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Facility Management naar 2030 
geprojecteerd

FM Think Tank   i  Vision oF The FM FuTure  i

“V  
andaag sluiten vele collega’s 
contracten af met een looptijd 
van 3 – 6 – 9 jaar, wat ons al een 
eind voorbij 2021 brengt, zelfs 
tot 2030” motiveerde Chris 

Claessens zijn zo ver in de toekomst geprojecteerde 
visie op facility management. “Facility management 
zal meer dan ooit gigantisch veel disciplines 
bundelen en de ‘ideale’ Facility Manager realiseert 
alle opgaven tegen ‘zero cost’” ging hij verder.
Chris Claessens ziet vier megatrends, onder te 
brengen onder ‘globalisering’, ‘kennis’, ‘sociaal’ en 
‘industrialisering’. Bij de globalisering moeten we 
vatstellen dat we in snel tempo evolueren naar een 
wereldeconomie waarin het Westen een minder 
belangrijke rol gaat spelen. De vergrijzing is ook een 
uitgesproken Westers fenomeen. We evolueren of 
zitten eigenlijk al in een 24/24 maatschappij, waarin 
alles altijd beschikbaar moet zijn. 

Facility management in onze Westerse 
wereld zal verschillen van wat er zich in de 
nieuwe markten voordoet. Onze werk/
privé-balans wordt verstoord door het 
mobiliteitsprobleem. Door het verplicht 
langer werken zullen drie tot vier generaties 
samen werken op dezelfde werkvloer. 
Dat is een bijzonder kritisch gegeven en 
bijgevolg een enorme uitdaging voor facility 

management. Elke generatie brengt haar 
eigen cultuur op de werkvloer en facility 

management zal er moeten in slagen ze op 
elkaar af te stemmen. 

‘Personal marketing’ is een trend die focust op het 
individu, een individu dat altijd zelf in de spots 
wil staan. Facility management moet dan ook niet 
langer op het bedrijf gericht zijn, maar inspelen 
op de individualisering, focussen op elk individu 
afzonderlijk. 

sociaal en duurzaam
In België verwachten de jongste generaties een 
zuivere, niet milieubelastende industrie die integreert 
in stedelijk gebied. Duurzaamheid en MVO duiken 
overal op in de relatie werkgever/werknemer. 
“We mogen ons gelukkig prijzen zowat overal in ons 
land op 60 à 80 m diepte water te kunnen aanboren 
met een constante temperatuur van 16 tot 18°C” 
benadrukt Chris Claessens. “De mogelijkheden van 
de geothermie bieden een enorme opportuniteit aan 
ons land”.
Duurzaamheid zal een sleutelrol spelen op de 
vastgoedmarkt, waar standaarden als Breeam 
de markt zullen dicteren. “We moeten onze 
verantwoordelijkheid nemen en als Facility 
Manager duurzaam gecertificeerde gebouwen 
eisen” benadrukt Chris Claessens. “Het is zelfs onze 
verantwoordelijkheid als er nu nog slechte, niet 
duurzame gebouwen worden opgetrokken!”.
Nieuwe technologieën helpen facility management 
bij het verduurzamen, maar vandaag al beschikbare 
meet- en regeltechnieken worden nog te weinig 
toegepast. Onze huidige kantoorgebouwen zijn 
onvoldoende flexibel naar de toekomst. Akoestische 
eigen-schappen, verlichting en verluchting houden 
geen rekening met een mogelijk ander gebruik van 
de ruimte bij herschikking of herbestemming van een 
gebouw.  België beschikt over een grote portefeuille 

Het zesde fM congres georganiseerd door Ki’communications in het château de 

l’ardoisière in Geldenaken, liep onder de noemer ‘fM anno 2021’ en focuste nadrukkelijk op 

de toekomst van het vakgebied. tijdens de plenaire openingszitting nam chris claessens, 

Director General Services, Pwc Belgium, het woord en ging nog een stap verder door de 

visie op fM in de toekomst naar 2030 te projecteren.

Door het verplicht langer werken zullen drie 
tot vier generaties samen werken op dezelfde 
werkvloer. Elke generatie brengt haar eigen 

cultuur en facility management zal er moeten 
in slagen ze op elkaar af te stemmen

“

“

chris claessens, 
Director General Services, 
Pwc Belgium
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Facility Management naar 2030 
geprojecteerd

  FM zal de integrator van de “service” in de toekomst worden  

oude gebouwen die kritisch onderzocht moeten 
worden om verantwoord te durven kiezen tussen 
renoveren of consequent afbreken. “Niets doen is 
ook verantwoordelijkheid nemen, maar wel de foute 
verantwoordelijkheid” stelt Chris Claessens. “Wacht 
niet te lang, want als we er nu niet aan beginnen, zijn 
we nog nergens tegen 2020”.

Vraag naar toptalent
Facility management heeft nood aan toptalent.      
Alle actuele Facility Managers moeten het vakge-
bied promoten, professioneel invullen en een zitje 
verwerven in de boardroom. “Vandaag is facility ma-
nagement in België goed bezig op operationeel vlak, 
doet het al redelijk op tactisch vlak, maar staat nog 
nergens op strategisch niveau. Daar ligt nochtans 
de toekomst voor facility management!” pleit Chris 
Claessens nadrukkelijk. 
Een universitaire Master-opleiding is de noodzake-
lijke basis om door te dringen op strategisch niveau. 
Chris Claessens lanceert een oproep om een leer-
stoel facility management te sponsoren, wat ook een 
belangrijke bijdrage zou leveren aan FM-branding.

“Integrated facility management is een doelstelling 
voor de toekomstige Facility Manager” klinkt het 
overtuigend. “Ook al staat iFM vandaag nog in de 
kinderschoenen, het zal snel matuur worden. Durf 
ervoor te gaan, maar behoudt ook de controle”.
Facility management heeft een grote economische 
kracht. Het vertegenwoordigt binnen een 
onderneming het tweede grootste budget na de 
personeelskosten.

Nog een andere en zeer belangrijke uitdaging voor 
facility management is het verzekeren van de business 
continuïteit bij uitval van het elektriciteitsnet. 
“Hou er terdege rekening mee dat dit ons zal 
overkomen” waarschuwt Chris Claessens. “Ons 
elektriciteitsnet is kritisch, niet opgewassen tegen de 
noden van de toekomst”.

’Think smart’
Facility management moet het werken overal 
faciliteren waar medewerkers zich bevinden. Het 
nieuwe werken is en blijft een uitdaging voor 
facility management. Het vereist vooreerst een 
kritische analyse van hoe het management daarmee 
omgaat. Is het management wel klaar voor de 
nieuwe werkvormen of denkt het nog steeds 
zoals in de tijd dat Henry Ford de lopende band 
invoerde? Een conventionele ‘top down’-hiërarchie 
biedt weinig slaagkansen aan het invoeren van het                       
nieuwe werken.
In deze context zal in de toekomst een goede 
samenwerking en harmonisch evenwicht tussen 
CRES(1), Facility Management, ICT, HRM en 
fi nances onontbeerlijk zijn. “Het is de gebruiker 
die dat opdringt” stelt Chris Claessens vast.                        
“Het fenomeen ‘Bring Your Own Device’ maakt dat 
vandaag al duidelijk”. 
 ‘Think smart’ is de boodschap voor de toekomstige 
Facility Manager. “De interne klant voor zijn” luidt 
de boodschap die Chris Claessens meegeeft. 

Eduard CODDÉ ■

Een goede samenwerking en harmonisch 
evenwicht tussen crES,,fm, ict, HrM en 
finances is daarvoor onontbeerlijk.
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(1) CRES = Corporate Real Estate Services
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Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar elke Facility Manager   voor staat in de nabije (2020) en verdere toekomst (2030)?

rudy Clonen
Director consultancy
MCS

alert & flexibel  
De Facility Manager moet een echte partner 
worden van de strategische organisatie. Hij 
moet werken vanuit KPI’s. De band tussen 
facility management en ICT wordt sterker, 
alleen al door het snel stijgend aantal mobiele 
oplossingen. We moeten ons afvragen wie ze 
gaat beheren en opvolgen, wie en hoe de 
beveiliging zal verzekerd worden. 
Alles wat te maken heeft met het flexibele 
werken wordt gestuurd vanuit facility 
management, bij voorkeur op dagelijkse 
basis en niet alleen op projectbasis, zoals 
momenteel het geval is. De Facility Manager 
moet meer middelen krijgen om te gaan 
sturen, maar zal ook meer en preciezer 
moeten meten. Vandaag zijn er teveel 
middelen en systemen die naast elkaar 
werken, wat het meten en overzichtelijk 
rapporteren bemoeilijkt. Als Facility Manager 
moet men flexibel opgesteld zijn om snel en 
efficiënt in te spelen op de verandering van 
de organisatie. Wanneer deze morgen beslist 
om gebouwen te verkopen en een aantal 
via lease back terug in gebruik te nemen, 
moet facility management weten hoe daar 
mee om te gaan. Meetsystemen moeten 
dergelijke verandering aankunnen en er 
moet voldoende flexibiliteit ingebouwd zijn 
in de contracten. Alertheid en flexibiliteit 
zijn de kernpunten voor de toekomst van de 
Facility Manager. 

Bart D’heer
Director major accounts
Aremis

Communicatie en integratie 
De Facility Manager moet meer werk maken 
van communicatie met zijn interne partners 
als HR, real estate, finance, ICT, maar 
evenzeer met de externe partners. Integratie 
van competenties en dienstverlening is 
noodzakelijk. Communicatie is eveneens 
belangrijk in het kader van de evolutie 
naar oudere medewerkers en het risico op 
cultuurschokken tussen generaties dat dreigt 
in de toekomstige werkomgeving. Waar en 
hoe er gewerkt wordt speelt weinig rol, maar 
het belang van communicatie, integratie en 
motivatie van de medewerkers, neemt toe.
Facility management is historisch gegroeid 
vanuit relatief operationeel management, 
onderhoudsbeheer. Het vakgebied heeft 
nood aan contacten op C-level. Als de 
directie niet tot de Facility Manager komt, 
stap dan zelf naar hen toe. Ga met een 
strategisch plan, niet met operationele 
beslommeringen. Voordenken en factueel 
voorbereid zijn is essentieel om erkenning te 
krijgen. Begin met het meten van wat er is. 
Ook het kennen van de strategische visie 
van de directie op langere termijn (10 jaar) 
is belangrijk om daar adequaat te kunnen op 
inspelen. 

Jos Duchamps
Gedelegeerd Bestuurder
Procos Group

maak plaats voor innovatie
De generatieclash die dreigt op de werkvloer 
stelt een bijzondere uitdaging aan de 
Facility Manager. Omgaan met de nieuwe 
diversiteit aan generaties op de werkvloer 
kan best gebeuren in combinatie met HR 
en ICT. ‘Maak plaats voor innovatie’ klinkt 
als vanzelfsprekend, maar de praktijk oogt 
anders. Een recente rondvraag gaf aan 
dat 82% van de geënquêteerde bedrijven 
innovatie belangrijk vindt. 
Van deze bedrijven beweerde 69% dat 
hun werkplekken hierop afgestemd zijn. 
In werkelijkheid blijkt bij amper 41% de 
verhouding tussen individuele werkplekken 
en werkplekken voor samenwerking 80/20 
te bedragen. De Facility Manager staat voor 
de grote uitdaging om de werkomgeving aan 
te passen aan de realiteit van het werken 
binnen het bedrijf. Anders leven leidt ook 
tot anders werken. Wat ook de definitie is 
van het werken, de Facility Manager moet 
een werkomgeving creëren die de manier 
van werken van de organisatie en haar 
medewerkers optimaal ondersteunt. Dat 
moet vanuit de vraag naar hoe gaan we 
samenwerken? Hoe doen we individueel 
werk, hoe gaan we werken met mensen 
aan de andere kant van de wereldbol? De 
Facility Manager moet het voortouw nemen 
en daarom moet het vakgebied ook op 
strategisch niveau gebracht worden.

Think Tank   i  Vision of The fuTure of fm  i
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Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar elke Facility Manager   voor staat in de nabije (2020) en verdere toekomst (2030)?

Luc Talboom
Director Security, Safety & Facilities
Telenet

Technologie als partner 
Facility management moet als diensten-
leverancier communicatiever worden naar 
zijn interne klanten, maar ook initiatieven 
nemen om na te denken over strategische 
processen en daarmee aankloppen bij de 
directie. De Europese norm EN15221 is 
een feit en is een belangrijk hulpmiddel om 
facility management op strategisch niveau 
binnen het bedrijf te verkopen.
Het is essentieel om precies te weten hoe 
een bedrijf vandaag werkt, waar het naartoe 
wil, hoe men wenst samen te werken, 
om veranderingen in de werkomgeving 
succesvol te implementeren.
De technologie met focus op netwerken 
en smartphones wordt zo performant dat 
ze niet alleen een uitdaging stelt aan de 
Facility Manager voor wat het beheer betreft, 
maar ook een fantastische tool insluit voor 
klantgericht facility management. Facility 
management kan in real time informatie 
verkrijgen over de identiteit van een 
persoon, de plaats waar hij zich bevindt 
en wat hij of zij belangrijk vinden in hun 
werkomgeving. Het is perfect denkbaar 
om gepersonaliseerde berichten te pushen 
zodra een medewerker het kantoorgebouw 
betreedt. De Facility Manager moet de 
beschikbare technologie optimaal gebruiken 
in zijn communicatie en beleid.

frank Geets
Administrateur-Generaal
Agentschap voor Facilitair Management 
van de Vlaamse Overheid

De interne klant verrassen  
De Facility Manager moet innovatief uit de 
hoek komen, sneller kunnen gaan dan wat 
zijn interne klanten verwachten. Facility 
management moet de klant voortdurend 
blijven verrassen met beter en nieuwer. 
Het werken zal blijven evolueren en 
daar moet facility management optimaal 
ondersteunend op inspelen. Mensen komen 
minder naar kantoor om te werken, wel 
om te ontmoeten en samen te werken. Elke 
organisatie krijgt te maken met oudere 
medewerkers, die eigen noden hebben. 
Alleen focussen op de Y-generation kan niet 
langer; facility management moet rekening 
houden met alle generaties.
De Facility Manager moet werk maken 
van een sterkere communicatie, durven 
uit de kast te komen. Wanneer dit niet 
gebeurt, zal het vakgebied nooit tot C-level 
kunnen opklimmen. Als persoonlijk, maar 
allicht te veralgemenen project voor de 
toekomst, zie ik het volledig integreren 
van het werkplekmanagement. De 
bestaande hokjesmentaliteit tussen facility 
management, ICT en andere helpdesks 
moet verdwijnen om plaats te maken voor 
één gecentraliseerde dienstverlening naar de 
interne klant. 

Chris Claessens 
Director General Services
PwC Belgium

Werk maken van ‘branding’
De Facility Manager moet luisterbereidheid 
tonen naar alles wat er gebeurt op de 
werkvloer en dat ook proberen te begrijpen. 
Communicatie met de werkvloer levert 
onontbeerlijke informatie op om facility 
management goed te bedrijven. Het maakt 
het mogelijk juist te anticiperen, dingen aan 
te dragen waar de gebruiker daadwerkelijk 
zit op te wachten. 
Dat is slechts mogelijk door interactiviteit en 
vereist het verzorgen van de eigen ‘branding’. 
Facility management moet intern kenbaar 
gemaakt worden, maar ook uitgedragen in 
het professionele netwerk van de Facility 
Manager. We maken teveel de fout te denken 
dat niemand geïnteresseerd is in wat we 
doen, terwijl we zelf constant geïnteresseerd 
moeten zijn in wat anderen doen om hen 
te kunnen faciliteren. Facility Managers 
moeten meer illustreren wat ze betekenen 
binnen het bedrijf en in de ruimere 
professionele omgeving. Het vakgebied 
heeft een fenomenaal ‘empowerment’. Maak 
dat men weet wat facility management of 
werkplekmanagement is en waar het voor 
staat!
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