
Facility Management en Real Estate zijn 
sinds vele jaren de rode draad doorheen 
de carrière van Anne-Marie de Krom (Di-
rector, Real Estate en Facilities IQVIA). Ze 
startte haar loopbaan bij Management 
Centre Europe als training program admi-
nistrator en ging in de jaren daarna aan 
de slag voor diverse klantenaccounts bij 
verschillende advertentieagentschappen 
zoals Grey, Three Points en Advertising 
Systems. Ze werkte ook een aantal jaren 
als eigenaar en uitbater van banketzalen. 
In 1998  startte haar verhaal bij Quin-
tiles, ’s werelds grootste klinische onder-
zoeksorganisatie. Doorheen de jaren had 
ze er een zeer diverse portefeuille: van 
Office en Facility Management, Contract 
Management tot het verzorgen van de 
compliance voor projecten en preven-

tie-adviseur voor Quintiles België. Na vele 
jaren lokaal te hebben gewerkt werd An-
ne-Marie de Krom in 2012 verantwoorde-
lijk voor de uitbouw van global facilities 
in West-Europa (uitgezonderd UK). Mo-
menteel dient zich een boeiende periode 
aan wegens de fusie tussen Quintiles en 
IMS Health.
Anne-Marie de Krom heeft een bud-
getverantwoordelijkheid van meer dan 
10  miljoen euro aan jaarlijkse operatio-
nele kosten voor kantoren in 11 verschil-
lende West-Europese landen. Haar job 
omvat het maken van business cases en 
kapitaalsaanvragen, het meebepalen van 
de real estate en facilities strategie, real 
estate onderhandelingen, eindverant-
woordelijkheid voor centralisatie en relo-
catie projecten, facilitaire projecten die 

globaal of regionaal kunnen worden uit-
gerold en het uitwerken van processen en 
procedures. Daarnaast is ze preventiead-
viseur niveau 2 voor de Belgische site. Tot 
mei 2017  was ze verantwoordelijk voor 
zes direct reports, achttien tweede lijn 
rapportering en een fluctuerend aantal 
outsourced krachten. Na mei 2017 werd er 
toegespitst op centralisaties van de sites 
met een afbouw van line management ta-
ken. Anne-Marie de Krom rapporteert aan  
de Vice-President Real Estate van IQVIA. 
Door de centralisatie en relocatie projec-
ten heeft ze veel interactie met de lokale 
directiecomités.

Fusie
De fusie van de beursgenoteerde be-
drijven Quintiles en IMS Health, samen 
55.000 medewerkers sterk, heeft een gro-
te impact op haar job: “De bedrijven zijn 
zeer complementair en hebben eenzelfde 
klantenportefeuille, waardoor er binnen 
veel gebieden synergiën mogelijk zijn. 
IQVIA is de ‘Human Data Science Compa-
ny’ waar de voordelen van ‘Data Science’ 
worden samengebracht met de moge-
lijkheden uit de ‘Human Science’ voor het 
verbeteren van de gezondheid. De huidige 
transitiefase verloopt vlot voor IQVIA en 
de uitdaging zit in het centraliseren van 
het fysieke en niet-fysieke, op een manier 
die volledig past binnen de uiteindelijke 
bedrijfsstrategieën.

Workplace management
Een recente centralisatie (2017) betreft 
Quintiles en IMS Nederland, waarbij vier 
kantoren werden samengebracht in een 
nieuw kantoor in Amsterdam Zuidoost. 

“Werkplaats belangrijk element inzake 
het aantrekken en houden van talent”

Anne-Marie de Krom werkt reeds twintig jaar bij Quintiles, waar 
ze van de ene facilitaire uitdaging in de andere terechtkwam. 

Ook nu door de fusie van Quintiles met IMS Health. Het bedrijf 
opereert sinds november 2017 onder de noemer IQVIA: “ Binnen het 
kader van de fusie ben ik momenteel vooral bezig met centraliseren. 
Voor mij is Facility Management haast Workplace Management 
geworden. We moeten ons de vraag stellen op welke manier 
de nieuwe generaties gebruik zullen maken van de ruimte. De 
werkplaats is een belangrijk element in het aantrekken en houden 
van talent en als vertegenwoordiging van het merk.”

Anne-Marie de Krom – IQVIA
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Dit op een oppervlakte van 3.000  m² 
met 262 werkplaatsen, 130 vergader- en 
andere zit/sta plaatsen voor een 300-tal 
office-based en 100  home-based mede-
werkers. Er werd van de klassieke vaste 
werkplaatsen overgestapt naar 70% agi-
le gebruik. Andere aandachtspunten zijn 
multifunctionele ruimtes, circulair ge-
bruik van meubels en materialen, moge-
lijkheden inzake connectiviteit en stimu-
lansen rond gezonde lifestyle en positieve 
gedragsveranderingen. Anne-Marie de 
Krom: “Iedere centralisatie wordt op maat 

van het land en de organisatie benaderd. 
Hierbij wordt steeds de vraag gesteld 
welke de noden zijn van de andere partij-
en. Eigenlijk is het geen Facility Manage-
ment meer maar Workplace Management, 
waarbij constante aandacht uitgaat naar 
change management en communicatie. 
Het komt er op neer tot oplossingen te 
komen die werken, al is niet altijd ieder-
een er direct gelukkig mee. Mensen zijn 
gewoontedieren, veranderingen hebben 
tijd en een goede omkadering nodig. Men-
sen moeten soms ook in de juiste richting 

01. Anne-Marie de Krom (Director, Real Estate 
& Facilities IQVIA): “Hoe kunnen we werknemers 
motiveren om nog naar de werkplaats te komen? 
Een Facility Manager moet meer dan ooit een goede 
toekomstgerichte agile strategie uitrollen.”
02. Een recente centralisatie (2017) betreft 
Quintiles en IMS Nederland, waarbij vier kantoren 
werden samengebracht in een nieuw kantoor in 
Amsterdam Zuidoost. Dit op een oppervlakte van 
3.000 m² met 262 werkplaatsen, 130 vergader- en 
andere zit/sta plaatsen voor een 300-tal office-based 
en 100 home-based medewerkers.
03. Anne-Marie de Krom: “De klant of gebruiker 
vormt een grote uitdaging en is zeer mondig gewor-
den. Een persoonlijke aanpak zal alsmaar belangrij-
ker worden.” (Project Diana IQVIA Nederland)
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gestuurd worden. Ik denk aan stimulansen 
om hen te doen bewegen of gezonder te 
laten eten. De klant of gebruiker vormt 
een grote uitdaging en is zeer mondig ge-
worden. Een persoonlijke aanpak zal als-
maar belangrijker worden. We moeten ook 
rekening houden met de vervrouwelijking 
van veel beroepen, het intergenerationele 
en de veroudering van de werkende po-
pulatie. Door de globalisering mengen tal 
van nationaliteiten en culturen zich op de 
werkvloer.”
Ook de technologische evolutie stelt de 
Facility Manager voor een uitdaging: 

“Doordat technologie zo snel wijzigt, stelt 
ze zichzelf in vraag. Op een moment dat 
iets geïmplementeerd wordt is het soms 

al verouderd. Al of niet investeren in een 
bepaalde technologie is een interessante 
uitdaging. Het vergt kennis en aandacht 
om de juiste keuze te maken, en zo een 
goed rendement te bekomen.”

Werknemers aantrekken en 
houden
Hoe kunnen we werknemers motiveren 
om nog naar de werkplaats te komen is 
de vraag die zich volgens haar aandient: 

“Een Facility Manager moet meer dan ooit 
een goede toekomstgerichte agile strate-
gie uitrollen en steeds een crisisplan in 
het achterhoofd hebben. De werkplaats 
dient hierop aangepast te zijn en wordt 
een plaats van gedeelde ervaringen. Dit 

zal bepalend zijn voor de manier waar-
op je nieuw talent aantrekt en vasthoudt. 
We evolueren van Activity Based Working 
naar Experience Based Working. De ge-
neratiekloof is veel kleiner dan vroeger. 
De nood aan goed management is hoog. 
Ik zie de FM als een generalist, niet als 
een specialist. Vandaar dat ik ook pro-
outsourcing van specialisten ben. De FM 
moet als coördinator de grote strategi-
sche lijnen kunnen samenbrengen en be-
weegt zich tussen HR, IT, Finance, Health 
& Safety en General Management.”
Door Tilly Baekelandt
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04. Er werd van de klassieke vaste werkplaatsen 
overgestapt naar 70% agile gebruik. Andere aan-
dachtspunten zijn multifunctionele ruimtes, circulair 
gebruik van meubels en materialen, mogelijkheden 
inzake connectiviteit en stimulansen rond gezonde 
lifestyle en positieve gedragsveranderingen. (Project 
Diana IQVIA Nederland)

Elis, de expert partner in  
hygiëne voor de professionele 
medewerkers
Elis is uw leverancier gespecialiseerd in het leveren, 
verhuren en onderhouden van uw sanitaire
benodigdheden, fonteinen en tapijten.

bezorgt Elis  u een service op maat van uw

Contacteer ons op het nummer 02 416 89 30
washroom.services@elis.com
Hades Elis S.A.

Vilvoorde - Bruxelles - Aalter - Antwerpen - Liège

Ontdek  alle andere Elis’ diensten.

Elis, uw leverancier
van welzijn op het werk

www.elis.com

“Het komt er op neer om 
tot oplossingen te komen 
die werken, al is niet altijd 
iedereen er direct even 
gelukkig mee. Mensen 
zijn gewoontedieren, 
veranderingen hebben tijd 
en een goede omkadering 
nodig.”
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