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Het initiatief voor het publiceren van het boek ‘Patrimoniumbeheer en facility management 
van lokale besturen’ kwam van uitgeverij Vanden Broele, goed geïntroduceerd in de wereld 
van gemeentebesturen, waardoor het een vinger aan de pols heeft voor het detecteren van 
specifi eke behoeften. Er bleek geen enkel boekwerk te bestaan over deze materie!

Uitgeverij Vanden Broele stelde de vraag vast vanuit gemeenten naar beheercycli die in lijn liggen 
met de zesjarige beleidsvisie zoals ze dient ontwikkeld te worden na elke gemeenteraadsverkiezing. 
Facility management dient logischerwijze mee te integreren in de beheercycli. Op verzoek van de 
uitgeverij stelde Jos Duchamps een auteursteam samen met Andreas van Wagenberg - een autoriteit 
in Nederland op het vlak van facility management - en Guy Vanhoorde, Departementshoofd van het 
Departement Facility Management van de Stad Gent, en bijgevolg perfect vertrouwd met de praktijk 
van de aangesneden materie. Het boek kwam in ongeveer anderhalf jaar tot stand. Het boek wil vooral 
de kleinere gemeenten bereiken, voor wie de materie minder vertrouwd is, maar daarom niet minder 
belangrijk. Het werk ontstond in volledig co-auteurschap met een evenwichtige verdeling tussen de 
theoretische, wetenschappelijke en praktische inbreng.

Introductie tot facility management 
Het vastgoed bij de overheid heeft een enorme evolutie ondergaan. In het verleden  was het 
patrimonium een uitdrukking van de macht en het vermogen van een stad of gemeente en daardoor 
bij de overheid belangrijk als imagodrager. Vandaag moet het openbaar vastgoed vooral functioneel en 
operationeel zijn. Bij de lokale besturen zijn facility management en vastgoedbeheer zeer hecht met 
elkaar verweven. Typisch voor de lokale besturen is verder dat ze veel verschillende ‘klanten’ moeten 
bedienen.
Het boek opent met een cursus facility management. Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder
Van Proco Group: “Met uitzondering van de grote steden is facility management nog weinig bekend bij 
de lokale besturen. Gezien de doelstelling van het boek was het dan ook vanzelfsprekend om te openen 
met een introductie tot facility management”. Het eerste deel van het boek is volledig gewijd aan facility 
management en bevat hoofdstukken als ‘Wat is facility management?’, de gevolgen van de introductie 
van facility management, typische facility management ‘gereedschappen’, enz. Er wordt ook ingegaan 
op de Europese defi nitie van facility management met bijzondere aandacht voor de EN 15221 norm. 
“Dat is o.a. van groot belang omdat het boek zich ook richt op de diverse fi nanciële aspecten van 
het patrimoniumbeheer bij de lokale besturen, met een uitgekiende meerjarenbudgettering over de 
zesjarige bestuursperiode als uitdaging” verduidelijkt Jos Duchamps. 

Specifi ek werkterrein 
Het patrimoniumbeheer bij de lokale besturen is vaak een zeer complex gegeven omdat het een grote 
variëteit aan gebouwen betreft, waaronder meestal monumenten en geklasseerde panden. Dat maakt 
dat rekening houden met de TCO en ‘lifecycle cost’ uiterst belangrijk maar ook zeer ingewikkeld is. Jos 
Duchamps: “Het boek wil de facilitaire organisaties een praktische handleiding meegeven op maat van 
hun specifi ek werkterrein”.
Het boek heeft ook aandacht voor actuele thema’s en trends zoals Publiek Private Samenwerking, DBFM 
en geeft hiervan uitgewerkte cases zoals ‘scholen van morgen’, de bouw van nieuwe gevangenissen en 
de ontwikkeling van het station Gent Sint Pieter. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan ‘het nieuwe 
werken’. Jos Duchamps: “Specifi ek voor de kleinere lokale overheden is dat er weinig druk rust op het 
gebruik van het aantal vierkante meters. Zij hebben bijna altijd voldoende ruimte en zijn er ook eigenaar 
van. Bijgevolg is de invoering van het nieuwe werken vanuit het standpunt van het optimaliseren van 
het ruimtegebruik vaak geen noodzaak”. Het boek wil de bevoegde instanties bewust maken van de 
voordelen die het nieuwe werken insluit en adviseert om het mee te nemen bij nieuwbouw- of grondige 
renovatieprojecten. Er is ook een case study opgenomen om een en ander nog duidelijker te stellen.

Een andere facilitaire wereld 
De verschillen tussen facility management in de privésector en bij de lokale besturen heeft o.a. te 
maken met de omvang van de organisaties en meer nog met de versnippering van de verschillende 
diensten die elk een grote zelfstandigheid aan de dag leggen. Verder is er de grote verscheidenheid 
aan klantengroepen en de grote variatie aan type gebouwen en hun grootte. Er is de moeilijkheid om 
te sturen op kwalifi caties van mensen en de verplichting om de wet op de overheidsopdrachten strikt 
na te leven. Jos Duchamps: “In de toekomst is professionaliseren een noodzaak. Er moet vooral werk 
gemaakt worden van de klant/leverancier-relatie. Dat betreft zowel het kennen van de interne klanten 
en het herkennen van hun noden, als de service-ingesteldheid naar externe klanten”.
Het is best mogelijk dat dit boek een vervolg krijgt onder de vorm van trainingen en/of opleiding.

Eduard CODDÉ
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