
“Ik weet nog altijd niet wie mij heeft in-
geschreven voor de FM Awards 2020... Ik 
was het in elk geval niet”, lacht Sébastien 
Laporte half trots, half verbaasd over deze 
raadselachtige deelname... Maar wel ver-
diend. De 41-jarige Facility Manager is 
een pleitbezorger en een leider voor een 
innovatieve, moderne visie op facilities 
binnen Ethias. Hij is in 2002 voor de ver-
zekeringsgroep beginnen te werken toen 
die nog Omob heette. Na een stage tij-
dens zijn rechtenstudies begint hij er zijn 
carrière als beheerder van schadegevalen 
waarbij een ziekenhuisopname en een 
medische behandeling nodig zijn. Binnen 
zijn dienst werkt hij mee aan de lopende 
herziening van de werkmethodes en de 
optimalisering van de processen, zonder 
te snijden in het personeelsbestand.
De dynamische Luikenaar barst van de 
ideeën en hij trekt stilaan de aandacht 
van de directeur van de openbare instan-
ties die in 2017 de CEO van Ethias werd, 
Philippe Lallemand. “In 2011  richtte Phi-
lippe in zijn departement een programma 
voor operationele excellentie op en hij 
wilde dat ik dat leidde. Alles is daaruit 
voortgevloeid... ook voor mij persoonlijk.” 
Vier jaar lang transformeert Sébastien 

Laporte hoe de diensten georganiseerd 
zijn, welke competenties ze vereisen en 
hoe ze aangestuurd worden.

Mister Change
De hervorming van de ‘postafdeling’ 
brengt hem stilaan binnen in de wereld 
van facilities, als ‘changemanager’ voor de 
digitalisering en de outsourcing van de 
post. Sébastien Laporte is blij opnieuw 
in een team te kunnen werken, collectief 
en pragmatisch. Vooral ook de teugels 
van de transformatie in handen te heb-
ben. “Het was een hele uitdaging, waarbij 
een zestigtal bedienden betrokken waren”, 
herinnert hij zich. “Alle eenheden die zich 
verspreid over de hele groep met post be-
zighielden, moesten in een centrale dienst 
samengebracht worden en alles wat met 
scannen van documenten te maken had, 
moest worden uitbesteed. We hebben ons 
drie maanden tijd gegeven om het perso-
neel te centraliseren, om de organisatie te 
herzien en om alles wat niet met de co-
rebusiness van Ethias te maken had eruit 
te halen. Maar we wilden het talent en 
de intelligentie niet verliezen, we wilden 
blijven rekenen op de betrokken bedien-
den door hun competenties aan te passen 

en hen op te leiden voor andere functies 
binnen Ethias.” Zes maanden later waren 
de resultaten zichtbaar, vol vertrouwen 
verkregen dankzij een participatieve en 
welwillende aanpak. Inderdaad twee ken-
merken van het leiderschap van Sébastien 
Laporte.

Dit succes maakt van ‘mister Change’ een 
onmisbare schakel bij de verreikende 
reorganisatie die Ethias in 2017  opstart. 
Hij huldigt een nieuwe facilitiesafdeling 
in dat ook Gebouwen en Catering omvat, 
twee pijlers die hij op dezelfde manier als 
de postdienst zal transformeren. Sinds-
dien leidt de FM alle hard en soft servi-
ces van alle eenheden binnen de groep: 
de twee hoofdkantoren, in Hasselt en Luik, 
de 38 regionale kantoren, ... “We hebben 
in sommige gevallen de klemtoon gelegd 
op outsourcing, waarbij we weliswaar 

“Groeien en laten groeien”

Sébastien Laporte is de atypische, innovatieve Facility Manager van verzekeringsgroep Ethias. In zijn 
menselijke en welwillende stijl heeft de Luikenaar geleidelijk alle hefbomen verkregen die nodig 

zijn om te streven naar ‘operationele excellentie’. En om facilities te zien als een prestatiecentrum 
eerder dan als een kostencentrum.

Sébastien Laporte – head of organization effectiveness & facilities bij Ethias
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“Wij zijn nog altijd een dienst 
ten dienste van de anderen 
en van hun welzijn maar 
we willen het doen met alle 
hefbomen in handen.”



onze organisationele knowhow aan onze 
leveranciers (Laurenty, Cofely, Securitas, 
...) doorgaven. Aan onze leveranciers stel-
len we bovendien dezelfde eisen als aan 
onze bedienden. Ze werken allemaal met 
ons SAMEN”, benadrukt hij, overtuigd van 
het belang van teamgeest. “We hechten 
veel belang aan welzijn, aan collega’s. We 
proberen systematisch te werken aan een 
welwillende, inspirerende, pedagogische 
en participatieve aanpak. Als je de men-
sen erbij betrekt, krijg je samenhang.”

Operationele uitmuntendheid
In de herfst van 2019 is het departement 
Facilities voort uitgebreid en heeft het er 
nieuwe taken bijgekregen. Alles wat te 
maken heeft met de automatisering van 
processen maar vooral de dienst ‘operati-
onele excellentie’, die aan de basis lag van 
het succes van onze Facility Manager, valt 
er nu ook onder. Volgens onze man waren 
daar twee goede redenen voor: “Ten eerste 
moet je het hardnekkige negatieve beeld 
van facilities uitroeien dat het alleen een 
kostencentrum is. Niets is minder waar, 
je moet ze net zien als prestatiecentrum 
ten dienste van de firma. Een belangrijke 
hefboom om dat te bereiken is de toepas-
sing van operationele excellentie om de 
processen, de organisatie en zelfs de wer-
kruimten permanent te herbekijken en te 
verbeteren. Ten tweede bekijken we of we 
binnen de volgende vier jaar naar nieuwe 
gebouwen in Luik en Hasselt kunnen ver-
huizen. Maar het kantoor in Luik heeft de 
voorbije twee jaar al 250 bedienden moe-
ten opnemen die voordien werkten in ge-
bouwen die we verkocht hebben. Door de 
komst van die collega’s is het op sommige 
verdiepingen te druk geworden, is er te 
veel lawaai, staan er te veel printers enz. 
Wij hebben dit ongemak aangepakt door 
de inrichting, de meubels en de machines 
te herbekijken. Hiervoor was de inbreng 
van specialisten in ‘operationele excel-
lentie’ van kapitaal belang, en dat zal nog 
meer zo zijn om de toekomstige gebou-
wen in Luik en in Hasselt te ontwerpen.”

Alle nuttige hefbomen 
samenbrengen
Is Sébastien Laporte, door competentie na 
competentie onder zijn vleugels te bren-
gen, een ‘absorbator’, zoals zijn collega’s 
hem plagend noemen? “(lacht)... “Nee, de 
motivatie van dit alles zit hem in een een-
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voudige logica: het slim samenbrengen 
van alle hefbomen die efficiënter zijn als 
ze samenwerken. Het klopt inderdaad dat 
het FM-model dat Ethias heeft uitgewerkt 
erg atypisch en innovatief is. Wij zijn nog 
altijd een dienst ten dienste van de an-
deren en van hun welzijn maar we willen 
het doen met alle hefbomen in handen. 
Dit samenbrengen van competenties is 
essentieel om al onze uitdagingen aan te 
pakken. Anders zouden al onze resultaten 
op het vlak van digitalisering, kostenbe-
sparing, transformaties van methodes en 
werkruimtes onmogelijk zijn. Om de busi-
ness van Ethias op sleeptouw te nemen 

op dit grote avontuur, om te evolueren ten 
dienste van de klant, moet je alle nutti-
ge hefbomen kunnen bedienen... Eerlijk, 
facilities op een traditionele manier aan-
pakken, dat zou me snel verveeld hebben”, 
lacht Sébastien Laporte.
Zijn echte brandstof, dat is al altijd “pro-
cessen optimaliseren”, “dienstbaar zijn” en 
vooral zijn motto volgen: “groeien en laten 
groeien.” “Het is door alle opeenvolgende 
uitdagingen die ik heb moeten aanpak-
ken dat ik in dit vak gegroeid ben en dat 
ook alle collega’s en het team dat ik in 
de loop der jaren rond me gevormd heb, 
gegroeid zijn. Ik heb mijn standpunt nooit 
veranderd: voortdurend helpen om beter 
te doen. Maar wel met dezelfde middelen, 
want de performance staat voorop.”
Sébastien Laporte is een pragmatisch 
altruïst met een gelijkmatig humeur. Dat 
helpt om facilitator te zijn tussen zijn 
troepen, de onderaannemers, de algeme-

ne directie... “Dat klopt, ik kan rust brengen 
en mensen laten instemmen door iets uit 
te leggen. Soms moet je een beetje mas-
seren”, lacht de Facility Manager. “Maar ik 
volhard ook en ik kan halsstarrig zijn of 
mopperen over administratieve verplich-
tingen want ik houd niet van hindernissen. 
Het is de bedoeling steeds beter te doen 
maar wel door de mens centraal te zet-
ten in alles wat we doen. Ik heb zelf geen 
eigen kantoor, ik werk omringd door mijn 
collega’s in een landschapskantoor. En als 
ik een FM Award in de wacht sleep, zal ik 
‘wow!’ roepen. De concurrentie is immers 
hevig, maar vooral zal dit onze atypische 
aanpak van facilities onder de aandacht 
brengen, en mijn steeds grotere team, 
dat mij al van in het begin volgt in mijn 
waanzin.”
Door Fernand Letist
Foto’s © Ethias

www.ethias.be

“Het is de bedoeling steeds 
beter te doen maar wel door 
de mens centraal te zetten in 
alles wat we doen.”
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