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THINK THANK/  WELL-BEING@JOBS

Wellbeing @ Work  
Hoewel ‘Het nieuwe werken’ nog veelvuldig als generalis- 
tisch begrip voor het actuele werken wordt gehanteerd, is 
zowat iedereen het erover eens dat het achterhaald is. Zowel 
de early adopters als wie nu instapt geven er een eigen 
interpretatie aan op maat van hun organisatie, maar vooral    
op maat van de medewerkers die ze willen binden en/of aan-
trekken, kortom met focus op het welzijn in de werkomgeving.  

Daarbij stelt zich uiteraard de vraag naar hoe de werknemer 
vandaag aankijkt tegen zijn werkgever en wat hij verwacht van         
de werkomgeving. Vier panelleden gaven op 26 oktober 2017      
hun visie tijdens het FM Congres georganiseerd door Ki’ Commu-
nications. 

Kristian Vandenhoudt, Vice President HR bij Atlas Copco 
Airpower nv en recent verkozen tot HR Manager of the Year:         
“Het gaat om veel meer dan de materiele omgeving waarin ge-
werkt wordt. Bedrijven moeten focussen op werkbaar werken. 
Medewerkers willen gemotiveerd naar hun werk komen, verwachten 
ook alsmaar meer autonomie. De ideale match is wanneer de 
werknemer bij de werkgever dezelfde waarden ontdekt als bij 
zichzelf. Meer dan de war for talent komt het erop aan mensen 
optimaal in te zetten, voor elke functie de best mogelijke kandidaat 
te vinden”.

Jos Marinus, voorzitter VIV (inkoop & logistiek) en meer dan 30 
jaar werkzaam geweest in HR-gerelateerde functies bij Danone: 
“De bedrijfscultuur is erg belangrijk en het bedrijfsimago moet 
positief zijn. De kandidaat-werknemer moet spontaan het gevoel 
krijgen voor een bedrijf te willen werken. Daarnaast is er vandaag 
meer aandacht voor de werk/privé-balans en verwachten mede-
werkers dat de technologische ondersteuning mee is”.

Alexander. P. Bos, CFM van BCiM b.v., consultant en expert 
strategisch FM in de Benelux, assessor FM-opleiding NHTV   
Breda: “Het output gestuurd werken spreekt vooral jonge mensen 
sterk aan. Zij kijken anders aan tegen het werken, vinden het niet 
langer nodig alles zelf te weten, maar wel waar ze het snel kunnen 
vinden”. 

Frank Geets, Administrateur-Generaal Facilitair Bedrijf Vlaamse 
Overheid: “Vroeger werkten er maximaal 3 generaties samen in  
een bedrijf, vandaag zijn er dat 4 en blijken ze totaal verschillend 
van elkaar. De uitdaging is dan ook om een werkomgeving te 
creëren voor allen, een werkomgeving waarin alle persoonlijke 
eigenschappen van de medewerkers samenkomen. Het is belang-
rijk om zowel ervaren mensen in het team te houden als goede 
nieuwe krachten aan te trekken. De werkomgeving moet zich dan 
ook constant aanpassen aan beiden. Jongeren bepalen vandaag 
zelf wel voor wie ze gaan werken. Facility management kan daarin 
nadrukkelijk het verschil maken”.

Faciliteren van het werk, een eindeloos opbod?
‘Facility management faciliteert het werken’ is de meest beknopte 
samenvatting van het vakgebied, maar hoever moet je daarin 
gaan? 

Alexander. P. Bos: “Wat je thuis zelf hoort te doen, verwacht je als 
werknemer op het werk dat anderen voor je doen. Als facilitator van 
het werk gedraag je je best als thuis. Probeer de dingen te doen 
zoals je die thuis zou aanpakken of regelen. Hou het vooral simpel, 
zoek het niet te ver”. 

Frank Geets: “Als Facility Manager moet je alles in de werkomge-
ving doen voor de medewerkers zoals ze thuis zelf doen voor hun 
woonomgeving. Net iets meer doen dan thuis volstaat om een 
hospitality-sfeer te creëren. Het komt erop aan het gevoel te geven 
dat er voor medewerkers en bezoekers goed gezorgd wordt.           
De werkgever toont zich bezorgd om het welzijn van de werk-
nemer. Facility management maakt dat alles gemakkelijk, vlot           
en zonder nadenken gebeurt. De dienstverlening voelt vanzelf-
sprekend aan”.

Na het debat met deze vier tenoren uit de wereld van Facility en HR 
management, werden de deelnemers van het congres uitgenodigd 
om deel te nemen aan verschillende workshops onder leiding van 
15 ervaren professionals. Profacility laat u graag de getuigenis van 
6 van hen ontdekken.
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Facility management speelt de hoofdrol in wellbeing@job
Gino Cauwel, Facility Manager Benelux bij Mondelez, het wereld-
wijd tweede grootste voedingsconcern, heeft met een interval van 
amper enkele jaren twee verhuisprojecten begeleid. “Een bedrijf en 
de wereld waarin dat werkzaam is, verandert constant en de 
verandering gaat alsmaar sneller” kadert hij het recentste project. 
“De gehuurde oppervlakte daalde van 6500 naar 4000m², de 
gemiddelde oppervlakte per werkplak van 18 naar 12m², terwijl het 
er voor de medewerkers beter en aangenamer uitziet”.
De functionaliteit, het comfort en het uitzicht van het interieur 
hebben een directe en persoonlijke impact op de perceptie van        
de werkomgeving en beïnvloeden bijgevolg de productiviteit van    
de mensen en het ‘wellbeing’-gevoel. “We hebben testopstel-
lingen gedaan voor werkplekken en lockers, om de mensen onder 
realistische omstandigheden te laten kennismaken met hun nieuwe 
werkomgeving” blikt Gino Cauwel terug. “Het budget voor het 
verhuisproject was zeer krap, maar uiteindelijk ziet het er duur uit. 
Dat werd o.a. mogelijk gemakt door te kiezen voor maatwerk voor 
accenten in het interieur, wat voordeliger uitviel dan de aankoop 
van merkmeubilair”. 
“Om het budget in evenwicht te houden werd een deel van het 
bestaande kantoormeubilair opgefrist, maar tevens opgewaardeerd 
met bv. elektrische hoogteregeling. Het concept is gegroeid vanuit 
interen ambassadeurs, mensen die van meetaf geloven in de 
verandering” commentarieert Gino Cauwel. “Het zijn zeer waarde-
volle interne verkopers voor het project, die maken dat op het 
moment van de verhuis 90% van de mensen mee zijn met de 
verandering”.

Meer plezier in leven en werk
Telenet telt 3300 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van    
38 jaar. Liefst 60% van de vacatures wordt intern ingevuld. Met het 
programma ‘Home @Work’ streeft Telenet naar ‘meer plezier in 
leven en werk’ voor zijn medewerkers. Het gaat om een bevraging 
van de medewerkers naar wat ze nodig achten om goed te kunnen 
werken en wat er nodig is om zich goed te voelen op het werk.
Guy Storms, Facility Manager & Security bij Telenet: “Daarbij 
moeten we denken aan verschillende leeftijdsgroepen, van school-
verlaters tot bijna gepensioneerden; verschillende opleidings-
niveaus; een multicultureel personeelsbestand met verschillende 
talen; uiteenlopende mobiliteitsbehoeften; anders valide personen; 
verschillende gezinssituaties….”.
De enquête leverde heel diverse reacties op, waaronder budget-
vriendelijke catering, oppas voor een ziek kind, game rooms, 
sanitair voor sporters, een mama’s kamer, thuiswerken, oplaad-
punten voor E-mobiliteit, een brooddienst, een barista, een smoothie-
bar, parkeerfaciliteiten, maandelijks een dag vrijwilligerswerk 
mogen verrichten zonder loonverlies, een strijkdienst, een ‘nap-
room’, een fitness,… enz. 
Guy Storms: “Hoe ver moet je hier als werkgever in gaan?                    
De werkgever moet op maat van  elk individu extra’s zoeken voor 
zover deze beheersbaar blijven. De geboden services moeten 
voort-durend geëvalueerd en aangepast worden. Bovendien stelt 
zich de vraag of ze door de werkgever moeten gesponsord worden, 
of ze gedeeltelijk of volledig betalend zijn…”. 
Het is moeilijk meetbaar of deze extra’s meer trouw aan het bedrijf 
genereren, maar ze geven wel minder aanleiding om elders te 
solliciteren!

HR-IT-FM pakken het samen aan
Robert De Colfmaker, Facility Manager NN Belgium, voerde in 
2013 het nieuwe werken in bij het toenmalige ING Life & Non-Life 
Belgium en begeleid nu de fusie tussen NN Belgium en Delta Lloyd 
Life.
“Vandaag kan iedereen thuiswerken zoals op kantoor, zijn de 
kantoren toegankelijk van 05.00 tot 22.00u, is er een uitgebreid 
cafetariaplan voorzien en bieden we een breed gamma services 
voor werk of privé” stelt Robert De Colfmaker. “We moeten ons op 
dit fusiemoment afvragen of de wensen van de interne klant niet 
verschillen t.o.v. 2013 en of ze er niet weer anders zullen uitzien      
in 2020”.
‘Welzijn op het werk’ is eigenlijk bij wet verplicht benadrukt Robert 
De Colfmaker. Gezondheid, ergonomie, hygiëne, het verfraaien van 
de werkplek, veiligheid, psychosociaal welzijn, … maken deel uit 
van de wetgeving rond arbeid. Er dient een risicoanalyse uitge-
voerd te worden voor de domeinen die relevant zijn binnen de 
organisatie en uitgeschreven in een jaaractieplan en een vijfjaren-
visie in het Globaal PreventiePlan (GPP). Robert De Colfmaker:   
“De mens is het belangrijkste kapitaal. Medewerkers langer gezond 
en actief houden, een lange termijn visie ontwikkelen over welzijn 
op het werk, is noodzakelijk voor het vinden van een harmonische 
werk/privé-balans. Het pakket verwachtingen van medewerkers 
evolueert met de leeftijd en de levensfase waarin ze zich bevinden. 
Werknemers zullen steeds meer in de plaats van de werkgever 
bepalen hoe hun loopbaan er zal uitzien, hun verloning moet 
verlopen en aan welke mobiliteitsoplossingen ze de voorkeur 
geven. De samenwerking tussen HR-IT-FM leidt tot de beste       
plek om te werken”.

1) zie kader op pagina 22 ‘ SWOW: van Le Monnoyer tot de Keizerslaan’
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HR en FM vinden elkaar in welzijn 
Acerta is een HR-dienstverlener met 1200 medewerkers en 21 
kantoren. Als Facility Manager rapporteert Jan Oostens aan de 
CFO van het bedrijf. 
“Facilities heeft een gemeenschappelijk doel met HR in het      
streven naar een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers” 
schetst Jan Oostens. “HR staat in voor het optimaal inzetten van 
menselijk talent; FM zorgt voor het optimaal gebruik van de ruimte 
om allen een relevante werkomgeving te bieden”.
‘Welzijn op het werk’ kent vele facetten. Er is het fysieke welzijn, 
wat gaat over een gezonde werkomgeving. “Een goede gezond-
heid zorgt voor mentale weerbaarheid en meer engagement” be-
nadrukt Jan Oostens. Er is uiteraard ook de werkplek die ergo-
nomisch verantwoord moet zijn, aangepast aan de taken en ook 
staand werken moet toelaten. Verder is er de comfortervaring die 
bijdraagt tot het welzijn, met aspecten als verlichting, geluidshinder, 
maar ook hygiëne (schoonmaak) tot het aanbod dranken, fruit en 
soep voor de medewerkers. Last but not least mag zeker de veilig-
heid niet uit het oog verloren worden. Het gaat dan om elektrische 
aansluitingen, een voor iedereen toegankelijk evacuatieplan, 
brandoefeningen, enz. 
Jan Oostens: “Facility management kan veel bijdragen tot het 
welzijn op het werk, maar de werkomgeving blijkt slechts voor 20% 
impact te hebben op het zich goed voelen op het werk. Emotioneel 
welzijn is erg belangrijk en kan omschreven worden als ‘fun’ op en 
na het werk. Het welzijngevoel stimuleren gaat gepaard met 
verandering, met het afstand durven nemen van gewoontes en 
zich verplaatsen in iemand anders’ schoenen”.

Cultuurverandering 
Erwin Ollivier, Managing Director Athlon: “Bij de verhuis naar onze 
actuele vestiging was het de bedoeling om een werkomgeving      
op mensenmaat te creëren, een plek waar de medewerkers zich 
thuis voelen. Daarom bevroegen we de mensen naar hoe ze de 
bedrijfscultuur ervaren”.
Bij de antwoorden zaten begrippen als familiaal, sfeer, flexibel, 
open, contactvriendelijke collegiaal. “Dat hebben we gelinkt aan  
de maatschappelijke functie van ons bedrijf: CO2-uitstoot verlagen 
en bijdragen tot een betere mobiliteit” verklaart Erwin Ollivier.          
“We hebben het circulair denken vooropgesteld, wat o.a. resul-
teerde in het recupereren van een 10 jaar leegstaand pand, het 
refurbishen van oud kantoormeubilair…”.
In de Athlon hoofdzetel zijn 220 mensen werkzaam. Er zijn echter 
1,5x zoveel werkplekken voorzien, waarvan 80% ergonomische. 
“Niemand moet zoeken naar een werkplek en er is altijd veel vrije 
keuze” licht Erwin Ollivier toe. “Niemand mag echter een werkplek 
claimen en de verschillende departementen zijn ook niet verankerd 
in de ruimte. Overal staan schermen, toetsenborden en muizen ter 
beschikking. Thuiswerken mag, maar zowat iedereen komt naar 
kantoor”.
Het concept is ontstaan vanuit een co-creatie met alle medewerkers. 
Liefst 180 van de 220 collega’s hebben deelgenomen aan de co-
creatie sessies voor de interieurs die overigens buiten de werkuren 
georganiseerd werden. 
Nog opmerkelijk is het rekruteren van nieuw talent in de nabijheid 
van het bedrijf. “We zijn gevestigd in een woonwijk en mensen uit 
de buurt aanwerven drukt het woon/werkverkeer” commentarieert 
Erwin Ollivier.

Feel great@work
Als telecomorganisatie heeft Proximus speciale aandacht voor      
het voorkomen van burn-outs bij de medewerkers. “Medewerkers 
worden geconfronteerd met een constante en zeer snelle ver-
andering bij zowel klanten, omgeving als technologie” analyseert 
Marc Moris, Head of corporate prevention & protection. “Mede-
werkers verwachten erkenning, autonomie en een minder hoge 
druk op het halen van de doelen”.
Als werkgever moet men de psychosociale risico’s onder ogen 
durven zien. De veerkracht op zowel fysiek als mentaal en 
relationeel vlak is beperkt. Soms kunnen schijnbaar eenvoudige 
zaken een belangrijke impact hebben. “Het stimuleren van meer 
bewegen op het werk, door de trap te nemen i.p.v. de lift” 
argumenteert Marc Moris. “Er worden ook middagwandelingen 
georganiseerd in teamverband. Binnen de departementen zijn 
mensen opgeleid als ergonomiecoach. Zij dragen zorgen voor     
het controleren van het gebruik van de werkplekken, adviseren      
en helpen hun collega’s om een betere houding aan te nemen   
door bv. hun bureaustoel of werkbladhoogte beter af te stellen”.
Er is afstand genomen van de conventionele sterkte/zwakteanalyse 
bij medewerkers, waarbij de focus lag op het detecteren van 
zwaktes om ze bij te sturen. Vaak bleven de bijscholingen zonder 
resultaat. Nu is de focus verlegd op het verbeteren van de sterktes, 
op dingen die de persoon graag en daardoor ook beter doet.           
Er wordt gestreefd naar complementariteit tussen collega’s door 
de zwaktes van de ene te compenseren met sterktes van de 
andere.
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