is bedrijfs- en zelfs 

installatieafhankelijk en dus maatwerk. Dat is de voornaamste reden dat er geen standaard document 

bestaat dat uit de kast kan worden genomen en kan worden gekopieerd” (Kreekelenberg, 2006, p. 2). 

Een belangrijk onderdeel van het contract zijn de service level agreements (SLA’s). Zo’n service level 

agreement is een nauwkeurige beschrijving van de te leveren diensten en geeft ook een overzicht van 

de wederzijdse rechten en plichten. Het legt het minimum aanvaardbare niveau van dienstverlening 

vast. Wanneer de integrator aan de vooraf afgesproken kwaliteitseisen voldoet, hangt daar vaak een 

bonus aan vast. In het andere geval kan een boete worden opgelegd. Verder mogen een risicoverdeling 

en de criteria voor evaluatie niet vergeten worden. Het maakt de dienstverlening als het ware tastbaar 

en meetbaar (Gemmel, Van Looy & Van Dierdonck, 2003). 

 

 

2.10.3.  De transitiefase 

 

Na het afsluiten van het contract rest nog de belangrijke opgave om alle mooie beloften waar te maken. 

Deze fase wordt ook wel de implementatiefase genoemd (van der Kluit & van Schuppen, 2007). De 

organisatie zal in de komende 6 tot 12 maanden een ware metamorfose ondergaan onder leiding van 

een transitiemanager. Die leidt een team medewerkers zowel van de opdrachtgever als van de 

integrator. De transitie wordt meestal aangeboden door de integrator, daar die de meeste ervaring 

heeft met een dergelijke uitbesteding. Een intensieve samenwerking moet het proces vlot laten 

verlopen. De facilitaire organisatie wordt overgenomen door de integrator en deze ondersteunende 

dienstverlening wordt vervolgens opnieuw ingekocht.  
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De overdracht is de feitelijke overname van de facilitaire afdelingen ‘as-is’. Vervolgens moet die 

getransformeerd worden naar de schaal waarop de integrator is ingericht en het inpassen van de 

overgenomen afdelingen, diensten en middelen (Wijers & Verhoef, 2006). Zoals bij elke samenwerking 

moeten een gezamenlijke visie/missie en doelstellingen opgesteld worden. Bij aanvang werken beide 

partijen langs elkaar heen. Om samen te kunnen en willen werken moeten alle neuzen dezelfde richting 

uitwijzen (Reyers, 2005). 

 

 

2.10.3.1  Personeelsovername 

 

In vele gevallen is het een logische stap dat de medewerkers gelijktijdig overgaan naar de integrator. De 

integrator heeft immers nood aan bijkomend personeel, terwijl de opdrachtgever het aantal facilitaire 

medewerkers ziet afslanken. De bescherming van de rechten van de werknemer bij uitbesteding wordt 

geregeld door Richtlijn 2001/23/EG en CAO nr. 32 bis (Inghelbrecht, 2006). Deze hebben zowel 

betrekking op het behouden van de tewerkstelling, als het behouden van de arbeidsvoorwaarden. De 

opdrachtgever en integrator hebben geen keuzerecht en moeten bijgevolg al het personeel van de 

desbetreffende afdelingen verplicht overnemen. De werknemer daarentegen heeft wel het recht om 

deze overgang te weigeren (Inghelbrecht, 2006). “Toch zijn de regels niet sluitend. Zo vermeldt de CAO 

niets over pensioenplannen of overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen. Wanneer sommige voordelen 

zoals een pensioenplan wegvallen, kan dat grote gevolgen hebben voor de werknemers” (Wuyts, 2006, 

p. 18). 

 

De integrator is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het personeel. De integrale 

uitbesteding van de facilitaire dienst van KLM aan Sodexo ging gepaard met een overgang van 315 

mensen (Dessing, 2008). Het is daarom vanzelfsprekend dat dit een zeer belangrijk aandachtspunt is. 

Figuur 6 geeft aan wat outsourcing voor medewerkers betekent. 
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Figuur 6: De overgang van werknemers (Maas, 2007a) 
 

De start van de uitbesteding gaat doorgaans gepaard met onzekerheid, woede en een verminderde 

motivatie (Maas, 2007a). Medewerkers voelen zich niet voldoende betrokken bij het proces en vrezen 

daarom voor hun toekomst in de organisatie. Hun nieuwe werkplek heeft een andere cultuur en 

geschiedenis. Het veranderen van de werkzaamheden van de mensen zal heel wat frustratie en emotie 

met zich meebrengen, wat een belemmerende factor is (Reyers, 2005). Waarom dan niet eenvoudigweg 

nieuwe en gemotiveerde medewerkers aanwerven, die dit willen doen? Naast de wettelijke verplichting 

heeft de integrator er alle baat bij dat de oorspronkelijke medewerkers weer gemotiveerd en 

geïnspireerd worden. Zij kennen immers de organisatie met zijn gebouwen, installaties en klanten 

(Maas, 2007a). Het is doorgaans ook een eis van de opdrachtgever om de werknemers van de 

uitbestede afdelingen terug aan het werk te krijgen. Een andere vraag die gesteld kan worden, is hoe 

het mogelijk is om met dezelfde mensen opeens beter te presteren. Wel, bij de integrator is facility 

management de kernactiviteit. Door het investeren in opleidingen, het anders benaderen van de 

mensen en het zorgen voor een gespecialiseerd management, kan je mensen anders en beter laten 

functioneren (Dessing, 2008). 

 

Werknemers hebben bij participatie minder reden om weerstand te vertonen. Doordat hun behoeften 

en verlangens serieus genomen worden, voelen ze zich ook veilig in een veranderde situatie (Cozijnsen 

& Vrakking, 2003). Open communicatie, het tonen van integriteit bij alle activiteiten en beslissingen en 

het erkennen van gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn fundamentele waarden die de moraal van de 

werknemers opnieuw tot een hoger niveau moet brengen (Maas, 2007a). Het is een aanbeveling om 

voldoende voorlichting te geven aan het personeel betreffende de formule IFM en om duidelijk vast te 

leggen wie waarvoor aansprakelijk is. De interne klanten moeten geïnformeerd worden over de nieuwe 

dienstverleners en de nieuwe spelregels. Om deze drempel te overwinnen huurde Delta Lloyd een 
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externe coach in. “Dat is iemand die de mensen begeleidt. Hij voert gesprekken, kijkt wat de mensen 

bezighoudt en probeert eventuele beren op de weg uit hun hoofd te halen” (Volman & van 't Holt, 2006, 

p. 4). Hij traint ze in het voeren van kennismaking- en sollicitatiegesprekken. Mensen die al lang bij Delta 

Lloyd in dienst zijn, hebben nooit, of al heel lang geleden, een sollicitatiegesprek gevoerd (Volman & van 

't Holt, 2006) en kunnen wat voorbereiding en begeleiding gebruiken. 

 

Indien het aantal over te nemen personeelsleden door de integrator te groot is, dan is de oprichting van 

een tijdelijke joint venture, waarin de huidige werknemers worden ondergebracht, een mogelijke optie. 

Vervolgens moeten zowel de werkgever als de integrator inspanningen leveren om de werknemers 

opnieuw te plaatsen in een passende functie binnen de organisatie (Berk & Janssen, 1998).  

 

 

2.10.3.2  Nieuwe leveranciers en dienstverleners 

 

Tijdens de onderhandelingen hebben integrators veelal aanzienlijke toezeggingen gedaan om toch maar 

het contract binnen te lijven. Nu is het hun taak om deze beloften te realiseren. Vaak moeten ze daarom 

op zoek naar nieuwe dienstverleners die ze onder scherpere voorwaarden kunnen contracteren. Hierbij 

wordt naast de prijs ook op de effectiviteit en de innovatie gelet (Maas, 2007a). De integrator heeft in 

vele gevallen ook binnen de organisatie business units die een aantal activiteiten realiseren. Die 

dienstverlening moet indien nodig aangepast worden ten voordele van de kwaliteit of om besparingen 

waar te maken. 

 

 

2.10.3.3  Multi Client Servicedesk 

 

Een volgende verandering van de facilitaire afdelingen “as-is” is het efficiënter organiseren van de 

servicedesks. Verschillende taken zoals HRM en financiële administratie worden beter centraal 

aangestuurd (Maas, 2007a). De implementatie van een allesomvattend FMIS (facility management 

informatie systeem) is een eerste stap in de goede richting. Dit systeem zorgt ervoor dat 

probleemmeldingen altijd bij de juiste persoon terecht komen. Delta Lloyd heeft bijvoorbeeld een aantal 

clusters diensten uitbesteed bij ISS. Wanneer er bijvoorbeeld een klacht is dat het toilet niet 

schoongemaakt werd, dan wordt de melding ingevoerd door een pandbewoner in het FMIS. Daar deze 

melding betrekking heeft op het contract dat ISS met Delta Lloyd heeft afgesloten, wordt die door het 

facilitair centrum doorgestuurd naar de manager Servicedesk van ISS die op zijn beurt ISS Cleaning op de 
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hoogte brengt die hiervoor verantwoordelijk is (Reyers, 2005). In het hoofdstuk “FMIS” wordt hier 

dieper op ingegaan.  

 

 

2.10.4.  Het contractbeheer 

 

De integrator is op dit moment nog druk bezig met de laatste fase van de transitie, terwijl de 

opdrachtgever een contractmanager aanstelt om de laatste fase tot een goed einde te brengen. Die 

heeft de rol van opdrachtgever richting integrator en vormt als het ware de verbindende schakel tussen 

beide partijen. Hij initieert ook continue resultaatsverbeteringen. Beide partijen hebben er alle belang 

bij dat het contractmanagement professioneel wordt georganiseerd. Dit was in het verleden vaak 

anders, met alle gevolgen van dien. Volgens een studie van Twynstra Gudde (Maas, 2007a) zou een 

organisatie die haar facility management volledig heeft uitbesteed aan een integrator als maatstaf 

kunnen hanteren dat per 10 miljoen euro uitbesteed volume er één full-time equivalent 

contractmanagement benodigd is. 

 

 

Figuur 7: Demand management (Nolten & Van Schaik, 2008) 

 

De contractmanager staat aan het hoofd van een demand managementteam, samen worden ze ook wel 

de demand management organisatie genoemd (DMO) (Maas, 2008). Het is belangrijk om te komen tot 

een succesvolle samenwerking met de dienstverlener en inrichting van professioneel 

opdrachtgeverschap. Bij demand management staat het aansturen van de integrator centraal 

(Stillebroer, 2009). Er worden vooral afspraken gemaakt op basis van output, eerder dan van het ‘hoe’ 
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van de dienstverlening, daar dit laatste de verantwoordelijkheid is van de integrator (Nolten & Van 

Schaik, 2008). Echter, dit hangt af van het type contract. Het demand management bestaat uit 5 

componenten (Nolten & Van Schaik, 2008) zoals weergegeven in figuur 7.  

 

 Ten eerste zijn de omvang en competenties van het demand managementteam van belang. De 

plaats van het team binnen de organisatie (best zo dicht mogelijk bij de core processen) alsook 

de taken en verantwoordelijkheden moeten nauwkeurig vastgelegd worden. Dit team moet op 

strategisch niveau mee kunnen denken en de businesseisen kunnen vertalen naar specifieke 

output voor het facility management (Nolten & Van Schaik, 2008). 

 Ten tweede omvat het accountmanagement het organiseren van interne communicatie-

structuren om de interne klantvraag te inventariseren. Vervolgens zal het portfoliomanagement 

die trachten te vertalen naar facilitaire diensten en producten in samenwerking met de 

integrator (Nolten & Van Schaik, 2008).  

 De derde component verzorgt de samenwerking tussen opdrachtgever en integrator. Hierbij is 

het creëren van vertrouwen en respect van wezenlijk belang. Beide partijen moeten als 

gelijkwaardige partners proberen vorm te geven aan dit contract. Gedragscodes en afspraken 

worden opgesteld om met conflictsituaties om te kunnen gaan (Nolten & Van Schaik, 2008). 

 Het performance management beoordeelt in hoeverre het niveau van de dienstverlening 

voldoet aan de vooraf overeengekomen standaarden en doelstellingen beschreven in de SLA’s 

(Kwok & Warren, 2005). Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van een aantal 

kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten zoals KPI’s en de C4-monitor (Maas, 2007a). Eens de 

KPI’s en C4’s zorgvuldig vastgelegd werden, is het de taak om deze op regelmatige basis te 

meten en de resultaten samen te vatten in een performance rapport. Tijdens voortgangs-

gesprekken vormt dit rapport de basis om de mogelijke oorzaken van problemen uit te 

schakelen en verbeteringen op te merken zodat het contract bijgestuurd kan worden (Nolten & 

Van Schaik, 2008). 

 

De key performance indicators (KPI) zijn bedrijfsspecifieke maatstaven om de bedrijfsprocessen te 

evalueren. De beste KPI’s verbinden de output van de organisatie rechtstreeks met de input van het 

facility management (Kwok & Warren, 2005). Aan de hand van een reeks uiteenlopende variabelen 

tracht men een balanced scorecard op te stellen die een gedetailleerd overzicht geeft van de prestatie 

van de integrator. Mogelijke KPI’s zijn de vervuilingsgraad van horizontale oppervlaktes, het percentage 

storingsopvolgingen binnen afgesproken intervallen, het percentage foutief behandelde telefoontjes,… 

(Maas, 2007a). Deze variabelen kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard zijn en voldoen 
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meestal aan het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 

Vervolgens worden deze KPI’s ook gehanteerd om de vordering in het bereiken van de doelstellingen te 

meten. 

 

De C4-monitor daarentegen focust meer op de ontwikkeling van de prestaties dan op de details van het 

moment. Het beoordeelt de integrator op basis van de gemaakte afspraken. Deze performantiemaatstaf 

vindt zijn wortels in vier dimensies (Maas, 2007a): 

- Consumer Satisfaction: meet de medewerkerstevredenheid ten aanzien van de facilitaire 

dienstverlening 

- Critical Processes: meet de mate waarin de integrator zijn hoofdprocessen zoals inkoop, 

financiële bedrijfsvoering en HRM professioneel heeft georganiseerd 

- Cost Control: meet de facilitaire kosten zoals de totale kosten van huisvesting, van diensten 

en middelen en van het management om die vervolgens te vergelijken met het budget 

- Target Compliance: meet de mate waarin de integrator vooraf overeengekomen doelen 

heeft gerealiseerd 

 

Benchmarking met betrekking tot prestatieresultaten is verder ook een middel om tot verbeteringen 

van de facilitaire prestaties te komen. Facilitaire taken met opvallend hogere kosten relatief ten 

opzichte van de beste elders bestaande werkwijzen zijn interessant om te onderzoeken (Lennartz, 

2002). Rekening houdend met onder andere de aangeboden serviceniveaus en de sector, kunnen de 

Occupancy Cost Index4 (België) en de NFC-Index5 (Nederland) hierbij een handig hulpmiddel zijn. 

 

 De vijfde en laatste stap bestaat uit het inrichten van een goede administratieve besturing. Dit 

omvat het afhandelen van onder andere de interne doorbelasting, facturering, mutatie-

processen en betalingsmechanismen. 

 

Het is de taak van de verantwoordelijke managers om de vijf componenten professioneel in te richten. 

Zij moeten voortdurend op zoek gaan naar verbeteringsvoorstellen om pro-actief mogelijke problemen 

te voorzien van een gepast antwoord. De tijd van re-actief facilitair management is voorgoed voorbij 

(Reyers, 2005). De facilitaire managers bekijken tijdens voortgangsgesprekken of verdere 

                                                 
4
 De OCI is een uniek kengetal dat de mediane totale kostprijs van het gebruik van een bedrijfsgebouw vertegenwoordigt en als maatstaf kan 

dienen voor individuele Belgische bedrijven die hun kosten willen evalueren. Sinds 2005 wordt deze uitgebreide kostinformatie door AOS 
Studley beschikbaar gesteld (Lecompte, 2008). 
 
5 De NFC-Index (Netherlands Facility Cost Index) is een  maat voor de jaarlijkse kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen in Nederland. 

Sinds 2003 wordt deze informatie door de Netherlands Facility Costs Index Coöperatie jaarlijks gepubliceerd (Vader, 2008). 
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integratiemogelijkheden, om kosten te besparen, samenwerking te bevorderen, transparantie te krijgen 

en synergie te stimuleren, haalbaar zijn. 

 

 

2.11.  De relatie opdrachtgever – integrator 

 

Wanneer de relatie tussen de partners is vastgelegd, is het de taak om te waarborgen dat de originele 

voorwaarden voor samenwerking geldig blijven (Salonen, 2004) of in samenspraak worden aangepast 

indien de omstandigheden dit vereisen. Om de relatie te controleren, is een analyse van alle 

determinanten aangewezen. Deze kunnen ingedeeld worden in drie analytische categorieën zoals 

weergegeven in figuur 8, met name het omgevingsniveau, het taakniveau en het relatieniveau (Salonen, 

2004). 

 

 

Figuur 8: Kenmerken van de facilitaire koper-verkoper relatie (Salonen, 2004) 
 

Op het omgevingsniveau vindt men factoren zoals de graad van marktrisico en de volatiliteit en 

diversiviteit van de markt. De IFM-markt wordt gekenmerkt door een hoge netwerkintensiteit omwille 

van het relatief beperkt aantal grote partijen die een brede waaier aan diensten kunnen verzorgen 

(Salonen, 2004). 

 

Het taakniveau omvat factoren zoals de diversiteit van de taken, het volume en de graad van 

transactiespecifieke investeringen, de meetbaarheid van het resultaat en de taakonzekerheid. De IFM-

markt typeert zich door de hoge taakdiversiteit en een lage graad van transactiespecifieke investeringen 

(Salonen, 2004). De benodigde vaardigheden voor het realiseren van de facilitaire diensten hangt af van 

taak tot taak. Voor de ‘soft services’ is dit eerder laag, de technische diensten daarentegen vereisen een 

hogere expertise (Salonen, 2006). Voor de klant is het strategisch belang van individuele FM diensten 

laag omwille van het feit dat het ondersteunende taken zijn. Dit heeft tot gevolg dat de klant relatief 

onafhankelijk is van de leverancier ervan en dit resulteert in ‘buyer dominant relationships’ (Salonen, 
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2004). Alhoewel, in de context van IFM zijn hogere onzekerheid en afhankelijkheid onvermijdelijk. Een 

organisatie kan niet efficiënt functioneren bij het wegvallen van alle ondersteunende diensten en het 

management ervan. 

 

Algemene factoren op het relatieniveau zijn vertrouwen, informatie asymmetrie, reputatie, ervaring, 

onzekerheid en de onderhandelingspositie. De hoge onzekerheid wegens de lange duur van een IFM-

contract kan leiden tot concrete controleproblemen die niet kunnen gedekt worden door clausules in 

het contract (Salonen, 2004). Deze onzekerheid kan gereduceerd worden door open communicatie. In 

het geval van een single service provider zou openheid op zich geen probleem mogen vormen, daar de 

klant geen core-business gerelateerde informatie hoeft te delen. Dit heeft als gevolg dat informatie 

asymmetrieën in principe eerder beperkt zijn (Salonen, 2004). Daar de integrator ook processen uitvoert 

op strategisch niveau is open communicatie van doorslaggevend belang in het slagen van de nauwe 

samenwerking. De ervaring van de IFM-aanbieders ten opzichte van de formule is eerder laag en zoals 

eerder besproken staat de klant veeleer in een dominante onderhandelingspositie. Ten slotte is 

vertrouwen in een partnerrelatie een cruciale factor. Het is een begrip dat bestaat uit de overtuiging dat 

een partner zich gedraagt zoals vastgelegd in het contract, het vertrouwen in de competenties en in de 

‘goodwill’ van de andere partij (Salonen, 2004). Openheid is vitaal voor het opbouwen van vertrouwen 

tussen beide partners en wanneer beide partijen elkaar vertrouwen, zijn ze bereid meer informatie te 

delen (van Schaik, 2007). Deze positieve spiraal versoepelt de vaak te strenge en ingewikkelde 

contracten. 

 

Pas na het analyseren van hun specifieke karakteristieken kunnen de opdrachtgever en de integrator 

hun relatie managen op een effectieve en efficiënte manier. Bestaande uitbestedingscontracten worden 

uitgebreid en ook strategisch belangrijkere diensten worden eraan toegevoegd (Salonen, 2006). 

Vandaar dat een IFM-samenwerking quasi altijd een partnerschap is. Dit is de enige manier om de 

gewenste diensten en de complexe vereisten waar te maken (Salonen, 2004). De integrator moet 

gemotiveerd worden om continu toegevoegde waarde te leveren. Bijgevolg is het managen van deze 

complexe relatie door formele en sociale controlemechanismen heel belangrijk. Formele controle 

omvat, naast het performance management (supra, p.27), ook het gezamenlijk opstellen van onder 

andere de doelstellingen, de planning, de operationele procedures, de communicatie structuur en de 

beloningssystemen (Lehtonen & Salonen, 2006). De sociale controle is verbonden met de informele 

cultuur van de organisaties en de mechanismen die individuele zelfcontrole veroorzaken. Het omvat de 

partnerselectie, gedeelde waarden, reputatie, vertrouwen en vroegere banden (Lehtonen & Salonen, 

2006). Tot slot kunnen vertrouwen en controle gezien worden als zowel substituten, meer controle wijst 

op minder vertrouwen, als wederzijds versterkend (Vosselman & van der Meer-Kooistra, 2008). 
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2.12.  FMIS (Facility Management Information System) 

 

Informatietechnologie heeft in bijna elke organisatie zijn intrede gedaan. Ook om de facilitaire 

processen beter te kunnen beheren en te structureren, wordt gebruik gemaakt van 

informaticasystemen (Cumps et al, 2006). De noodzaak aan kostenbeheersing maakt dat een FMIS een 

haast onvermijdelijke tool wordt voor de facility manager. Oorspronkelijk werd enkel die informatie 

verwerkt die handmatig niet meer te verwerken was, zoals het invoeren van bonnen en facturen. De 

succesvolle facility manager van het heden en de toekomst zal echter zijn FMIS aanwenden om 

managementinformatie te verkrijgen die hij nodig heeft om zijn professionele organisatie te sturen 

(Lahaut, 2008). Iedere manager weet dat adequate informatie noodzakelijk is om een organisatie goed 

te kunnen leiden. Dit betekent niet alleen informatie over huisvestingsvraagstukken, gebouwen- en 

ruimtebeheer, maar een volledig geïntegreerd FMIS dat beschikt over databases waarin alle gegevens 

centraal zijn opgeslagen (Lahaut, 2008). Dit kan de facility manager ondersteunen bij het communiceren 

met toeleveranciers. Hij kan zijn afdelingen sturen omdat hij inzicht krijgt in bvb. kostenconcentraties, 

bezettingsgraden van ruimten en onderhoudskosten. Met een FMIS beschikt de facilitaire organisatie 

over een eenvoudig hulpmiddel waarmee ze zich intern en extern kan profileren als professionele, 

klantgerichte serviceorganisatie (Struyf, 2005). Het is een gebruikersgeoriënteerd systeem dat het 

samenvoegen van de verschillende informatiestromen vergemakkelijkt en een venster die de 

transparantie van data verzorgt (Bolscher & Frutig, 1994). 

 

De informatie vanuit het FMIS is voor de regieorganisatie essentieel om te kunnen sturen en 

verantwoorden. Door de lange duur van een IFM-contract is het aangewezen om het 

informatiemanagement mee uit te besteden waardoor de integrator specifieke aanpassingen in zijn 

FMIS voor dit contract kan doen (Stillebroer, 2009). Zelfs na het aflopen van het contract kan, mits 

goede afspraken over de rapportages, het recht op integriteitstoetsing van de bijgehouden data en 

eigendom van data, de uitbestedende organisatie profiteren van het FMIS van de integrator (Stillebroer, 

2009). 

 

Een onderzoek van Agora Marketing (Agora Marketing, 2006) peilde naar de voordelen die gebruikers 

van een FMIS ervaren. Het resultaat hiervan is in figuur 9 grafisch weergegeven. Het is duidelijk dat het 

hebben van één centraal aanspreekpunt als front-office van de facilitaire organisatie het voornaamste 

voordeel is. Het aanbesteden van contracten zou hiermee ook vergemakkelijkt worden (Buist, 2003). 
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Figuur 9: Voordelen van FMIS (eigen analyse op basis van Agora Marketing, 2006) 
 

De grote organisatiebrede softwareleveranciers, Oracle en SAP, maken stilaan ook de stap naar de 

facilitaire wereld door hun bestaande pakketten uit te breiden met extra facilitaire modules. Een 

voorbeeld hiervan is SAP FAST-Facility dat samen door MCS en Delaware Consulting ontwikkeld werd 

(Sweerts & De Meulemeester, 2007). Bovendien is er een beweging aan de gang die ertoe leidt dat de 

leveranciers van FMIS ervoor zorgen dat zij kunnen integreren met andere organisatiebrede ICT-

toepassingen zoals ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BSC 

(Balanced Score Card) en het tekenprogramma CadCam (Cumps et al., 2006). De FMIS-softwaremarkt 

bestaat gezien de huidige consolidatiebewegingen uit drie grote pakketten, met name Planon, Archibus 

en MCS eFMS (Agora Marketing, 2006).  

 

Wanneer de facilitaire organisatie geïntegreerd wordt uitbesteed en nog niet over een FMIS beschikt, 

wordt meestal deze van de integrator in gebruik genomen (Stillebroer, 2009). Een professionele 

integrator beheert de facilitaire afdelingen van verschillende opdrachtgevers vaak met hetzelfde FMIS-

pakket en heeft bijgevolg voldoende ervaring met het functioneren ervan. Het is zijn taak om het FMIS 

op maat te implementeren zonder afbreuk te doen aan de reeds aanwezige informatiesystemen bij de 

opdrachtgever. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, gebeurt dit tijdens de transitiefase. In het 

andere geval kan de klant vereisen dat de integrator het reeds aanwezige softwarepakket hanteert 

(Stillebroer, 2009). 
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2.13.  Soorten integratoren 

 

De grote en groeiende aanwezigheid van IFM-aanbieders maakt de uiteindelijke keuze door de klant er 

niet simpeler op. Gezien de enorme bedragen die ermee gepaard gaan en de langdurige samenwerking 

die men beoogt, mag men dit zeker niet aan de eerste de beste partij toevertrouwen. De 

luchtvaartmaatschappij KLM bijvoorbeeld, sloot in december 2006 een overeenkomst af met Sodexho 

(nu Sodexo) voor de overgang van haar facility management activiteiten. Dit alles had een prijskaartje 

van maar liefst € 120 mio per jaar (Schmeinck, 2006). Het is bijgevolg noodzakelijk om een goed zicht te 

hebben op de aanbodzijde van de markt voor integrale uitbesteding zodat het selectieproces heel wat 

vlotter en efficiënter kan verlopen. 

 

Op basis van hun focus kan deze markt in twee grote groepen worden opgesplitst. In een eerste groep 

bevinden zich de aanbieders die zich vooral richten op het operationele aspect van de zaak (Lennartz & 

Veeke, 2006). Deze dienstverleners hebben naast de nodige managementcapaciteiten voornamelijk hun 

wortels in de operationele dienstverlening zoals schoonmaak, catering en beveiliging. Daardoor hebben 

ze een gedeelte van de facilitaire taken in eigen huis. Via acquisities en autonome groei breiden deze 

hun eigen aanbod uit. Voor activiteiten die momenteel niet tot hun kerntaken behoren, kunnen dan 

andere partijen gecontracteerd worden (Lennartz & Veeke, 2006). Een aannemer behorende tot deze 

groep wordt ook wel eens een ‘managing producer’ genoemd (Maas, 2006a). Een voorbeeld is het 

schoonmaakbedrijf ISS dat met de aankoop van drie beveiligingsbedrijven haar beveiligingsdivisie sterk 

heeft uitgebreid (Zijlstra, 2007). 

 

De tweede groep van aanbieders die blinken uit in coördinatie, organisatie en strategische discipline (de 

Jongh, 2007). Deze dienstverleners vloeien voort uit de adviessector en zullen daardoor veel eerder 

onderaannemers inschakelen voor de operationele uitvoering. Over het algemeen zien de aanbieders 

die tot deze groep behoren hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun onderaannemers als een 

belangrijk onderscheidend vermogen (Lennartz & Veeke, 2006). Ze zijn met andere woorden vrij in het 

kiezen van die onderaannemers die de meeste waarde kunnen toevoegen aan de business van hun 

klant. Dit type staat in de literatuur ook wel bekend als ‘managing partner’ (Maas, 2006a). De 

aanbieders die tot de eerste groep behoren, kunnen daarentegen op een efficiëntere uitvoering van de 

taken rekenen waardoor ze hun diensten tegen lage kosten kunnen verlenen. Een voorbeeld hier is 

Arcadis Acumen dat uitsluitend de regie doet. Al het uitvoerende werk besteden ze uit (Zijlstra, 2007). 
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Figuur 10: Verschillende types integrators (van der Kluit & van Schuppen, 2007) 

 

Met de steeds grotere interesse voor geïntegreerd facility management zal men zich in toenemende 

mate moeten beroepen op specialisten. Hierdoor groeit de druk om over voldoende regiecapaciteiten te 

beschikken en zullen de aanbieders gericht op het operationele aspect zich automatisch aanpassen. Op 

die manier kan een mogelijke convergentie opgemerkt worden tussen de twee groepen (Lennartz & 

Veeke, 2006). Bij het opstellen van de longlist wordt het grote aantal dienstverleners spontaan 

gereduceerd, eenmaal de keuze gemaakt werd tussen de twee types. 

 

Sommige auteurs voegen hier nog een bijkomende groep aan toe. De ‘inkoop partner’ koopt de 

dienstverlening in voor de opdrachtgever, maar de coördinatietaak blijft wel bij de opdrachtgever 

(Maas, 2006a). Zijn competentie is de inkoop van producten en diensten waarmee schaalvoordelen 

worden gerealiseerd. Hier wordt niet dieper op ingegaan daar dit niet parallel loopt met de eerder 

opgestelde definitie van IFM. 

 

 

2.14.  Kenmerken van organisaties die kiezen voor IFM 

 

Daar IFM een formule is die slechts de laatste jaren zijn doorbraak kende, zou men zich de vraag kunnen 

stellen of dit wel voor ieder bedrijf is weggelegd. Tot nu toe zijn het overwegend multinationals geweest 

die de facilitaire taken aan een integrator toevertrouwden en was IFM vooral tot B2B gericht (Baltus, 

2007). “De klanten van Sodexo bijvoorbeeld zijn meestal grotere ondernemingen met verscheidene 

grote sites. De activiteiten gaan van telecom tot de chemische sector. In het verleden waren er meer 

klanten in de kantoorsector, maar de jongste tijd zijn er steeds meer aanvragen van industriële 
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bedrijven” (Harrup, 2008, p. 16). Door de professionalisering van de aanbiedersmarkt, de groeiende 

uitbestedingsgraad en de blijvende zoektocht naar duurzame besparingen is IFM voor vele bedrijven 

nog slechts een kleine stap (Maas, 2006a). Grote bedrijven hebben meestal het volume om expertise op 

te bouwen, waardoor IFM vooral een strategische keuze wordt. Kleine en middelgrote bedrijven 

daarentegen kunnen beter profiteren van de kennis en ervaring van facilitaire dienstverleners waardoor 

de keuze eerder op operationeel vlak te verantwoorden is (Verbeek & Janssen, 2007). 

 

Organisaties die voor IFM kiezen moeten evenwel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste mag 

het facility management niet tot de kernactiviteiten behoren (Maas, 2006a). Bedrijven besteden immers 

enkel hun facilitaire afdelingen uit omdat ze zich op die manier beter kunnen focussen op de 

kernactiviteiten. Bijgevolg moet de verwevenheid tussen beide beperkt zijn. Een tweede vereiste is dat 

de organisatie een brede ervaring heeft met het uitbesteden van processen (Maas, 2006a). De overgang 

naar het geïntegreerd uitbesteden zou anders te veel in de handen van de integrator liggen. Tijdens 

onderhandelingen zou de opdrachtgever belangrijke aspecten over het hoofd kunnen zien. Een derde 

voorwaarde handelt rond de manier van denken. Het uitbesteden moet gezien worden als een 

samenwerking en niet als een éénmalige transactie. Het is een lange termijnstrategie (Maas, 2006a). 

 

 

2.15.  Een blik op de toekomst 

 

Een onderzoek van Twynstra Gudde voorspelt dat voor de komende 5 jaar IFM, milieubewust beleid en 

internationalisering de belangrijkste trends in de facilitaire markt zullen zijn (Gijsbers & van der Kluit, 

2008). 

 

Door nieuwe inzichten in de kosten van beheer en onderhoud, door de aangescherpte wetgeving 

inclusief milieu-eisen, en door de noodzaak om ook bij onderhoud en beheer met lange termijn planning 

te gaan werken, is het facility management een actueel onderwerp geworden (Lahaut, 2008). Steeds 

meer bedrijven zien de voordelen in van een efficiënter beheer van de ondersteunende diensten 

waardoor het aantal facility managers de voorbije jaren reeds een enorme groei kende. Inkopers zullen 

steeds vaker meerdere diensten uitbesteden aan dezelfde aanbieder. Op langere termijn zou die 

evolutie overgaan naar groeiend marktaandeel voor integraal facility management en facility estate 

management (Verbeek & Janssen, 2007). In Finland, waar de facilitaire markt een gelijkaardige trend 

volgt, blijkt dat service providers continu hun takenpakket uitbreiden om zo hun concurrentiële positie 

aan te scherpen. In tegenstelling tot wat men zou verwachten horen de management diensten hier nog 

niet zo vaak bij (Ventovuori, 2007), maar het tij is aan het keren. 
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Ook de economische situatie heeft zijn invloed op het facility management. Men verwacht dat als gevolg 

van de huidige recessie het uitbesteden van facilitaire diensten eerder een verdere vlucht zal nemen 

aangezien dit leidt tot kostenverlaging (van der Kluit J. , 2008). Zeker in moeilijke tijden is het verleidelijk 

om het facility management integraal uit te besteden om zo snelle besparingen te realiseren (Ryckx & 

Delahaut, 2009). Uit een studie van de vereniging voor inkoop en bedrijfslogistiek blijkt dat 85% van de 

respondenten centralisatie van inkoop een zinvolle crisismaatregel vindt (Persoons, 2009). Dit heeft 

voornamelijk betrekking op materiaal, maar kan ook voor diensten worden toegepast. 

 

Dankzij de ontwikkelingen van moderne communicatietechnieken als internet, de smartphone, en 

teleconferencing is iedereen overal ter wereld in staat om zijn of haar werkzaamheden wanneer dan 

ook te verrichten (Maas, 2007b). De bezettingraad van werkplekken binnen een onderneming bedraagt 

niet meer dan 60 tot 70 % (Legrand, 2008). Dit zal zijn gevolg kennen voor de manier waarop het facility 

management georganiseerd moet worden. De rol van de facility manager gaat verder dan het beheer 

van gebouwen en diensten. Hij wordt nu een partner in het beheer van de onderneming (Nickels, 2009). 

Het concept ‘desksharing’ of ‘flex desks’ is al lang geen onbekend terrein meer (Ryckx & Delahaut, 

2009). Ook het optimaal faciliteren van thuiswerkers kan een uitdaging zijn voor de toekomst (Maas, 

2007b).Samen met de globalisering van vele industriële activiteiten dient het facility management 24u 

per dag, 7 dagen per week klaar te zijn op elke gewenste locatie. De markt reageert met de opkomst van 

internationale facilitaire aanbieders en grensoverstijgende facilitaire organisaties bij multinationals 

(Gijsbers & van der Kluit, 2008). Ondanks de verschillen in dienstverleningsniveau tussen de landen, zet 

zich de tendens naar globalisering binnen de IFM-markt snel door (de Varax, 2009). 

 

De dimensie milieu zal nadrukkelijker invloed krijgen op de wijze waarop facilitaire dienstverlening 

wordt ingericht en aangestuurd. Deze trend sluit aan bij de toenemende aandacht voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en duurzaamheid (Gijsbers & van der Kluit, 2008). De wetgeving, zoals 

bijvoorbeeld deze op de energieprestatie van gebouwen, en de stijgende brandstofprijzen vormen een 

uitnodiging om het facility management groener te organiseren (Ryckx & Delahaut, 2009). De 

participatie in het formuleren en implementeren van het beleid om de impact van de organisatie op het 

milieu te reduceren, is tevens een opportuniteit voor de facility manager om zijn toegevoegde waarde 

te demonstreren (Nousiainen & Junnila, 2008). Meer nog, de klant verwacht zelfs dat de facilitaire 

leverancier op eigen initiatief uitvoerig milieudata rapporteert en mogelijke oplossingen naar voor 

brengt. Andere populaire diensten in dit kader zijn het verhogen van de energie-efficiëntie, afval 

management, recyclage en het verminderen van de klimaat aantastende emissies (Nousiainen & Junnila, 

2008). Tot op heden echter, is het vooral een kwestie van communicatie; het imago van de 

onderneming naar de buitenwereld toe (Nickels, 2009). 
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3. Empirisch onderzoek 
 

3.1.  Doelstelling 

 

Het doel van dit empirisch onderzoek is tweedelig en bestaat erin om enerzijds aanvullende informatie 

te leveren omtrent IFM en de manier waarop dit het best wordt geïmplementeerd. Anderzijds moet dit 

praktisch onderzoek de theorie zoals het in bovenstaand literatuuronderzoek beschreven staat, 

beoordelen en toetsen aan de realiteit. Om het bereik van dit onderzoek af te bakenen, werden 

opnieuw een algemene en enkele specifieke onderzoeksvragen vooropgesteld. 

 

 

3.2.  Algemene onderzoeksvraag 

 

De algemene onderzoeksvraag voor het onderzoek luidt als volgt. 

 

Op welke manier verloopt de implementatie van geïntegreerd facility management in werkelijkheid? 

 

Elke opdrachtgever heeft wellicht een eigen methode om een cluster ondersteunende taken samen met 

het management ervan uit te besteden. Het model van Twynstra Gudde (Maas, 2006c) toont een 

algemeen framework hiervoor. Dit onderzoek tracht bij enkele opdrachtgevers en integratoren terug te 

blikken op het tot stand komen van de geïntegreerde facilitaire uitbesteding. Op die manier kunnen 

gelijkenissen met of afwijkingen van het model in kaart gebracht worden, en bovendien kunnen 

succesfactoren en kritische aandachtspunten worden opgesteld. 

 

 

3.3.  Specifieke onderzoeksvragen 

 

Deze algemene probleemstelling wordt vervolgens vertaald in een aantal specifieke onderzoeksvragen 

waarop een antwoord moet gevonden worden.  

 

1. Hoe kiest een bedrijf de voor haar best passende integrator? 

2. Welke vorm van voorbereiding is noodzakelijk om de stap naar IFM te overbruggen? 

3. Wordt het model van Twynstra Gudde (Maas, 2006c) in werkelijkheid gevolgd en wat zijn de 

verschillen? 

4. Welke zijn de aandachtspunten tijdens de transitiefase? 
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5. Hoe wordt de vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en integrator opgebouwd? 

6. Wat zijn enkele succesfactoren voor het slagen van een IFM-samenwerking? 

7. Hoe ziet de verbindende schakel tussen de integrator en opdrachtgever eruit? 

8. Hoe ziet de toekomst van IFM eruit? 

 

Merk op dat een aantal hiervan gelijkaardig zijn aan de specifieke onderzoeksvragen uit het theoretisch 

onderzoek. De reden hiervoor is dat het empirisch onderzoek niet enkel aanvullende informatie tracht 

te verschaffen, maar ook de realiteit met het theoretisch model poogt te vergelijken.  

 

 

3.4.  Methodologie 

 

Voor het empirisch onderzoek werd voor meerdere case studies gekozen als methode om gegevens te 

verzamelen. Een case study onderzoek is een kwalitatieve methode waarin de onderzoeker één of 

meerdere begrensde systemen bestudeert gedurende een periode door het verzamelen van 

gedetailleerde gegevens uit meerdere informatiebronnen (Creswell, 2007). Hoofdzakelijk in verklarende 

case studies is de rol van een theorie essentieel omdat dit onder andere generalisatie toelaat (Yin, 

1993). Zoals reeds in de doelstelling beschreven werd, bevat de getoetste theorie alles wat in het 

literatuuronderzoek werd bestudeerd. Concreet werd in deze masterproef gebruik gemaakt van een 

‘embedded multiple-case design’ (Yin, 2003). Dit betekent dat meerdere cases zullen worden besproken 

om het IFM-concept uit de literatuurstudie te toetsen. Bovendien leidt dit tot een hogere graad van 

generalisatie (Creswell, 2007). 

 

Dit onderzoek tracht zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de procedure om een case study te leiden 

(Creswell, 2007). Ten eerste werden de onderzochte case studies begrensd door enerzijds de specifieke 

onderzoeksvragen en anderzijds door de betekenis van IFM zoals het in de literatuurstudie werd 

beschreven. 

 

In de tweede stap werden de cases geïdentificeerd. Hiervoor werd op zoek gegaan naar experts op vlak 

van geïntegreerd facility management. Het aantal cases werd bepaald door de bereidheid van de 

gecontacteerde individuen om mee te werken aan het onderzoek. Bij de eerste case studies werd 

telkens gevraagd of hij/zij nog interessante respondenten voor mijn onderzoek kende. 
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De volgende stap bestond uit een uitgebreide dataverzameling. Hierbij werden de gecontacteerde 

experts in verband met geïntegreerd facility management geïnterviewd. Algemeen laat deze methode 

laat toe om opinies, verwachtingen en kennis in kaart te brengen om een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvragen. Als onderzoeksvorm werd gekozen voor een semi-gestructureerd interview 

(Wengraf, 2001). Bij dit type interview liggen de onderwerpen alsook de belangrijkste vragen vast. De 

onzekerheid over de ontvangen antwoorden vereist voldoende voorbereiding en improvisatie van de 

interviewer en is bijgevolg ook bepalend voor de volgorde van de vragen (Wengraf, 2001). Deze wijze 

van interviewen biedt bovendien de gelegenheid tot doorvragen en geeft de geïnterviewde ruimte om 

zijn mening kenbaar te maken of zelf gerelateerde onderwerpen naar voren te brengen. Er werden 

voornamelijk vragen met open einde gesteld. Het nadeel van een interview is dat het afhankelijk is van 

de wil en de medewerking van de geïnterviewde. Daarnaast heeft ook de interviewer zelf een mogelijke 

invloed op de resultaten (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2006). Daarom werd indien mogelijk het 

interview aangevuld met andere bronnen van informatie zoals een slideshow of andere toepasselijke 

documenten. Elk gesprek werd met een recorder opgenomen zodat mogelijke vertekening door een 

selectief geheugen vermeden kon worden. 

 

De vierde stap in het case study onderzoek bestond uit het beschrijven van de case. Voor het behouden 

van de leesbaarheid van dit werk werd ervoor gekozen de geïnterviewde personen en hun praktijken in 

bijlage (bijlage 2) kort voor te stellen. 

 

De vijfde en laatste stap was de analyse en interpretatie van de resultaten. De strategie die hier 

gehanteerd werd, omvat het op zoek gaan naar de antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen in de 

verschillende cases om vervolgens de resultaten en interpretatie ervan neer te schrijven in een 

gestructureerde tekst (gebaseerd op Yin, 2003). 

 

Naam Functie Bedrijf 

Piet De Grauwe Commercieel Directeur Axima Services 

Tony Vanlaeke Business Development Director ISS Facility Services 

Marnik Vermeulen RESO manager IBM 

Carine De Strooper Director IFM Projects Sodexo 

Jos Duchamps Managing Director Procos Group 

Patrick Waûters Facility Management Consultant AOS Studley 

Kristof Vanvelk Facility Manager Philips 

Figuur 11: Respondenten onderzoek 
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3.5.  Hoe kiest een bedrijf de voor haar best passende integrator? 

 

Een bedrijf dat zich van haar ondersteunende activiteiten wil ontdoen, moet eerst en vooral kijken naar 

welke spelers er zich op de markt bevinden. Vandaag komen die spelers uit diverse hoeken. Een eerste 

categorie is ontstaan uit de ‘hard services’, zoals de technische diensten. Daarnaast zijn een aantal 

leveranciers ontstaan uit de ‘soft services’ die nu ook het totaal pakket van facilitaire taken kunnen 

aanbieden. Een derde categorie van bedrijven beperkt zich tot het volgen van de strategie van de klant 

en het beheer van de onderaannemers om op die manier geïntegreerd facility management te leveren. 

Zij bevinden zich in een laag tussen de klant en de operationele uitvoerders. De meningen hierover zijn 

verdeeld. Het toevoegen van een extra laag veroorzaakt enerzijds onnodige complexiteit. Hoe groter het 

aantal betrokken partijen die uit zijn op een deel van de winst uit het contract, hoe meer de kwaliteit 

van uitvoering hieronder zal lijden. Aan de andere kant was enkele jaren terug het management, 

aangeboden door de operationele leveranciers, nog onvoldoende ontwikkeld wat resulteerde in een 

gebrek aan inzicht en transparantie. Vandaag de dag mag men echter niet meer twijfelen aan het 

professionalisme van de grote IFM-leveranciers die ontstaan zijn vanuit de ‘soft of hard services’ 

waardoor die tussenstap eigenlijk overbodig wordt. Een vierde en laatste categorie is ontstaan uit de 

‘real estate’. Deze leveranciers trachten naast het beheer van het fysische gebouw ook facilitaire 

diensten te leveren en starten meestal met een sale en lease back om snel kosten te reduceren. Deze 

categorie valt in de FM-evolutie onder facility estate management (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-

2009, Gent). 

 

Er is echter op de Belgische markt geen enkele integrator die bijvoorbeeld catering, schoonmaak en 

technisch onderhoud geloofwaardig en professioneel vanuit eigen beheer kan aanbieden. Voor het 

leveren van het volledige pakket zijn deze aanbieders gehouden om subcontractors te contacteren. 

Grote opdrachtgevers staan daar nogal huiverig tegenover. Ze houden vanuit risicobeheer liever zelf de 

relatie met de dienstverlener die de integrator via onderaanneming zou moeten verbinden. Wanneer 

het dan fout loopt met één leverancier, dan verliest de opdrachtgever niet meteen alle leveranciers. Het 

is een afweging tussen efficiëntie en risico (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

Procos levert advies aan organisaties die op zoek zijn naar de beste facilitaire dienstverlener. Ze stellen 

een traject op om te identificeren wat de huidige prestatie is van de diensten binnen de opdrachtgever. 

Vervolgens helpen ze hen met het samenstellen van een lastenboek en nodigen ze enkele 

dienstverleners uit om een voorstel te doen. Na een grondige vergelijking wordt beslist wie het contract 

krijgt (gesprek met Jos Duchamps, 06-04-2009, Antwerpen). Bij AOS Studley gaat men het pakket 
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diensten in verschillende loten verdelen die ze afzonderlijk of gezamenlijk aan een leverancier zullen 

toewijzen (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

Het is dus voor een bedrijf minder belangrijk om de voor- en nadelen van elk type te analyseren, maar 

wel om voor zichzelf uit te maken wie het meest haar wensen kan vervullen. Voor het opstellen van de 

longlist worden een aantal integratoren geselecteerd waarvan men denkt dat ze de volledige opdracht 

aankunnen. Hierbij maakt men gebruik van hun referentielijst (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, 

Brussel). Niet elke leverancier die beweert IFM aan te bieden, is volgens de opdrachtgever ook geschikt 

(gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Een bedrijfspresentatie geeft al snel meer 

duidelijkheid over hun sterktes en zwaktes. Op basis van een aantal gewogen criteria waaronder prijs, 

kwaliteit, organisatie,… wordt dan een score berekend (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, 

Brussel). 

 

De opdrachtgever kan vanuit zijn behoeften uiteindelijk ook beslissen dat IFM niet de oplossing is die ze 

voor ogen had. Een mogelijke dienstverlener kan eveneens deze conclusie maken. Zo kan het zijn dat de 

cultuur onvoldoende rijp is voor een uitbesteding. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het 

uitbesteden een beslissing is die ten volle ondersteund wordt door de top van de organisatie en dat de 

opdrachtgever bereid is om de controletaak in huis te houden (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-

2009, Brussel). 

 

Als besluit kan aangehaald worden dat elk bedrijf uniek is en daarom heeft het vooropstellen van een 

enkele werkwijze voor het kiezen van het type integrator geen zin. Men moet vertrekken van de 

behoeften en de snelheid waarmee men de integrale uitbesteding wil realiseren (gesprek met Tony 

Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). 

 

 

3.6.  Welke vorm van voorbereiding is noodzakelijk om de stap naar IFM te overbruggen? 

 

Het is uiterst belangrijk om een gunstig klimaat te vinden of te creëren. Hiervoor moet de organisatie 

eerst en vooral de drempelvrees wegwerken door zich te concentreren op de kernactiviteiten. Vandaag 

de dag heeft haast elke organisatie reeds (minimale) ervaring met uitbesteding. Vervolgens moet men 

zich de vraag stellen of de bedrijfscultuur wel rijp genoeg is op alle niveaus om het uitbestedingstraject 

aan te vatten en hoever men hierin wil gaan (Axima Services, 2009). Is IFM wel de beste oplossing? Is 

men klaar voor een langdurig partnerschap met een integrator? Wanneer de organisatie een klaar en 

duidelijk antwoord kan vormen op deze vragen kan men starten met de volgende fase waarbij men op 
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strategisch niveau gaat kijken in welke mate een integrale uitbesteding haalbaar is. Dit kan vergeleken 

worden met de oriëntatiefase van het model van Twynstra Gudde (Maas, 2006c). Hierbij moet rekening 

gehouden worden met alle factoren. Aangezien IFM in de meeste gevallen gepaard gaat met de 

overgang van werknemers, is de vroegtijdige betrokkenheid van de vakbond een niet te vergeten factor. 

Het voorkomen van een sociaal conflict vereist de nodige zorgvuldigheid en voorbereiding (gesprek met 

Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Naast de haalbaarheidsstudie is ook een evaluatie van de te 

verwachten return een belangrijke stap in de voorbereiding (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, 

Gent). De opdrachtgever moet voor zichzelf uitmaken wat de objectieven zijn en wat hij van de 

integrator verwacht. Hij bepaalt realistische doelstellingen om nadien aan enkele potentiële leveranciers 

voor te leggen (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). Vervolgens moet de aandacht 

gevestigd worden op ‘benchmarks’ of gelijkaardige projecten om te zien wat daar de resultaten geweest 

zijn. Een laatste voorbereidende taak is het opstellen van een businessplan (gesprek met Piet De 

Grauwe, 13-03-2009, Gent). 

 

Indien het, zoals dat bij IBM het geval was, gaat over een pan-Europees contract, dan is de technische 

voorbereiding een tijdrovende zaak. Een team van 8 mensen is anderhalf jaar aan het werk geweest om 

onder andere de vorm en aanpak van de uitbesteding vast te leggen (gesprek met Marnik Vermeulen, 

31-03-2009, Brussel). 

 

Het is voor een bedrijf soms zelfs beter om vooraf stap voor stap haar ondersteunende taken 

afzonderlijk uit te besteden alvorens de overgang naar IFM te maken. Op die manier wordt er voldoende 

feeling gecreëerd met het werken met externe partijen en is de uiteindelijke overgang minder radicaal 

(gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). 

 

Samengevat is het van vitaal belang dat de potentiële opdrachtgever zijn eigen organisatie tot in de 

puntjes kent. Voor multinationals is dit zeker geen simpele opdracht. Op corporate niveau heeft men 

soms een verkeerd beeld van wat zich op elke site afspeelt. Alles moet perfect en gedetailleerd 

gedocumenteerd worden. Dit voorkomt dat er in een latere fase ongewenste verrassingen naar boven 

komen. “Meten is weten”, maar daar schiet men vaak nog te kort (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-

2009, Brussel). 
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3.7.  Wordt het model van Twynstra Gudde (Maas, 2006c) in werkelijkheid gevolgd en wat 

zijn de verschillen? 

 

Aangezien IFM voor geïnteresseerde bedrijven vaak een onbekend terrein is, geeft een integrator af en 

toe een informerende presentatie in het kader van hun verkoopstrategie. Elke integrator stelt zo zijn 

eigen ideale model en werkwijze voor om als opdrachtgever het transitieproces te doorlopen. Het gaat 

telkens om een ruwe schets die de belangrijkste fasen aangeeft. 

 

 

Figuur 12: Het ervaringsmodel van Axima Services (eigen analyse op basis van Axima Services, 2009) 
 

Axima Services heeft uit haar ervaring met integrale uitbesteding bovenstaand model geïntroduceerd. 

Dit is echter geen exacte wetenschap, waardoor het naar gelang de situatie moet worden aangepast. Na 

elke fase moet de vraag gesteld worden of het vervolg nog zinvol is. In vergelijking met het model van 

Twynstra Gudde kunnen enkele nieuwe fasen worden opgemerkt. Een eerste is het bepalen van de 

kritische massa. Dit zijn alle kennis, technologieën en competenties waarover de opdrachtgever zelf de 

controle moet behouden om op een efficiënte manier de kernactiviteiten uit te voeren. Ten tweede 

raadt Axima Services aan om alle stakeholders bij elkaar te roepen met als doel een consensus te 

bekomen over het bereik van de uit te besteden diensten. Belangrijk is ook dat de vakbonden in een 

vroege fase betrokken worden. Een laatste element dat ontbreekt in het model van Twynstra Gudde is 

het informeren van alle betrokkenen nog voor het ondertekenen van het contract. 
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ISS streeft er naar om zoveel mogelijk alle taken zelf uit te voeren. In een eerste stap gaan ze 

inventariseren wat de contracten zijn en hoe die werden opgebouwd. Vervolgens wordt geluisterd naar 

de strategie van de klant en wordt nagedacht over hoe ze kunnen meegaan in deze strategie (gesprek 

met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). Ook bij Sodexo start men vanuit een gelijkaardig standpunt. Er 

wordt vertrokken vanuit de behoeften van de klant en het noodzakelijke ‘service level’ om daarna te 

besluiten of ze de dienst intern kunnen aanbieden of als ze beter gaan inkopen. Indien de klant een 

bepaalde onderaannemer wil behouden, dan kan Sodexo die overnemen. Alles gebeurt in samenspraak 

met de klant en met een zorgvuldige analyse van de voor- en nadelen van mogelijke scenario’s. 

Aangezien elke klant uniek is en andere behoeften heeft, is het onmogelijk om één standaard model 

voor te schrijven dat gevolgd moet worden. Het uiteindelijke doel is een tevreden klant, ook al betekent 

dit dat de integrator telkens een verschillende aanpak moet hanteren (gesprek met Carine De Strooper, 

02-04-2009, Brussel). 

 

Figuur 13 geeft het algemene stappenplan weer dat meestal door Sodexo wordt gevolgd, al kan dit wel 

veranderen naargelang de omstandigheden. Ook hier kunnen enkele verschillen met het model van 

Twynstra Gudde (Maas, 2006c) worden opgemerkt. Het betreft hoofdzakelijk de volgorde van de fasen. 

Volgens Twynstra Gudde zal het RFI worden verstuurd naar alle kandidaten van de ‘longlist’ en wordt 

daarna een ‘shortlist’ geselecteerd. Het Sodexo-model zit chronologisch anders in elkaar. Hier zal de 

‘shortlist’ pas gevormd worden na het RFP en een bedrijfspresentatie. Uiteindelijk volgt de beloning met 

het contract en een ‘due diligence’. Opnieuw zou Twynstra Gudde beide fasen omwisselen.  

 

 

Figuur 13: Stappenplan Sodexo (Sodexo, 2009) 
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Bij ISS is men geen voorstander om alle afspraken van in het begin in een SLA vast te leggen. Het is beter 

om samen met de klant in het verhaal te rollen om dan na een aantal maanden die SLA’s op te bouwen 

en jaarlijks te gaan herbekijken. De behoeften van vandaag zijn immers niet noodzakelijk die van 

morgen (gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). Sommige opdrachtgevers stellen deze SLA’s 

liever tijdens de oriëntatiefase op zodat de dienstverlener een duidelijk beeld heeft van wat er verwacht 

wordt (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). 

 

Wanneer het gaat over grote multinationals zoals Philips kan nog een opmerking gemaakt worden. De 

beslissing over de uiteindelijke integrator wordt op corporate niveau gemaakt. De ondersteunende 

cijfers hiervoor zijn een aggregatie van wat zich op siteniveau afspeelt. Nadien, moet op elke belangrijke 

site een due dilligence worden uitgewerkt om te zien hoe de besparingen gerealiseerd zullen worden. 

Hieruit besluit de sitemanager in hoeverre ze mee in het IFM-contract stappen (gesprek met Kristof 

Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). 

 

Het model van Twynstra Gudde is een benadering van de grote fasen die in werkelijkheid goed blijkt te 

werken. Elke dienstverlener zal dit model vanaf de transitiefase aanpassen naargelang het geografisch 

bereik van het contract zich over één of over meerdere landen spreidt en welke diensten tot het pakket 

behoren. Anderzijds moet er ook van de kant van de opdrachtgever voldoende aandacht worden 

gegeven. Zeker omdat het ook kostbare stappen zijn die doorlopen moeten worden. Dikwijls wordt er 

onvoldoende tijd in geïnvesteerd (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat een integrale uitbesteding van de facilitaire taken geen exacte 

wetenschap is. De belangrijkste stappen moeten zeker en vast aanwezig zijn, maar de volgorde ervan 

kan verschillen. Ook de grootte van het bedrijf is een bepalende factor. Sommige fasen moeten 

doorlopen worden zowel op corporate- als op siteniveau. 

 

 

3.8.  Welke zijn de aandachtspunten tijdens de transitiefase? 

 

3.8.1.  Personeelsovergang 

 

De personeelsovergang is een veel besproken aspect wanneer het gaat over de uitbesteding van de 

facilitaire afdelingen. Facility management is immers een ‘people’s business’. Voor IBM was het 

afbouwen van het aantal werknemers samen met kostenreducties de belangrijkste drijfveer om voor 
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IFM te kiezen (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Zoals weergegeven in figuur 14, 

verdwijnt de oorspronkelijke relatie tussen de opdrachtgever en de werknemer. De werknemer krijgt 

een nieuwe werkgever, nl. de integrator. Tussen de integrator en de opdrachtgever wordt een 

partnerrelatie gecreëerd (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel). 

 

 

Figuur 14: De positie van de werknemer (eigen analyse op basis van gesprek met Carine De Strooper, 

02-04-2009, Brussel) 

 

Om de rechten te verzekeren van werknemers die van de ene naar de andere werkgever worden 

overgedragen, werd binnen de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO 32 bis) 

afgesloten. Hierdoor is de integrator verplicht om al het personeel van de desbetreffende afdelingen 

over te nemen aan dezelfde contractvoorwaarden (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). De 

CAO 32 bis beschermt de werknemer, maar voor de integrator heeft dit ook nadelen. Dit is zeker het 

geval wanneer er qua salaris grote verschillen bestaan omdat beide ondernemingen tot verschillende 

paritaire comités behoren. Axima Services zal in een eerste stap het volledige salarispakket bekijken en 

is bereid daarover te onderhandelen met de klant. Wanneer er duidelijke verschillen zijn, resulterende 

in een negatief saldo voor de integrator, dan kan die bijvoorbeeld voorstellen om dit saldo over de 

looptijd van het contract af te schrijven. Na het aflopen van een contract dat niet verlengd wordt, blijven 

die werknemers bij de integrator en moet opnieuw een oplossing gevonden worden (gesprek met Piet 

De Grauwe, 13-03-2009, Gent). 

 

De sociale wetgeving in België is beduidend strenger en complexer dan in andere Europese landen. Het 

facilitaire pakket dat geïntegreerd wordt uitbesteed, bestaat uit activiteiten die niet allemaal dezelfde 

sociale aanpak vergen. Dit heeft als gevolg dat de betrokken werknemers niet allemaal in dezelfde mate 

beschermd zijn (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel). Zo heeft het CAO 32bis in België 

betrekking op arbeiders. Wanneer een bediende van de opdrachtgever een arbeidersstatuut verwerft 
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bij de integrator, of omgekeerd, wordt de situatie nog ingewikkelder. In andere landen geldt dan weer 

een andere regeling, wat opnieuw een aangepaste aanpak noodzakelijk maakt (gesprek met Kristof 

Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). Een éénduidige regulering voor alle sectoren op Europees niveau zou een 

stap in de goede richting zijn. 

 

Een ander knelpunt dat voldoende aandacht vereist, vloeit voort uit de definitie van IFM, namelijk dat 

de integrator blijvend op zoek gaat om toegevoegde waarde te leveren. Dit heeft enerzijds als gevolg 

dat de integrator efficiënter kan gaan werken waardoor die vaak hetzelfde werk met minder mensen 

kan leveren. De klant en de integrator moeten hiervoor samen met de vakbond naar een gepaste 

oplossing zoeken. Anderzijds zullen de overgenomen arbeiders opnieuw worden opgeleid en moeten ze 

bereid zijn om meerdere en andere taken dan voordien op zich te nemen (gesprek met Piet De Grauwe, 

13-03-2009, Gent). Voor elke werknemer moet nagegaan worden wat ze in het verleden gedaan hebben 

en welke taken ze in de toekomst wel en niet kunnen uitvoeren (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-

2009, Brussel). Een receptioniste zal bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden om een vergaderzaal klaar 

te zetten. Dit wordt beslist na een zorgvuldige CV-analyse van de betrokken werknemers en overleg 

tussen de HR-verantwoordelijken van beide partijen (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). 

Vervolgens tracht men hen in te passen in een profiel van de kandidaten die de integrator zoekt 

(gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel). ISS zal bijvoorbeeld ook sowieso de 

werknemers, die behoren tot een facilitaire activiteit die niet door hen wordt uitgevoerd, overnemen en 

er een managementmodel boven plaatsen om de planning en organisatie te verzorgen. Daarnaast is er 

vaak een overvloed aan mensen op sturingsniveau. Deze moeten vervolgens geherpositioneerd worden 

(gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). 

 

De volgende opdracht is het opnieuw motiveren van de overgenomen werknemers. De integrator biedt 

hen een werkomgeving waarin ze zich kunnen ontplooien en opwerken in hun job, wat misschien 

vroeger niet mogelijk was. Het is ook zo dat ze in naam van de integrator bij verschillende klanten 

werkzaamheden gaan uitvoeren, wat hun horizon verruimt (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, 

Gent). Bij grotere klanten zoals IBM kunnen de werknemers van Axima Services in principe permanent 

aan de slag. Toch is rotatie binnen de klantenportefeuille van de integrator aangewezen. Zonder rotatie 

zou de bedrijfscultuur die de werknemers opbouwen te sterk worden waardoor ze hun band met hun 

eigenlijke werkgever kunnen verliezen. Ook voor het doorgeven van kennis en ervaring is dit een 

belangrijke praktijk (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). In eerste instantie heerst er 

heel wat argwaan tegenover deze overgang door de desbetreffende werknemers, maar eens ze die 

overstap gemaakt hebben, halen de meesten wel voldoening uit hun nieuwe job. Dit heeft alles te 

maken met het feit dat ze nu kunnen werken in een bedrijf waar facility management wel ‘core 
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business’ is. Dit biedt hen ook veel meer mogelijkheden (gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). 

De eventuele weerstand moet je als opdrachtgever en integrator trachten om te buigen in een 

toekomstperspectief (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). 

 

IBM is in 2001 na het einde van het IFM-contract overgestapt naar een nieuwe integrator. De 

oorspronkelijke integrator levert personeel over naar de nieuwe integrator volgens artikel CAO 32 bis. 

Ook daar is het sociaal aspect voor de opdrachtgever belangrijk, zelfs al is die er niet meer rechtstreeks 

bij betrokken (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). 

 

Het belang van de personeelsovergang kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een cruciale fase die 

beslissend kan zijn voor de voortzetting van de integrale uitbesteding. Daarom is het aangeraden de 

onderhandelingen hierover in een primair stadium aan te vatten (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-

2009, Gent). 

 

3.8.2.  FMIS 

 

Voor de keuze van een FMIS vertrekt men wederom van de behoeften van de opdrachtgever. Indien die 

geen voorkeur heeft, dan zal de integrator een voorstel doen om het product te implementeren 

waarmee ze de meeste ervaring hebben. ISS werkt hoofdzakelijk met het Belgisch product MCS. Dit kan 

verbonden worden met het bestaande SAP of Oracle systeem van de klant. Indien de klant reeds over 

een eigen opvolgingsprogramma beschikt, dan kan MCS dit gemakkelijk inlezen. Het is een uiterst 

transparant model (gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). In België zijn Archibus, Planon en 

MCS aan elkaar gewaagd. Wereldwijd is Archibus de marktleider van FMIS software (gesprek met Patrick 

Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

De functie van een FMIS kan ook omschreven worden als het paspoort van een gebouw. Tijdens de 

ontwerp- en uitvoeringsfase (samen de projectfase) van een gebouw wordt heel snel informatie 

opgebouwd. Wanneer nadien een integrator verantwoordelijk is voor de exploitatie ervan, dan heeft 

die, mede voor het opstellen van een meerjarenplan voor het onderhoud, informatie nodig die 

beschreven werd door een andere partij in de projectfase. Het toevertrouwen van het informatiebeheer 

aan een softwaresysteem dat vanaf de bouw of renovatiewerken alle gegevens gestructureerd bijhoudt, 

maakt een vlot en makkelijk hergebruik ervan tijdens de exploitatie mogelijk (gesprek met Jos 

Duchamps, 06-04-2009, Antwerpen).  
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Opnieuw kan besloten worden dat het voor een bedrijf aangeraden is vóór de komst van een integrator 

een of andere vorm van follow-up systeem, zoals een FMIS, te implementeren. Dit zorgt voor een 

duidelijk overzicht van alle informatie en laat toe de organisatie ondubbelzinnig te sturen. 

 

 

3.9.  Hoe wordt de vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en integrator opgebouwd? 

 

Gebrek aan vertrouwen begint bij onwetendheid. Complete transparantie tussen beide partners is 

daarom van vitaal belang voor een vlotte samenwerking (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, 

Gent). Het winnen van vertrouwen start in principe met het eerste contact. Vanaf dan moeten beide 

partijen deze basis verder onderbouwen door hun manier van aanpak, presentaties en rapporteringen 

(gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). 

 

Een contract heb je in principe pas nodig in het geval er problemen opduiken. Het is ook haast 

onmogelijk om voor elke mogelijke (conflict)situatie te specifiëren wat er moet gebeuren. Daar heeft 

niemand iets aan en bovendien is dat een uiting van weinig vertrouwen (gesprek met Marnik 

Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Voor het opbouwen van een intelligent contract in de context van een 

vertrouwensrelatie vertrekt men van de betrokkenheid van beide partijen. De opdrachtgever en 

integrator moeten hun plichten en verantwoordelijkheden erkennen ten opzichte van elkaar op 

financieel, sociaal,… vlak. De opdrachtgever moet duidelijk maken wat er gerealiseerd moet worden. 

Het is aan de integrator om te antwoorden hoe dit aangepakt zal worden. Het vervolg is het bewijzen 

van de transparantie door middel van correcte rapportering die de klant toelaat te zien hoe alles werd 

gemeten of berekend (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel).  

 

Ook het type contract heeft zijn invloed op de partnerrelatie. Bij een middelenverbintenis liggen alle 

risico’s bij de opdrachtgever en levert de integrator een aantal taken op regelmatige tijdstippen. In het 

kader van een resultatenverbintenis wordt er veel meer verantwoordelijkheid en risico naar de 

integrator overgedragen. Dit laatste type resulteert in een grotere uiting van vertrouwen in de partner 

(gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). Output-gedreven contracten winnen aan belang 

ten opzichte van input-gedreven contracten (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). 

 

Bovendien wordt een vlotte samenwerking gegarandeerd wanneer men ruimte laat voor eerlijke 

winstmarges (Axima Services, 2009). Het komt vaak voor dat een positieve evaluatie van de integrator 

overeenkomt met een kleine bonus, maar dat er in het andere geval een grote malus aan verbonden is. 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  50 

Dit verzuurt de relatie. Een aantrekkelijke bonus is een goede motivator (gesprek met Patrick Waûters, 

07-04-2009, Brussel). 

 

Men kiest als opdrachtgever uiteindelijk voor een integrator die a priori zijn professionalisme bewezen 

heeft bij andere klanten. Die zijn het vertrouwen waard, tot het tegendeel kan aangetoond worden. Ook 

het team zelf moet de nodige chemie bezitten om een vlotte samenwerking aan te kunnen. Beide 

SPOC’s moeten immers dagelijks samenwerken (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). 

Eens het professionele en het persoonlijke aspect in orde is, vormt dit de basis voor een succesvolle 

vertrouwensrelatie (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

 

3.10.  Wat zijn enkele succesfactoren voor het slagen van een IFM-samenwerking? 

 

Het tijdig bereiken van de doelstellingen die door de opdrachtgever werden opgelegd (gesprek met 

Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel), is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende. 

Hieronder worden een aantal factoren, die van beslissend belang zijn voor het al dan niet bereiken van 

een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en integrator, op een rijtje gezet.  

 

Fasen inbouwen in het traject 

Een eerste belangrijke succesfactor is het inbouwen van fasen in het integratieproces. Behoud een 

duidelijk overzicht, neem gefundeerde beslissingen per fase en kom nadien niet meer terug op genomen 

beslissingen. Deze manier van werken moet duidelijk op voorhand worden afgesproken. Uiteraard kan 

het in uitzonderlijke gevallen zoals een financiële crisis wel aangewezen zijn een genomen beslissing in 

vraag te stellen (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). Het inbouwen van fasen brengt ook 

met zich mee dat het dure traject sneller en efficiënter verloopt.  

 

Professionalisme van de integrator 

Zoals reeds vermeld, is de Belgische IFM-markt nog niet zo ver ontwikkeld in vergelijking met die in 

Angelsaksische of Scandinavische landen. Dienstverleners die hun wortels hebben in het leveren van 

één bepaalde ondersteunende dienst verklaren soms te snel dat ze het volledige pakket kunnen 

aanbieden. Een professionele integrator ziet in hoe uit het samen aanbieden van meerdere facilitaire 

diensten synergieën gerealiseerd kunnen worden. De maturiteit van de toekomstige partner heeft een 

enorme invloed op diens geloofwaardigheid (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Het 

bewijzen van professionalisme kan niet enkel door middel van een lijst referenties (gesprek met Carine 
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De Strooper, 02-04-2009, Brussel), maar wordt gedreven door de kennis van de mensen (gesprek met 

Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

Open communicatie 

Het doorlopen van het integratieproces is de taak van multidisciplinaire experts. Alle betrokken 

departementen moeten vertegenwoordigd worden. IFM veroorzaakt procesveranderingen over gans 

het bedrijf en daarom is het belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte blijft. Duidelijk communicatie, 

transparantie en eerlijkheid moeten ervoor zorgen dat niet enkel de top van de organisatie, maar ook 

elk ander niveau ervan bewust is en aanvaardt wat er zal gebeuren (gesprek met Carine De Strooper, 02-

04-2009, Brussel). Axima Services heeft bijvoorbeeld voor Janssen Pharmaceutica muismatjes en 

balpennen laten maken met een duidelijke vermelding van het nieuwe oproepnummer. Op die manier 

werd iedereen binnen de organisatie tijdig op de hoogte gebracht van de veranderingen (gesprek met 

Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). Het gaat om communicatie in twee richtingen. Het is ook de taak 

van de opdrachtgever. De integrator moet zich van in het begin een goed beeld kunnen vormen van wat 

de huidige toestand is en wat er verwacht wordt (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 

Flexibiliteit 

Een flexibele ingesteldheid van beide partijen is eveneens belangrijk. Het contract dat vooraf opgesteld 

wordt, is niet het contract van morgen. De integrator moet bereid zijn om zich aan de dynamische 

omgeving aan te passen om continu de kernactiviteit van de opdrachtgever te ondersteunen. Deze 

laatste probeert telkens opnieuw de doelstellingen in vraag te stellen en de integrator tot een extra 

inspanning aan te sporen. Een goeie samenwerking is mogelijk als de integrator zich daar flexibel 

tegenover stelt (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). 

 

Cultuur 

In de eerste plaats moet de opdrachtgever klaar zijn om uit te besteden. De bedrijfscultuur moet 

voldoende rijp zijn om deze veranderingen aan te vatten (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, 

Brussel). Als opdrachtgever moet je vertrouwen dat een externe partij de facilitaire activiteiten even 

goed of zelfs beter kan organiseren. Wanneer bovendien personeelsovergang deel uitmaakt van het 

integratieproces is het belang van samengaande culturen nog groter (gesprek met Patrick Waûters, 07-

04-2009, Brussel).  
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Win-win situatie 

Men kan pas spreken van een succes wanneer de IFM-implementatie op elk organisatieniveau als een 

meerwaarde wordt aangevoeld. Het heeft geen zin om op corporate level maandenlange 

voorbereidingen te maken, wanneer de beslissing van begin af aan niet ondersteund wordt door alle 

betrokkenen. De mensen die de overgang moeten maken naar de integrator, moeten overtuigd worden 

dat ze er beter van zullen worden. Ze moeten het zien als een opportuniteit en niet als een hindernis 

(gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). Deze win-win vereiste heeft betrekking op elke 

onderhandelingssituatie tussen partijen, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de 

integrator. 

 

 

3.11.  Hoe ziet de verbindende schakel tussen de integrator en opdrachtgever eruit? 

 

Het demand management kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. Er bestaat geen uniek 

model dat past voor elke samenwerking (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel). Bij IBM 

wordt het als volgt georganiseerd. De integrator moet zichzelf en zijn subcontractors op regelmatige 

tijdstippen evalueren zoals vastgelegd in het contract. IBM zal op zijn beurt op maandelijkse basis die 

evaluaties controleren en al dan niet bevestigen. Hiervoor worden telkens een aantal diensten 

geselecteerd (per site of per land) en beoordeeld volgens eigen criteria. Driemaandelijks worden 

vervolgens alle rapporten over alle vestigingen heen samengebracht in een ‘management dashboard’ en 

wordt het contract samen met de integrator besproken (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, 

Brussel). 

 

 

Figuur 15: Het IFM-model van AOS Studley (AOS Studley, 2008) 
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Het bepalen van de strategie, samen met de evaluatie van de prestaties, de kwaliteitsbeoordeling en de 

daarbij horende bonus/malus vergoeding, is de taak van de opdrachtgever (Axima Services, 2009), zelfs 

al kiest die ervoor om alles uit te besteden. Er moet minstens iemand zijn die de kennis heeft om de 

integrator te blijven evalueren. Het is mogelijk om zoals in figuur 15 een derde partij in te schakelen om 

de integrator te controleren als een soort van neutrale rechter. Daar dit een grote kost is voor de 

opdrachtgever, wordt deze controle-organisatie slechts in het begin en het einde van het contract of in 

conflictsituaties ingeschakeld (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 

 
De beslissingen van de klant op strategisch niveau moeten doorsijpelen tot op de bodem (figuur 15) en 

best via zo weinig mogelijk tussenstappen (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). Arcadis 

Aqumen, die instaat voor het management, zou bijvoorbeeld een reeks facilitaire taken kunnen inkopen 

bij ISS. Op haar beurt kan ISS ook een onderaannemer inschakelen voor die taken die het niet zelf kan 

uitvoeren (gesprek met Jos Duchamps, 06-04-2009, Antwerpen). Hoe meer tussenstappen er aanwezig 

zijn, hoe kleiner de kans dat wat de klant wil, effectief en correct zal uitgevoerd worden. Uiteraard moet 

ook de informatie van op het onderste niveau terugvloeien zodat de strategie hierop kan inspelen. Het 

tactisch en operationeel niveau worden uitbesteed en vallen dus onder de verantwoordelijkheid van de 

integrator, zelfs indien deze voor de uitvoering onderaannemers inschakelt. Het tactisch niveau houdt 

zowel het beheer, het plannen als de supervisie van de facilitaire taken in. Een ‘interface manager’ van 

de integrator en van de klant verzorgen de verbindende schakel tussen het strategisch en tactisch 

niveau (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). 

 

 

Figuur 16: Samenhang tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau (Axima Services, 2009) 
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Deze ‘interface managers’ vormen langs beide kanten een SPOC (single point of contact) die instaat voor 

de primaire contacten. Nadien wordt uitgewisselde informatie doorgegeven in beide organisaties. Zelfs 

al bestaat het demand managementteam uit meerdere personen, ze moeten allen aangestuurd worden 

door één SPOC om efficiënte communicatie te vrijwaren (gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, 

Gent). Voor het vastleggen van duidelijke afspraken wordt gebruik gemaakt van SLA’s. Bij Philips bestaat 

deze schakel uit naar schatting 86 verschillende SLA’s (gesprek met Jos Duchamps, 06-04-2009, 

Antwerpen). 

 

Voor de werknemers van de opdrachtgever vormt de helpdesk de verbinding met de dienstverlener. 

Indien een werknemer een vraag of opmerking doorstuurt, dan wordt onmiddellijk een ticket 

aangemaakt en doorgestuurd naar de verantwoordelijke uitvoerder. De werknemer krijgt dan een 

ontvangstbevestiging en wordt eveneens op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop zijn vraag 

afgehandeld wordt (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). 

 

 

3.12.  Hoe ziet de toekomst van IFM eruit? 

 

De toekomst van IFM wordt beïnvloed door drie stromingen, namelijk de globalisering, de 

technologische evolutie en het energiebeleid.  

 

Grote industriële bedrijven, bijvoorbeeld uit de farmaceutische sector, banken en overheidsdiensten zijn 

de voornaamste opdrachtgevers voor IFM (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). Dit is geen 

verrassing aangezien het doel van schaalvoordelen maar gerealiseerd kan worden in een multi-site 

omgeving (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). Door de globalisering groeit de vraag naar 

Europese contracten (gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel), maar zelfs de grootste 

spelers op de markt komen slechts in aanmerking voor een deel van het contract. Dit wijst erop dat er 

ook meer en meer samengewerkt zal worden tussen de grote facilitaire dienstverleners (gesprek met 

Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Een mooi voorbeeld hiervan is Facility Services Netwerk in 

Nederland (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). Dit is een samenwerkingsverband tussen 

drie toonaangevende partijen op het gebied van catering (Albron), schoonmaak (Asito) en beveiliging 

(Securitas) om zo een totaalpakket aan facilitaire diensten aan te bieden (Facility Services Netwerk, 

2009). Ook aan de kant van de opdrachtgever heeft de globalisering zijn gevolgen. Zo heeft IBM in het 

nieuwe contract besloten om één (demand) managementteam te houden voor Frankrijk, België en 

Nederland (gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel).  
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De vraag naar IFM zal toenemen door een groeiend aantal succesverhalen, maar daar wringt nu net het 

schoentje. De opdrachtgevers die zich aan een volledige integratie waagden, ervaren nog een aantal 

structurele problemen die ze niet zomaar opgelost krijgen (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, 

Brussel). Dit heeft vooral te maken met de manier waarop de integrator de dienstverlening organiseert. 

De dag dat een integrator zich stabiel kan onderbouwen met professionele subcontractors - en daar zijn 

ze de voorbije jaren al sterk in gegroeid - dan kan men spreken van een meerwaarde. Zolang dit niet 

gebeurt, dan levert het voor de opdrachtgever weinig voordeel op om het management mee uit handen 

te geven (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). Het aantal gecontracteerde facilitaire 

leveranciers zal zeker en vast verminderen, maar of het werkelijk zal leiden tot één enkele integrator is 

nog wat onduidelijk. Aan de aanbodzijde moeten bestaande integratoren continu blijven investeren 

zodat hun geloofwaardigheid en maturiteit toeneemt (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, 

Brussel). 

 

Een andere parallelle tendens omvat de nieuwe werkplek en dit heeft ook zijn gevolgen voor de manier 

waarop kantoorgebouwen in de toekomst georganiseerd moeten worden. Werknemers hoeven niet 

meer elke dag in het kantoorgebouw aanwezig te zijn om te kunnen werken. De technologische evolutie 

laat bijvoorbeeld consultants toe hun job uit te oefenen bij hun klanten, in de trein, vanuit een hotel, …, 

de zogenaamde ‘third place’. Voor het houden van een meeting kan ergens een vergaderzaal gehuurd 

worden. Op die manier zal de behoefte aan kantoorruimte enigszins verminderen (gesprek met Patrick 

Waûters, 07-04-2009, Brussel). Op termijn kan dit leiden tot leveranciers zoals Regus. Zij bieden onder 

andere kantoor- en vergaderruimtes aan op verschillende locaties gespreid over 60 landen die gehuurd 

kunnen worden per uur of per dag. Dit type facilitaire dienstverleners zou zelfs nog verder kunnen 

evolueren tot leveranciers die instaan voor alle ondersteunende activiteiten gaande van internet- en 

telefoonvoorziening, het boeken van vliegtuigtickets tot zelfs het voorzien van een bedrijfsrestaurant en 

een kinderopvang. Voor gans dit pakket betaalt de klant dan één bedrag per werknemer. Uiteraard zou 

dit uitsluitend mogelijk zijn voor bedrijven uit de tertiaire sector (gesprek met Jos Duchamps, 06-04-

2009, Antwerpen). Productiebedrijven hebben daarentegen veel meer procesgerelateerde 

randvoorwaarden (gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). De tendens in deze richting is 

zeker zichtbaar, maar de vraag is of het uiteindelijk wel zo ver zal gaan. Vanuit het risicobeheer is de 

klant in dat model volledig afhankelijk van de eigenaar van het gebouw. Voor het verkrijgen van 

bijkomende werkplekken verspreid over het land is deze tendens realistischer dan voor een 

hoofdkantoor (gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel). 
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Het energiebeleid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal voortdurend meer 

aandacht krijgen. Steeds meer klanten vragen naar energie- en afvalbeheer als onderdeel van het 

takenpakket (gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent). Het is niet nieuw, maar de druk van de 

maatschappij accentueert het belang van verminderde CO2-uitstoot en energieverbruik (gesprek met 

Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel). IBM heeft een clausule in het contract gevoegd om jaarlijks het 

energieverbruik met 4% te verminderen en de kost daarvan zelfs met 7% trachten te reduceren (gesprek 

met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel). Ook het ethisch ondernemen is belangrijk. Er zijn nog 

steeds partijen die taken invullen aan tarieven die officieel niet door de beugel kunnen. Zwartwerk is 

geen ongekend fenomeen in de facilitaire afdelingen van een organisatie en dit moet bestreden worden 

(gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent). 

 

 

3.13.  Besluit 

 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de theorie en literatuur omtrent geïntegreerd facility 

management een behoorlijk correcte weergave is van de werkelijkheid. Het uitvoerig besproken 

integratieproces van Twynstra Gudde is een betrouwbaar framework, ook al werden enkele afwijkingen 

geregistreerd. Er bestaan dan ook meerdere modellen die de opdrachtgever naar het gewenste 

resultaat leiden. Aan de hand van het empirisch onderzoek werd, naast het toetsen van het theoretisch 

model met de realiteit, ook aanvullende informatie geleverd. Zo was het mogelijk om op basis van de 

ervaring van enkele experts een aantal succesfactoren te formuleren voor het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie met de integrator en voor het slagen van de implementatie van IFM. De wetgeving 

die de personeelsovergang in goede banen moet leiden, blijkt nogal onduidelijk en onvolledig te zijn. Dit 

wordt niet weerspiegeld in wat in de literatuur voorhanden is. 
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4. Algemeen besluit 
 

4.1.  De belangrijkste elementen en conclusies  

 

Geïntegreerd facility management staat voor het integraal uitbesteden van alle of een cluster facilitaire 

diensten en de daarbij horende managementactiviteiten aan één externe organisatie in de vorm van één 

uitbestedingscontract. Op die manier kan een organisatie zich volledig concentreren op haar 

kernactiviteiten. Het type en het aantal ondersteunende diensten die in dit contract worden 

ondergebracht, worden hoofdzakelijk bepaald door de mate waarin deze een bepalende pijler vormen 

van het primaire proces. 

 

Vanuit de ontzorgingsmentaliteit van grote organisaties kunnen verschillende motieven de keuze voor 

IFM verantwoorden. Enkele hiervan zijn flexibiliteit, kostenvoordelen, continuïteit, efficiëntie- en 

kwaliteitsverhoging, risicospreiding en betere communicatie. Een afweging ten opzichte van mogelijke 

nadelen, zoals het verliezen van controle en overzicht, het weglekken van kennis en de moeilijke 

omkeerbaarheid, is onontbeerlijk. De meest geschikte organisatie voor IFM toont voldoende potentieel 

om schaalvoordelen te realiseren. Bovendien behoren de facilitaire taken niet tot haar kernactiviteiten, 

is er reeds voldoende ervaring met uitbesteding en wordt een langdurige samenwerking met de 

integrator beoogd. Beide partijen gaan immers als partners toegevoegde waarde creëren. 

Transparantie, betrokkenheid, eerlijke winstmarges, professionalisme en het type contract zijn enkele 

determinanten voor het opbouwen van dergelijke vertrouwensrelatie. 

 

Geïntegreerde facilitaire uitbesteding heeft betrekking op talrijke facetten van de organisatie. Daarom is 

het belangrijk dat de juiste mensen op tijd meehelpen het verhaal structuur te geven. Het 

integratieproces, beschreven in het literatuuronderzoek, geeft een overzicht van de belangrijkste 

stappen om de implementatie van IFM vlekkeloos te laten verlopen. Dit framework is echter niet 

sluitend. De volgorde en inhoud van de stappen hangen onder meer af van de grootte van de 

onderneming, de ervaring met uitbesteden en de specifieke behoeften van de opdrachtgever. Kopiëren 

en plakken werkt hier niet. 

 

Duidelijke zelfkennis en een grondig marktonderzoek is onmisbaar in de voorbereidende fase. Zo staat 

men als opdrachtgever stevig in zijn schoenen. Het type en de achtergrond van de integrator is steeds 

minder van belang. Er is voldoende convergentie. Het is aan de opdrachtgever om te besluiten of een 

partij bekwaam en professioneel genoeg is om de opdracht op zich te nemen. 
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De personeelsovername, die vaak deel uitmaakt van de IFM-transitie, is een zaak die de nodige 

zorgvuldigheid vereist. Dit gaat gepaard met frustratie en emotie van de desbetreffende werknemers. 

Een eerlijke en vroegtijdige benadering via voorlichting, coaching en open communicatie, resulteert in 

minder weerstand en een gemotiveerde medewerking. 

 

Voor het vlot beheer van de facilitaire taken moet de organisatie over de juiste informaticatools 

beschikken. Een FMIS is de beste oplossing. Het voorziet in de informatiebehoeften van het tactisch en 

strategisch niveau. Op het operationeel niveau functioneert het tevens als helpdesk om de vaak 

tijdrovende communicatie te structureren. 

 

Het demand management vormt de verbindende schakel tussen de opdrachtgever en integrator. De 

belangrijkste taak is het aansturen en controleren van de integrator vanuit de behoeftes van de 

opdrachtgever. Aan de hand van benchmarking en bedrijfsspecifieke maatstaven zoals KPI’s wordt 

nagegaan of de gerealiseerde dienstverlening voldoet aan de vooraf overeengekomen standaarden. 

 

Het doorlopen van een integratieproces is een werk van lange adem en verloopt niet altijd zonder slag 

of stoot. Daarom worden in deze masterproef enkele succesfactoren aangestipt die door de 

ondervraagde experten benadrukt werden. Deze zijn het inbouwen van fasen in het traject, 

professionaliteit van de partijen, open communicatie en flexibiliteit. Verder moet de bedrijfscultuur 

voldoende rijp zijn voor integrale uitbesteding en moeten telkens win-win situaties gecreëerd worden. 

 

Uit de evolutie van het facility management blijkt dat IFM niet het eindstation is, maar wel een 

belangrijke mijlpaal. Het is een hot topic in de ontwikkeling van professionaliteit en efficiëntie. Ook in 

België is een versnelde groei merkbaar, maar er bestaat nog steeds een zekere achterstand ten opzichte 

van andere Europese landen. Een groeiend aantal succesverhalen zal de vraag naar IFM zeker doen 

toenemen. Een andere trend die niemand kan ontkennen, is de technologische evolutie die de 

internationalisering van bedrijfsactiviteiten vereenvoudigt. Dit heeft ook zijn invloed op de manier 

waarop het facility management, en meer in het bijzonder het IFM, in de toekomst georganiseerd zal 

worden. Tot slot gaan ondernemingen steeds meer aandacht besteden aan het ecologische en ethische 

aspect van facility management. 

 

Ik hoop dat met dit onderzoek het onbekende terrein voor veel bedrijven verder werd opgeklaard, zodat 

die eventueel sneller de stap naar geïntegreerd facility management kunnen zetten. Ik heb gepoogd een 

realistisch en holistisch beeld weer te geven van het IFM-verhaal en de lezer beter wegwijs te maken in 

het integratieproces met de nodig aandacht voor mogelijke valkuilen. 
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4.2.  De beperkingen van het onderzoek 

 

Het literatuuronderzoek werd vooral ondersteund door artikels uit vaktijdschriften. Dit heeft echter als 

nadeel dat de wetenschappelijke waarde ervan beperkt is. Ook bestaan er zeker nog andere bronnen 

die niet vrij toegankelijk zijn voor alle studenten. Denk hierbij aan studies van andere universiteiten en 

databases zoals Emerald Insight. 

 

Voor het empirisch onderzoek werden case studies gebruikt. Er werden diverse experts aan het woord 

gelaten. Hieruit volgt eveneens geen veralgemening, want er bestaan nog een groot aantal niet 

gecontacteerde partijen op de markt die een fundamentele betekenis hebben in de wereld van IFM. 

Facility management is echter geen exacte wetenschap. Deze masterproef is dan ook louter informatief. 

Het onderzoek is eveneens niet veralgemeenbaar in de tijd. IFM is nog in volle ontwikkeling en dus is het 

moeilijk te voorspellen waar het over 10 jaar zal staan. 

 

 

4.3.  Suggesties voor verder onderzoek 

 

Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de (I)FM-markt in België, is er behoefte aan recente cijfers. Een 

marktonderzoek die deze kerngegevens vastlegt, moet ons in staat stellen de positie van België ten 

opzichte van andere landen te bepalen. Bovendien maakt het een grafische weergave mogelijk van de 

groei van deze markt. 

 

De plaats van de facility manager in de organisatie en de mate waarin de facilitaire taken worden 

uitbesteed, is voor geïnteresseerden in facility management zeker en vast een boeiend topic. Door de 

snelle ontwikkeling en evolutie van dit vakgebied, zijn voorgaande studies echter snel verouderd en niet 

langer relevant. Een vervolgstudie hierover is daarom ook een suggestie voor verder onderzoek. 

 

Zoals blijkt uit deze masterproef zijn de wettelijke bepalingen omtrent de personeelsovergang (CAO 

32bis) vrij complex en onvolledig. Ook bij experts heerst hierover nogal wat onduidelijkheid. Dit wordt 

echter niet weerspiegeld in wat in de literatuur voorhanden is. Er is amper documentatie over de 

complexiteit en de verschillen tussen de wetgevingen in België en andere landen. Dit kan bedrijven 

afschrikken in hun overweging om de stap naar IFM te zetten. Verder onderzoek omtrent dit thema kan 

meer duidelijkheid scheppen. Bovendien kan dit naar de overheid toe een signaal betekenen om de 

wetgeving aan te passen en zo de drempel te verlagen. 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  VIII 

 

 

AOS Studley. (2008, oktober 16), Megatrends in Facility Management, KAHO Sint-Lieven Hogeschool 
Sint-Niklaas.  

Atkin, B. & Brooks, A. (2000), Total Facilities Management, Oxford: Blackwell Science. 

Axima Services. (2009, maart 13), Corporate Presentation, Axima Services NV. 

Backers, B. (2008, augustus 25), Gouden regels voor een succesvolle uitbesteding, URL: 
<www.logistiek.nl/experts/id11946-Gouden_regels_voor_een_succevolle_uitbesteding.html>. 
(23/09/2008) 

Baltus, J. (2007), FM balanceert tussen interne en externe oplossingen, Profacility gids, 30-33. 

Berk, M. D. & Janssen, P. H. (1998), Facility Management in de meest ultieme vorm blijft mensenwerk, 
Jaarbijlage Facility Management Magazine, 17-19. 

Bolscher, K. & Frutig, D. (1994), Integral Facility Management: everyone benefits, Sulzer Technical 
Review, vol. 76, nr. 3, 14-23. 

Bouwmeester, B. & Groenewoud, k. (2008, maart), In gesprek met een aanbieder van total facility 
management, Facility Management Informatie, 42-45. 

Bruyn, S. (2007, februari 2), Werkt co-sourcing?, Management Scope, URL: 
<http://managementscope.nl/magazine/artikel/2-co-sourcing-it>. (04/04/2009) 

Buist, J. (2003), Van doeners naar denkers met daadkracht, Facility Management Informatie, 30-31. 

Cozijnsen, A. J. & Vrakking, W. J. (2003), Handboek verandermanagement, Kluwer. 

Creswell, J. W. (2007), Qualitative Inquiry and Research Design (2nd Edition), Sage Publications. 

de Jongh, H. (2007, juni 22), Nieuw: besteed het uitbesteden uit, Het Financieele Dagblad, p. 7. 

de Kort, A. (2008, april), Ontzorgen van de klant, Security Management, 56-59. 

De Pelsmacker, P. & Van Kenhove, P. (2006), Marktonderzoek: methoden en toepassingen (2nd Edition), 
Pearson Education. 

de Schepper, J. (2006), Ontwikkeling en proactiviteit van facility management, FactoMediabase, URL: 
<www.factomediabase.nl>. (20/12/2007) 

de Varax, A. (2009), Pan-Europees Facility Management, Faceo, URL: <http://www.faceo.com/pan-
europees-facility-management--interview.4.523.0.html>. (18/04/2009) 

Dessing, G. (2008, juli/augustus), Sturen op harde en zachte factoren, Facto Magazine, 42-45. 

Duchâtelet, R. (2009, april 21), FM, een opportuniteit in economische crisis, interviewer: S. Bracke. 

Facana, Facilitaire kengetallen, URL: < http://www.facana.nl>. (04/09/2008) 

Lijst van de geraadpleegde werken 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  IX 

Facility Services Netwerk, Wie zijn wij, URL: 
<http://www.facilityservicesnetwerk.nl/wiezijnwij.php?menuId=1>. (16/04/2009) 

Frost & Sullivan (2006, december 6), Greater participation of public sector in Integrated Facilities 
Management to promote market expansion, URL: <http://www.frost.com/prod/servlet/press-
release.pag?docid=88940904&ctxst=FcmCtx1&ctxht=FcmCtx2&ctxhl=FcmCtx3&ctxixpLink=FcmCtx3&ctx
ixpLabel=FcmCtx4>. (14/04/2009) 

Frost & Sullivan (2007, mei 30), Integrated Facilities Management - A must in Malaysia & Singapore, 
URL: <http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-
top.pag?docid=99352133&ctxixpLink=FcmCtx1&ctxixpLabel=FcmCtx2>. (17/04/2009) 

Gemmel, P., Van Looy, B. & Van Dierdonck, R. (2003), Services Management, an integrated approach, 
Pearson Education Limited. 

Gijsbers, E. (2008), The view of Facility Managers about Integrated Facility Management, Wageningen 
University and Research centre, Wageningen. 

Gijsbers, E. & van der Kluit, J. (2008), Facility Management Marktonderzoek 2008, Facility Management 
Nederland. 

Goderie, M. & van Wijngaarden, J. (2007, december), Alle lijken uit de kast, EJS corporate finance, URL: 
<http://www.esjcorporatefinance.nl/files/Corporate_Finance/Artikelen_Corporate_Finance/Alle_lijken_
uit_de_kast_CF_Issue_december_2007.pdf>. (13/10/2008) 

Grouwstra, M. (2003, mei), Fundamenten van total facility management. 

Haenen, H. (2006, december 18), Slag om regie facilitair bedrijf, Het Financieele Dagblad. 

Harrup, T. (2008, maart), Maincontracting wint aan populariteit, Profacility Magazine, 14-17. 

Inghelbrecht, S. (2006), Wetgeving ter bescherming van de werknemer bij fusies en overnames in België. 
Fusies en overnames: gevolgen voor de tewerkstelling: toepassing België, Katholieke Universiteit 
Leuven, 43-47. 

Janssen, P. H. & Rietema, C. A. (1997, oktober), Maincontracting in de facilitaire dienstverlening, De 
Facility Manager, 14-17. 

Kreekelenberg, P. (2006, mei), Uitbesteden, hoe een desillusie voorkomen, PDM Consulting Services, 
URL: <www.pdm.nl/data/files/algemeen/TIM%2006-05.doc>. (13/10/2008) 

Kulka, J. (2007), De typische Europese interpretatie van facility management -managen als intermediair- 
heeft zijn langste tijd gehad, Asito. 

Kwok, A. W. & Warren, C. M. (2005), Optimisation of performance in Facilities Management, Pacific Rim 
Real estate Society Conference, The University of Queensland, Melbourne, 1-15. 

Lahaut, H. (2008), Duurzaam facility management in een dynamische omgeving, Mainpress, URL: 
<http://www.mainpress.com/nederlands/dossier_maintenance/Duurzaam%20facility%20management.
htm>. (27/03/2008) 

Lecompte, J. (2008), Persbericht: AOS Studley stelt haar jaarlijkse AOS Studley Occupancy Cost Index 
voor de derde maal voor. In 2007 bedroeg deze 12.285 € per werkplek, AOS Studley, Brussel. 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  X 

Legrand, H. (2008, september), AOS Studley: gebouwen uitgedacht vanuit het standpunt van de 
gebruikers, Dynamiek, 52-53. 

Lehtonen, T. & Salonen, A. (2006), An empirical investigation of procurement trends and partnerships 
management in FM services - a Finnish survey, International Journal of Strategic Property Management, 
vol. 10, 65-78. 

Lemmens, N. (2006), Horizontale en verticale integratie bij facilitaire uitbesteding, ISSworld, URL: 
<http://www.nl.issworld.com/nieuws/publicaties/Documents/Horizontale%20en%20verticale%20uitbes
teding%20bij%20facilitaire%20uitbesteding%20-
%20in%20Tijdschrift%20voor%20Inkoop%20en%20Logistiek%20apr%202005%20(2).pdf>. (13/05/2008) 

Lennartz, R. (2002, oktober), Benchmarking dood gecijferd, Facility Management Magazine, 76-78. 

Lennartz, R. & Veeke, R. (2006) De markt van integrale facilitaire dienstverlening... op weg naar 2010, 
Significant, 1-57. 

Maas, G. (2006b, december), Facilitaire markt: 38 miljard euro groot, 58 procent uitbesteed, Facto 
Magazine, interviewer: G. Dessing, p. 15. 

Maas, G. (2006a, november), Integrated facility management, de stand van de markt, Facility 
Management Magazine, nr. 145, 17-19. 

Maas, G. (2007a, februari), Integrated facility management, het echte spel begint pas bij de uitvoering, 
Facility Management Magazine, nr. 147, 663-65. 

Maas, G. (2006c, december), Integrated facility management, uitbesteden aan een integrator, de stapjes 
in het proces, Facility Management Magazine, nr. 146, 67-69. 

Maas, G. (2007b, september), The city is the office, Facility Management Informatie, 34-35. 

Maas, G. (2008, oktober), Van crowdsourcing tot multiservice sourcing, Facility Management Informatie, 
28-29. 

Mortelmans, K. (2008), Schoonmaak in servicecontracten, De Tijd, URL: 
<http://www.tijd.be/webspecials/kantoor_bedrijf>. (26/04/2008) 

Nickels, C. (2009), Naar een "virtueel" FM, Profacility gids, p. 14. 

Nolten, M. & Van Schaik, B. (2008, december), De weg naar succes, Facility Management Magazine, 22-
26. 

Nousiainen, M. & Junnila, S. (2008), End-user requirements for green facility management, in: M. 
Tucker, Journal of Facilities Management, Emerald insight, Vol. 6, 266-278. 

Persoons, K. (2009, maart), Zin en onzin van Crisismaatregelen, Nieuwsbrief VIB, 1-3. 

Prisma-fm (2009), Integrated Facility Management (IFM), URL: <http://www.prisma-
fm.com/home.html>. (23/02/2009) 

Reyers, S. (2005, mei), Delta Lloyd & Integrated Services, hbo-kennisbank, URL: <http://hbo-
kennisbank.uvt.nl/cgi/hh/show.cgi?fid=382>. (28/03/2008) 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  XI 

Ryckx, J. & Delahaut, A. (2009), Crisis, zegen voor FM?, Profacility Gids, interviewer: E. Adriaensens, 10-
11.  

Salonen, A. (2004), Characteristics of facility service industry and effects on buyer-supplier relationships, 
Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 2, 47-66. 

Salonen, A. (2006), Relational risk and relationship management in facilities management partnerships, 
Helsinki University of Technology Construction Economics and Management, Helsinki. 

Schmeinck, H. (2006, december), Sodexho neemt KLM facility over, Nieuwsbrief Misset Horeca. 

Sodexo (2009, april 2), Scheme from RFI to go live, Sodexo, Brussel. 

Stillebroer, D. (2009, maart), Uitbesteden zonder zorgen, niet zonder informatie, Facto Magazine, vol. 3, 
36-39. 

Struyf, C. (2005), Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België, Katholieke 
Hogeschool Sint-Lieven, St-Niklaas. 

Sweerts, L. & De Meulemeester, K. (2007, april), ERP-oplossing met uitgebreide facility management 
functionaliteit, Facilities, 16-18. 

Vader, R. (2008), NFC Index Jaarbericht, Netherlands Facilty Costs Index Coöperatie u.a., Naarden. 

Van Den Eynde, D. (2004, april), Facility Management in België, op zoek naar aanknopingspunten, 
Profacility Magazine, 10-11. 

Van Den Eynde, D. (2005), In volle (r)evolutie, Profacility gids, 29-32. 

van der Kluit, J. (2008), De facility management markt groter dan ooit, Twynstra Gudde, URL: 
<http://www.twynstragudde.nl/tg.htm?ch=def&id=9081>. (12/02/2009) 

van der Kluit, J. & van Schuppen, L. (2007, oktober 12), Integrated facility management, Facility 
Management Magazine, 1-15. 

van Herk, M. (2006, november), Facilitaire markt: 38 miljard euro groot, 58 procent uitbesteed, Facto 
Magazine, interviewer: G. Dessing, p. 14. 

van Hulst, W. (2008), Ondersteunende processen worden steeds professioneler, Managementboek.nl, 
URL: <http://www.managementboek.nl/artikel/145>. (13/05/2008) 

van Schaik, B. (2007, november), Uitbesteden vraagt om meer ondernemend samenwerken, Facto 
Magazine, vol. 11, 52-54. 

Ventovuori, T. (2007), FM service market trends in Finland - implications on sourcing decision-making. 
In: M. Tucker, Journal of Facilities Management, Emerald Group Publishing Limited, vol. 5, 37-47. 

Verbeek, R. & Janssen, P. (2007), Contracten nemen nieuwe vormen aan, Facility Management 
Magazine, vol. 149. 

Volman, R. & van 't Holt, A. (2006, December 21), Integreren en uitbesteden, interviewer: N. Lemmens. 

Vosselman, E. & van der Meer-Kooistra, J. (2008), Accounting for control and trust building in interfirm 
transactional relationships, Accounting, Organizations and Society, vol. 34, 267-283. 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  XII 

VVBAD. (2007, september 25), Richtlijnen voor reprografie, URL: <http://www.vvbad.be/node/3069>. 
(14/05/2009) 

Wengraf, T. (2001), Qualitative Research Interviewing, SAGE. 

Wijers, G. & Verhoef, D. (2006, november), De RFP voor IT-outsourcing, URL: 
<www.vanharen.net/shop/Media/SampleFiles/9789077212974smpl.pdf>. (13/10/2008) 

Wuyts, K. (2006, mei 31), Ontslag krijgen, toch je job behouden, De Tijd, p. 18. 

Yin, R. K. (1993), Applications of case study research, Sage Publications. 

Yin, R. K. (2003), Case study research: design and methods, Sage Publications. 

Ytsma, W. (2003), Het facilitaire regiemodel, Facto Magazine, 1-6. 

Zijlstra, W. (2007), Facility Management: uitbesteden aan specialisten?, ZBC Consultants BV, URL: 
<http://www.zbc.nu/main.asp?ChapterID=4416>. (12/01/2009) 



Frederik Desombere Geïntegreerd Facility Management  XIII 
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Bijlage 2: Voorstelling case studies 

 

 

Axima Services maakt deel uit van de SUEZ Group en heeft vier hoofdactiviteiten. Ten eerste is deze 

organisatie gespecialiseerd in het lange termijnbeheer en onderhoud van technische installaties. Ten 

tweede spitst het zich toe op alles wat het facility management omvat. Een derde tak is het 

energiebeheer met als doel het optimaliseren van het energieverbruik en -rendement.  Ten slotte 

staat de afdeling Axima Airport Services in voor onder andere bagage behandelingsystemen en 

onderhoud van elektrische installaties in luchthavens over de hele wereld. Op deze manier biedt 

Axima Services een geïntegreerd pakket aan van alle ondersteunende diensten van haar klanten en 

profileert het zich als een van de grootste spelers op de markt van IFM. 

De heer De Grauwe is commercieel directeur bij Axima Services met de bevoegdheid voor nieuwe 

contracten in België en Luxemburg. Verder is hij ook verantwoordelijk voor de business development 

van alle luchthavenactiviteiten die door Axima Services wereldwijd worden ontplooid en het 

implementeren van de vier hoofdactiviteiten in het Midden-Oosten.  

(gesprek met Piet De Grauwe, 13-03-2009, Gent) 

Extra documenten: Corporate presentation “Uitbesteden van technische werken”, activiteitenlijst 

2009 

 

 

ISS is één van de grondleggers in het facility management in België. Het staat vooral gekend als 

schoonmaakbedrijf, maar heeft daarnaast ook nog 3 andere grote takenpakketten. Een tweede tak is 

‘property services’ en kan onderverdeeld worden in onderhoud voor gebouwen en onderhoud voor 

productielijnen. Verder is catering een belangrijke pijler en tot slot levert ISS nog office support en 

facility management, waaronder IFM. 

De heer Vanlaeke werkt als Business Development Director transversaal over deze 4 pijlers. Verder is 

hij ook actief binnen de professionele vakvereniging IFMA. Hij zetelt er in het dagelijks bestuur en 

levert inhoudelijke input voor de vereniging. 

(gesprek met Tony Vanlaeke, 27-03-2009, Gent)  

 

 

Piet De Grauwe 
Commercieel Directeur bij Axima 

Services 

13-03-2009 om 15u 

Poortakkerstraat 1,  9051 Gent 

Tony Vanlaeke 
Business Development Director bij 

ISS Facility Services 

27-03-2009 om 16u 

Akkerhage 2, 9000 Gent 
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IBM is een bedrijf dat vooral gekend is voor het ontwerpen en verkopen van computer hardware, 

software en dienstverlening in de ICT-sector. Het vastgoed en facilitair management van de sites 

wordt beheerd door het Real Estate Site Operations (RESO). Het RESO is verantwoordelijk voor alles 

wat een veilige, efficiënte en effectieve werkplek inhoudt. Behalve procurement, leasing van wagens 

en beveiliging werden alle facilitaire taken bij Axima Services uitbesteed. 

De heer Vermeulen is algemeen verantwoordelijke binnen dit RESO voor de Benelux. Verder beheert 

hij het facility management contract met Suez Group voor Frankrijk, België en Luxemburg. Ten derde 

staat hij in voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw Europees facility management 

contract.  

(gesprek met Marnik Vermeulen, 31-03-2009, Brussel)  

 

 

Sodexo staat vooral gekend voor zijn catering activiteiten. Door de jaren heen werd dit aangevuld met 

soft services (zoals receptie en tuinonderhoud) en hard services (zoals technisch onderhoud) 

waardoor ze nu een geïntegreerd pakket aan facilitaire diensten kunnen aanbieden. Verder leveren ze 

ook incentive cheques en diensten waaronder de Maaltijdcheque. 

Mevrouw De Strooper is verantwoordelijk voor de facility management projecten binnen Sodexo 

België. Ze vormt het single point of contact wanneer er aanvragen van opdrachtgevers binnenkomen 

om vervolgens samen de business analyse te maken. Wanneer die succesvol is, realiseert ze samen 

met haar team de implementatie. Daarvóór verzorgde ze onder andere het management van diensten 

bij Faceo.  

(gesprek met Carine De Strooper, 02-04-2009, Brussel)  

Extra documenten: Presentatie Sodexo 

 

 

 

 

 

 

 

Marnik Vermeulen RESO manager bij IBM 
31-03-2009 om 14u 

Bourgetlaan 42,  1130 Brussel 

Carine De Strooper Director IFM Projects bij Sodexo 
02-04-2009 om 10u 

Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel 
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Procos is een bedrijf die hoofdzakelijk advies levert op vlak van bedrijfshuisvesting. Ten eerste bieden 

ze advies aan op vlak van facilities planning. De projecten in deze groep omvatten zowat alles met 

betrekking tot het gebouw en het functioneren van de organisatie erin. Een voorbeeld hierbij is ‘space 

planning’. Bij een tweede groep van projecten ondersteunen ze het beheer van de facilitaire 

afdelingen van hun klanten. Deze tak is heel breed en kan gaan over het geven van advies met 

betrekking tot facility management tot het implementeren van een FMIS en het helpen opstellen van 

SLA’s. Procos Group is een Europees samenwerkingsverband sinds 2005 dat een reeks onafhankelijke 

Procos vennootschappen overkoepelt. 

De heer Duchamps is Engineer en Managing Director van Procos Group. Hij zetelde ook enkele jaren in 

de Raad van Bestuur van het IFMA. 

(gesprek met Jos Duchamps, 06-04-2009, Antwerpen)  

 

 

 

De diensten van AOS Studley kunnen opgedeeld worden in 3 takken. Binnen de eerste tak ‘Real Estate 

Services’ tracht men de gebouwenportefeuille van klanten te optimaliseren. ‘Building Services’ is een 

tweede grote tak en omvat het optimaal gebruik maken van de oppervlakte van het gebouw.  Hierin 

levert AOS Studley advies over het aantal, het type en de inrichting van werkplekken en kantoren. De 

derde tak, ‘occupier services’, impliceert alles omtrent de exploitatie van het gebouw en dus facility 

management. Binnen elk van deze takken levert AOS Studley consulting op 3 niveaus: advies (bvb. 

rapporten opstellen), support (bvb. interim managers) en tools (bvb. FMIS implementatie). 

De heer Waûters is manager binnen de tak facility management op het adviesniveau. Daarnaast is hij 

ook gastspreker over trends in facility management in de KAHO Sint-Lieven Hogeschool te Sint-

Niklaas. 

(gesprek met Patrick Waûters, 07-04-2009, Brussel)  

Extra documenten: Presentatie Megatrends in Facility Management 

 

 

 

 

Jos Duchamps 
Managing Director bij Procos 

Group 

06-04-2009 om 14u 

Jan Blockxstraat 1, 2018 Antwerpen 

Patrick Waûters 
Manager Facility Management 

Consultancy bij AOS Studley 

07-04-2009 om 10u 

Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel 
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Philips is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 

lighting. Technologieën en design worden er geïntegreerd in gerichte oplossingen, met als 

merkbelofte “sense and simplicity”. Corporate Real Estate & Facility Management is de centrale 

organisatie voor alle sites en sectoren. De meeste facilitaire diensten worden al jaren uitbesteed. 

Momenteel doorloopt men het traject om ook het management van deze ondersteunende diensten 

aan een externe dienstverlener over te laten. 

De heer Vanvelk is als projectcoördinator verantwoordelijk voor het integreren van het Total Facility 

Management in België. 

(gesprek met Kristof Vanvelk, 23-04-2009, Brussel) 

 

Kristof Vanvelk Facility Manager bij Philips 
22-04-2009 om 10u 

Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel 


