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Facility Management was nog ‘Facilitaire 
Dienstverlening’ toen Steven Clemminck 
zich inschreef voor die toen amper drie 
jaar jonge studierichting. Hij ging aan de 
slag bij De Witte & Morel en Meermans en 
Bloemen (Hudson sinds 1  januari 2008) 
als verantwoordelijke voor ICT. Binnen de 
snel groeiende organisatie werd Facility 
Management opgedeeld tussen het di-
rectiesecretariaat en ICT, dat instond voor 
alles wat enigszins naar techniek rook. 
Ook technisch project management bij 
verbouwingen of nieuwbouw werd hem 
toevertrouwd.
Na negen jaar maakte Steven Clemminck 
de overstap naar de Vlerick Business 
School, waar hij de verantwoordelijkheid 
opnam over ICT, Facility Management en 
de bibliotheek. Vandaag omvatten zijn be-
voegdheden Facility Management en is hij 
actief als executive coach voor bepaalde 
studenten die specifieke programma’s vol-

gen. Daaronder leiderschapcoaching voor 
zowel beginnende als ervaren managers. 

“Ik hou heel erg van dit deel van mijn ta-
kenpakket”, benadrukt Steven Clemminck. 

“Het succesrijk begeleiden van verande-
ringen vanuit een gegeven situatie naar 
een gewenste nieuwe toestand ligt me 
zeer na aan het hart, ongeacht het over 
mensen gaat, dan wel bouwprojecten of 
processen.”

Drie campussen
Facility Management bij de Vlerick Busi-
ness School is allesomvattend en dat is 
precies wat Steven Clemminck zo aan-
spreekt in het vakgebied. “Ik kan in Faci-
lity Management dagelijks mijn passies 
uitleven”, stelt hij. “Het gaat voortdurend 
om het uitwerken van verbeteringstra-
jecten, het concreet begeleiden van een 
uitgangssituatie naar een betere toestand, 
ongeacht dat met catering, technieken, 
bouw of wat dan ook te maken heeft.”
Bij Vlerick Business School vallen zowel 
bouw- en verbouwprojecten als alle ser-
vices, onderhoud, veiligheid & preventie 
onder Facility Management. De dienst 
Facility Management bestaat uit één tot 
twee mensen per locatie – campus Brus-
sel en Leuven – voor de dagelijkse ope-
rationele werking. “Dat betekent de aan-
sturing van onze serviceproviders voor 
catering, schoonmaak, security, enz.”, licht 
Steven Clemminck toe. “In Leuven gaat 
het bovendien om een gemengde campus 

met de KU Leuven. We werken in principe 
het liefst met dezelfde partijen voor onze 
drie campussen, maar de KU Leuven had 
bepaalde contracten lopen die gunsti-
ger waren, zodat we gekozen hebben om 
daarin mee te delen.”
Gent is de hoofdcampus en daar zijn drie 
medewerkers begaan met het dagelijks 
beheer. In Brussel en Leuven is het ont-
haal uitbesteed en valt de opvolging daar-
van ook onder Facility Management.
Nog een bijzondere bevoegdheid is de 
Reprodienst. “Hoewel we alle cursusma-
teriaal maximaal digitaal aanbieden, zijn 
er bepaalde documenten die toch beter 
in printversie ter beschikking worden ge-
steld”, licht Steven Clemminck toe. “Maar 
we trekken wel voluit de digitale kaart, 
met onder andere een groot park iPads 
die we voor uitleen aan de studenten 
beschikbaar houden. Verder zetten we 
sterk in op BYOD (Bring Your Own Device), 
waarop alles moet mogelijk zijn.”
Mobiliteit is ook bij Vlerick Business 
School een actueel thema. “Hr is de voor-
trekker voor wat mobiliteit en bedrijfs-
wagens betreft, maar Facility Manage-
ment ondersteunt deze met aangepaste 
services en infrastructuur”, verduidelijkt 
Steven Clemminck. “Stad Gent focust heel 
nadrukkelijk op de fiets en dat uit zich in 
een verhoogd aantal mensen die met de 
fiets naar de campus komen. Vanuit Faci-
lity Management werken we momenteel 
aan een grotere capaciteit voor de fiet-
senstalling.”

Technische ondersteuning
“Iedereen die niet echt nodig is op de 
campus moet makkelijk van thuis uit kun-
nen werken”, stelt Steven Clemminck. “In 
samenspraak met IT en hr zorgt Facility 
Management voor de nodige technische 
ondersteuning. Het gebruik van Skype en 
Teams zijn al goed ingeburgerd.”
Technische ondersteuning van zowel het 
volledige medewerkersteam als de stu-
denten is een stokpaardje van Steven 
Clemminck, ook al maakt ICT nu zowat 
anderhalf jaar geen deel meer uit van de 
bevoegdheden van Facility Management. 

“Ik stel dat zeer eenvoudig: alles moet feil-
loos werken, op elk ogenblik en op elke 
plek”, benadrukt Steven Clemminck. “We 
focussen op een ‘single sign in’-werking, 
één unieke login voor zowel studenten, 
medewerkers als alumni.”

Van ‘ist’ naar ‘soll’ begeleiden

Steven Clemminck is operations manager bij de internationaal 
vermaarde Vlerick Business School en beheert de dagelijkse 

werking van drie campussen. Vanuit zijn functie zorgt hij voor het 
welzijn van meer dan 8.500 executive deelnemers aan 140 op maat 
uitgewerkte programma’s, 740 MBA- en Master-studenten uit 
meer dan 50 landen, 160 medewerkers in loondienst en tientallen 
vrije docenten.

Leeftijd: 46
Opleiding: Facilitaire Dienstverlening
Huidige functies: 
- Operations manager en 
 executive coach aan de Vlerick 
Business School

- Docent posthogeschool Odisee en 
lid van de adviesraad

- Ifma-bestuurslid
- Medeoprichter Visible Bridges

Vorige functie:
Verantwoordelijke voor ICT bij De 
Witte & Morel en Meermans en 
Bloemen (nu Hudson)

Steven Clemminck - operations manager bij Vlerick Business School

Steven Clemminck
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“Ik kan in Facility Management 
dagelijks mijn passies 
uitleven.”



Make-over Brusselse campus
Een grootschalig project dat momenteel 
loopt is de renovatie van de Brusselse 
campus, ondergebracht in de 102  meter 
hoge Manhattan-toren op de hoek van 
het Rogierplein en de Kleine Ring. Eige-
naar Icon Real Estate pompt meer dan 
40  miljoen euro in het verouderde ge-
bouw om het milieuvriendelijker te ma-
ken en een volledig nieuwe look te geven 
met een ontwerp van architectenbureau 
Jaspers-Eyers. “Vlerick Business School 
is er gehuisvest op de eerste, tweede en 
derde verdieping, maar de renovatie van 
het gebouw verplicht ons tot een inter-
ne verhuis van een deel van de campus”, 
verklaart Steven Clemminck. “Van de der-
de verdieping ging het tijdelijk naar de 
rechterzijde van de eerste verdieping om 
uiteindelijk de linkerzijde van de eerste 
verdieping te betrekken, die dan casco 
ter beschikking zal staan. In totaal gaat 
het om een 2.700 m² omvattend project, 
waarvan 2.300  m² nieuwe inrichting op 
de eerste verdieping en 400 m² renovatie 
op de tweede verdieping. We verwachten 
alle werken af te ronden in 2020.”

“Het nieuwe deel van de campus voor-
ziet in twee grote leszalen, alle kantoor-
ruimte voor de medewerkers, het onthaal, 
‘brake-out spaces’ voor groepswerk door 
studenten en meeting rooms voor de 
medewerkers. Verder komt er een mini-vi-
deostudio, zoals nu al in gebruik in Gent. 
We denken ook aan een multifunctionele 
afzonderingsruimte die gebruikt kan wor-
den door internationale gemeenschappen, 
als rustplek, voor het geven van borstvoe-
ding of ook nog als bidplek”, vult Steven 
Clemminck aan. “We houden op vele vlak-

ken rekening met het multiculturele as-
pect en veranderende verwachtingen. Zo 
ook bij de catering waar vegetarisch, ve-
ganistisch, glutenvrij, lactose intolerantie, 
enz. verregaand gerespecteerd worden.”

Flexibiliteit afstemmen op 
gebruikers
Flexibiliteit vanuit Facility Management 
ten opzichte van de klanten is voor Steven 
Clemminck een grote langetermijnuitda-
ging. “Onze locaties worden vaak gebruikt 
voor allerhande events, soms terwijl les-
programma’s gewoon doorlopen, die soms 
ook gepaard gaan met een volledige 
herinrichting voor één dag”, illustreert hij 
het gegeven. “Een extreem gebruiksge-
mak van alle lokalen en onvoorwaardelij-
ke bedrijfszekerheid zijn vereist. Lokalen 
worden voor zeer uiteenlopende doelein-
den gebruikt: als klassieke lesruimte, maar 
ook als dynamische lesruimte waar de 
vier wanden als whiteboard dienen voor 
projectie en notities, of ook nog als ten-
toonstellingsruimte…”
Het publiek dat de Vlerick Business 
School aantrekt is postuniversitair. “Het 
gaat om een constante stroom mensen 
die niet vertrouwd zijn met onze cam-
pussen”, merkt Steven Clemminck op. “We 
moeten alles in het werk stellen om die 
mensenstromen het gewenste gedrag te 

laten vertonen en de weg te laten vinden. 
Bij events en ingangsexamens, werkt al-
leen duidelijke, op het event afgestemde 
signalisatie. De overal aanwezige basis-
signalisatie is bij stressvolle periodes of 
veel volk zeker niet voldoende.”
Bovendien spreekt de Vlerick Business 
School een topsegmentpubliek aan, wat 
verwachtingen schept naar premium ser-
vices.

FM 2.0
Voor Steven Clemminck gaat Facility Ma-
nagement niet over gebouwen, catering, 
technieken,… maar gaat het altijd over 
mensen. Daarom is investeren in commu-
nicatie cruciaal en moet Facility Manage-
ment het verschil maken met andere the-
ma’s dan deze die vandaag inherent horen 
te zijn aan het vakgebied (bijvoorbeeld 
duurzaamheid). “Het gaat niet langer over 
het aanbieden van facilities, maar om het 
creëren van een beleving.”

“Er is nog een lange weg af te leggen om 
Facility Management een strategische 
plaats te geven in de Belgische onderne-
mingen”, betreurt Steven Clemminck. “Wie 

Kom buiten! Facility Management 
lukt niet vanachter je bureau. Bezoek 
beurzen, leveranciers en je klanten… 
Praat en bevraag. Maak je uitdagin-
gen bekend en probeer niet alles zelf 
op te lossen. Vaak dragen collega’s 
je spontaan oplossingen aan vanuit 
hun ervaringen.”

Tip voor collega’s
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“Een extreem gebruiksgemak 
van alle lokalen en 
onvoorwaardelijke 
bedrijfszekerheid zijn vereist.”



als bedrijf gezien wil worden, heeft nood 
aan Facility Management om de fysieke 
representatie van de waarden en identi-
teit naar de buitenwereld, in casu de sol-
licitanten, maar ook de eigen werknemers 
en klanten, uit te dragen.”
Facility Management en marketing kun-
nen daartoe versterkende partners zijn, 
leerde een studie met het oog op rebran-
ding van de Vlerick Business School. “De 

bedoeling was het eerder saaie en oubol-
lige imago af te leggen en te ruilen voor 
een moderne, frisse en internationale uit-
straling”, verhaalt Steven Clemminck. “De 
studie resulteerde in het inbrengen van 
kleur in de campussen, de benaming van 
brake-out rooms naar internationale ste-
den, het laten terugkeren van de ‘V’… Het 
is belangrijk een weerhouden concept zo 
ver mogelijk door te trekken. We brachten 
het kleurconcept over tot in details als 
servetten, bloembakken en zelfs een vol-
ledige printer kreeg een kleurbad.”
Facility Management moet klaar zijn 
voor voortdurende verandering, moet fa-
cilities aanpasbaar en toekomstgericht 
maken. “Eenvoud nastreven helpt de ge-
wenste flexibiliteit”, stelt Steven Clem-
minck. “Waar vroeger een projectiescherm 
elektrisch uit het plafond uitrolde, geven 
we nu de voorkeur aan keramische witte 
wanden rondom, die zowel projectie als 
beschrijven toelaten, volledig inspelend 

op de dynamiek die de lesgever aan de 
dag legt. We moeten vereenvoudigen 
waar het kan, door na te denken en in-
formatie in te zamelen, wat de gebruiks-
mogelijkheden, het gebruiksgemak en de 
betrouwbaarheid opvoert.”
Door Eduard Coddé
Foto’s Vlerick Business School

www.vlerick.com

01. De Vlerick Business School spreekt een topseg-
mentpubliek aan, wat verwachtingen schept naar 
premium services.
02. Gent is de hoofdcampus en daar zijn drie mede-
werkers van de dienst Facility Management begaan 
met het dagelijks beheer.
03. In de campus Brussel is het onthaal uitbesteed 
en valt de opvolging daarvan ook onder Facility 
Management.
04. Het is belangrijk een weerhouden concept zo 
ver mogelijk door te trekken. Het kleurconcept is 
zichtbaar in details als servetten, bloembakken en 
zelfs een volledige printer kreeg een kleurbad.

“Contacten met mensen die in het-
zelfde vakgebied zitten zijn zeer 
nuttig. Praat over waar je mee bezig 
bent, over je actuele project(en). Dat 
levert spontaan raad en interessante 
contactgegevens op. Het samenbren-
gen van kennis aan klant- en leve-
rancierszijde levert tijdwinst op en 
verkleint de kans op missers.

Ifma-lidmaatschap
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