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Voorwoord
Vereniging Facility Management Nederland (FMN) vindt het in het belang van haar leden dat er
regelmatig onderzoek wordt gedaan naar trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied van
facility management.
Eind 2008 verscheen in samenwerking met Twynstra Gudde het rapport De Nederlandse Facility
Management markt in 2008, waarin werd geconstateerd dat Integrated Facility Management een
van de snelst groeiende deelmarkten binnen het vakgebied is.

De markt van Integraal Facility Management in beeld gebracht is een logisch vervolg hierop en
kwam tot stand in samenwerking met advies- en onderzoekbureau Significant.
Integrated Facility Management is weliswaar niet de enige, maar wel een serieuze optie voor
organisaties voor de inrichting van hun facilitaire organisatie.
Sinds 2003 heeft Significant meerdere rapporten over het onderwerp Integrated Facility
Management gepubliceerd. Steeds weer bleek de markt te groeien en werd de verwachting
uitgesproken dat deze trend zich de komende jaren zou voortzetten.
De huidige economische situatie heeft de vraag naar Integrated Facility Management in een
stroomversnelling gebracht. Daarom heeft FMN besloten de onderzoeksresultaten deze keer
samen met Significant uit te brengen, zodat daarmee een zo breed mogelijk publiek bereikt wordt.
Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het bestuur van FMN,
Paul D. Kotvis
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Hoe moet ik dit rapport lezen?

101 Op het moment dat organisaties integrale uitbesteding van facilitaire voorzieningen overwegen, is er behoefte aan een toegankelijk overzicht van de aanbiedersmarkt. Om de positiebepaling goed te ondersteunen, is er bovendien behoefte aan inzicht in de huidige en toekomstige
marktontwikkelingen. Om in deze behoefte te voorzien maakt Significant periodiek de rapportage
‘De markt van integrale facilitaire dienstverleners’. Na vier eerdere edities in eigen beheer, komt
deze vijfde editie tot stand in samenwerking met de vakvereniging Facility Management Nederland
(FMN).
102 Doel van deze rapportage is een oriëntatie op integrale facilitaire dienstverlening te ondersteunen:
(a) Wat houdt Integraal Facility Management (IFM) in? (hoofdstuk 1)
(b) Wat zijn aandachtspunten om het succesvol te maken? (hoofdstuk 2)
(c) Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? (hoofdstuk 3)
103 De markt van facilitaire dienstverlening is inmiddels volwassen geworden. Een illustratie
daarvan is alleen al het aantal en type organisaties dat sinds het vorige IFM-rapport zijn overgegaan
op IFM, zoals: Van Lanschot Bankiers, Phillip Morris NL, Essent, Enexis, Shell, Vopak, Philips (naast
verlenging ook uitbreiding), Nuon, NS Poort, 3M, Quion, Belastingdienst Doetinchem,
Kromhout Kazerne Utrecht, Kantoor IBG Groep Groningen, Deloitte, Proctor & Gamble,
McKinsey, Detentiecentrum Rotterdam, Ericsson, Justitieel complex Schiphol, TNT, Ministerie van
Justitie Den Haag. Gezien de bewegingen in de markt - nog eens versterkt door de economische
recessie - verwachten wij dat de uitbreiding van IFM zich met deze snelheid voort zal zetten
104 De meeste lezers zijn op de hoogte van de ontstaans- en ontwikkelgeschiedenis ervan.
Hieraan wordt dus geen aandacht meer besteed.
105 Wij beperken ons tot de markt van integrale facilitaire diensten en de heel direct daaraan
gelieerde onderwerpen. Andere onderwerpen (zoals het opstellen van een goede business case,
het inrichten van de contractrelatie en het monitoren van prestaties) zijn weggelaten. Deze en
andere onderwerpen komen uitgebreider aan de orde in een boek dat begin 2010 verschijnt.
106 Ten slotte is een overzicht opgenomen van op dit moment op de Nederlandse markt
actieve dienstverleners die een bijdrage hebben geleverd aan dit marktrapport. Dit rapport is als
zodanig een goed hulpmiddel bij een meer gedetailleerd onderzoek, en pretendeert niet volledig
en uitputtend te zijn. Hebt u belangstelling voor een van de eerdere edities van het onderzoek,
dan zijn deze kosteloos opvraagbaar via info@significant.nl.
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Wat houdt Integraal Facility Management in (IFM)?

IFM is een verzamelnaam voor verschillende vormen van grootschalige uitbesteding met één hoofdopdrachtnemer
201 De wijze waarop de integrale facilitaire dienstverlening wordt gerealiseerd, kan aanmerkelijk
verschillen. Toch ligt er overal een gemeenschappelijk uitgangspunt aan ten grondslag: de uitbestedende partij heeft één hoofdaannemer die zorg draagt voor de integrale levering van alle
(onder het betreffende contract vallende) diensten. Wij nemen in dit rapport de discussie over
‘benamingen’ voor kennisgeving aan en concentreren ons op de leveranciersmarkt.
202 In dit rapport wordt het begrip ‘Integraal Facility Management’ (IFM) 1 gehanteerd. IFM
omschrijven wij als:

Het door een organisatie laten verzorgen van de integrale levering van alle (onder het contract
vallende) facilitaire producten en diensten. Deze hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de
kwaliteit en kosten van de volledige dienstverlening.

Verschillende IFM-concepten met verschillende dienstverleners
203 In het algemeen zijn er twee vormen van integrale facilitaire dienstverleners, namelijk dienstverleners die primair opereren vanuit:
(a) managementcapaciteiten;
(b) capaciteiten voor het leveren van uitvoering.
204 Hierna worden deze nader toegelicht.

1

Op facilitair gebied staat de dienstverlening, passend bij deze basis, vooral bekend als: Maincontracting (deze

Engelse term suggereert op z’n minst internationaal georiënteerd te zijn; in de UK heeft deze echter betrekking
op aannemerswerk in de bouw, en heeft geen associatie met facilitaire dienstverlening), Integrated Facility
Management, Integrale Facilitaire Dienstverlening, Integrated Service Solution, Total Facility Management.
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IFM-dienstverleners vanuit hun managementcapaciteiten
205 Deze dienstverleners zetten kennis, methodieken en managementcapaciteiten in. Voor de
operationele uitvoering van werkzaamheden worden toeleveranciers ingeschakeld. Deze
leveranciers worden ofwel door de dienstverlener zelf gecontracteerd, of de uitbestedende
organisatie heeft zelf contracten afgesloten en/of medewerkers die onder aansturing van de
dienstverlener komen te staan.
206 Over het algemeen zien de leveranciers die tot deze groep behoren, hun onafhankelijkheid
ten aanzien van de voor de operationele activiteiten te contracteren toeleveranciers als een
belangrijk onderscheidend vermogen.
IFM-dienstverleners vanuit hun capaciteiten voor uitvoering
207 Deze dienstverleners zetten naast kennis, methodieken en managementcapaciteiten ook
hun vermogen in om de operationele dienstverlening zelf uit te voeren. De meeste dienstverleners komen voort uit de operationele dienstverlening (schoonmaak, catering en beveiliging)
waardoor zij een gedeelte van de facilitaire diensten in eigen huis hebben. In toenemende mate
bouwen zij de aanpalende facilitaire diensten op binnen de eigen geledingen. Dit gebeurt door
autonome groei en door acquisities. Voor de dienstverlening die zij op enig moment niet in eigen
huis hebben, worden andere partijen gecontracteerd.
208 Over het algemeen zien de leveranciers die tot deze groep behoren, hun mogelijkheden de
operationele uitvoering efficiënt en geïntegreerd en daarmee tegen lage kosten te realiseren, als
een belangrijk onderscheidend vermogen.
Van defensive driven naar opportunity driven
Voor IFM-dienstverleners die vanuit hun capaciteiten voor de uitvoering opereren, gold voor
sommigen in eerste instantie dat het aanbieden van IFM-diensten in eerste instantie defensive
driven was. Immers: als managing agents werden gecontracteerd, dreigden zij daarmee hun
directe relatie met hun opdrachtgevers te verliezen. De insteek was dus vooral omzetbehoud.
Inmiddels is IFM voor de meeste dienstverleners minimaal gelijkwaardig aan de uitvoerende
operationele diensten, en in toenemende mate zelfs de primaire business strategie. Hiermee is
het geworden tot offensive driven en gericht op omzetvergroting en een opwaartse verschuiving
in de waardeketen.
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De keuze van de knip bepaalt deels keuze IFM-leveranciers
209 Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘Integraal Facility Management’ en de ‘Regieorganisatie’. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat bij een regieorganisatie de eigen organisatie
de klantvraag en het aanbod op strategisch en tactisch niveau managet, terwijl de operationele
activiteiten zijn uitbesteed. Voor IFM geldt dan als uitgangspunt dat het gehele facilitaire bedrijf wordt
uitbesteed. Bij het eerste is er sprake van een zogenaamde ‘lage knip’, bij het tweede van een
zogenaamde ‘hoge knip’ 2 .
210 Echter: ook bij de toepassing van IFM is een vorm van regie noodzakelijk, en dient dus een
regieorganisatie te worden ingericht. Daarnaast is er met betrekking tot de plaats van de knip sprake
van een continuüm (zie figuur) waarbij er verder naar rechts steeds meer elementen overgaan vanuit
de regieorganisatie van de opdrachtgever naar de IFM-dienstverlener. Behalve voor een specifieke
situatie op dit continuüm, kan er ook gekozen worden voor groeiscenario langs dit continuüm. In de
onder figuur is dat weergegeven. De figuur is uiteraard een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zo
houd je als opdrachtgever te allen tijde een vorm van toezicht alleen dan van een andere orde en
een ander niveau. En ook bij een hoge knip kun je als opdrachtgever de beleidsvorming uitbesteden,
alleen ontslaat het je niet van de verplichting dat je als opdrachtgever dat beleid goedkeurt.
IFM met een hoge knip
N: Planning & control
M: Governance

Regieorganisatie
Opdrachtgever

N: Planning & control
M: Governance
L: Strategie & beleid

L: Strategie & beleid
K: Sourcing

K: Sourcing

J: Infrastructuur

J: Infrastructuur

I: Asset management

I: Asset management

H: Product management

H: Product management

G: Demand management

G: Demand management

F: Leveranciersmanagement

F: Leveranciersmanagement

E: Contract management

E: Contract management

D: Financieel management

D: Financieel management

C: Service delivery

C: Service delivery
B: Operations management

B: Operations management
A: Toezicht

IFM dienstverlener

A: Toezicht

IFM met een lage knip
Eventueel groeipad

2

Met ‘knip’ wordt bedoeld: waar worden processen ‘losgeknipt’ en overgedragen naar de dienstverlener.
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211 Wij laten de semantische discussie over ‘waar eindigt de Regieorganisatie en waar begint
IFM’ voor wat het is en concentreren ons op de essentie; naast uitbesteding van de operationele
activiteiten ook uitbesteding van een substantieel deel van het tactisch management, en mogelijk
zelfs het strategisch management.
212 Generaliserend gezegd zijn IFM-dienstverleners die vanuit de uitvoering komen meer
gespecialiseerd in het werken met de lage knip (uitvoering is immers hun oorspronkelijke core
business). IFM-dienstverleners die vanuit hun managementcapaciteiten opereren zijn meer
gespecialiseerd in het werken met een hoge knip. Met het volwassen worden van de dienstverlenersmarkt verwachten wij dat de dienstverleners verder convergeren, zeker als het gaat om
hun managementcapaciteiten.
213 Op andere terreinen is er juist sprake van differentiatie. IFM-dienstverleners specialiseren
zich in toenemende mate in specifieke segmenten, bijvoorbeeld gebaseerd op het type markt,
omvang van opdrachtgevers of opdrachtgevers met relatief veel kleine locaties.
Van verschillende ordes
Indien ernaar gevraagd wordt, zullen vrijwel alle dienstverleners aangeven in staat te zijn
opdrachtgevers met een hoge knip ook op strategisch niveau te kunnen bedienen. Het
strategische niveau van een multilocatieorganisatie in een dynamische omgeving, is echter van
een geheel andere orde dan een monolocatieorganisatie in een meer stabiele omgeving. Bij het
zoeken naar de best passende IFM-dienstverlener is het dus belangrijk dat opereren op
strategisch niveau voor beide partijen dezelfde betekenis heeft. De opdrachtgever zal dus heel
goed duidelijk moeten maken wat een hoge knip in DEZE organisatie inhoudt en wat dat
betekent voor de dimensies die na de knip bij de IFM-dienstverlener komen te liggen.

Invoeren van IFM = ontzorgen op een groot aantal terreinen
214 IFM-dienstverleners kunnen door het werken voor meerdere organisaties schaalvoordelen
realiseren. Door deze schaalvoordelen kunnen opdrachtgevers profiteren van de volgende sterke
punten van IFM:
(a) Actuele facilitaire kennis op niveau. Voor IFM-dienstverleners is facility management core
business wat tot uiting komt in het actueel hebben en houden van kennis van facility
management. Het gaat dan niet alleen om kennis van het vak, maar juist ook wat er bij andere
organisaties gebeurt en hoe die kennis gerelateerd dient te worden aan andere ondersteunende
disciplines en het primaire proces; ‘leren van anderen’ komt daarmee in een versnelling.
Ervaringen waar opdrachtgevers maar een enkele keer mee worden geconfronteerd - en waar
er dus beperkt sprake is van een leercurve - zijn voor IFM-dienstverleners veel gangbaarder.
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(b) Efficiënte uitvoering leidend tot lagere kosten. Schaalvergroting leidt in de regel tot lagere
kosten. Het gaat hierbij uiteraard om lagere kosten van de uitvoeringsorganisatie - bijvoorbeeld het benutten van de reprocapaciteit - maar nadrukkelijk ook van de managementorganisatie. Denk hierbij aan projectleiders voor uiteenlopende facilitaire projecten; behalve
dat zij alleen worden ingezet als het nodig is (= efficiency) beschikken zij door hun inzet bij
meerdere opdrachtgevers over actuele kennis.
(c) ‘Maximaal één nota voor de dienstverlening’. Eén factuur, één betaling en dus geen eindeloze
stapels facturen met grote en ook heel veel kleine bedragen meer van een groot aantal
facilitaire dienstverleners. Naast eenvoud en overzicht draagt dit ook bij aan de efficiency: de
verwerking van het type facturen is voor een IFM-dienstverlener core business.
(d) Transparantie leidend tot lagere kosten. Met het invoeren van IFM wordt een dienstverlener
gecontracteerd die uiteraard geld wil verdienen. Activiteiten die meer geld kosten dan ze
opleveren worden al gauw stopgezet… of de prijs ervan gaat omhoog. De kosten van
activiteiten worden daarmee transparant. Dergelijke transparantie leidt in de regel tot zorgvuldigere afwegingen en daarmee tot andere keuzes. Resultaat van die transparantie is lagere
kosten. Voor de zorgvuldigheid, dit kan uiteraard ook in een eigen beheersituatie worden
gerealiseerd. Het verkrijgen van een dergelijke transparantie is dan vaak moeilijk en het
reduceren van activiteiten leidt niet altijd direct tot besparingen (‘wij hebben het personeel
immers’).
Kostenreductie bij overgang personeel overschat
Bij wet is geregeld dat arbeidsvoorwaardelijk het behoud van rechten geldt voor daar werkzame
werknemers als een onderneming overgaat krachtens de overeenkomst. Deze rechten dienen
breed te worden geïnterpreteerd; ook pensioenrechten gaan mee inclusief backserviceverplichtingen. Bovendien is bij wet geregeld dat medewerkers niet mogen worden ontslagen
vanwege overgang naar een andere onderneming. Bij het invoeren van IFM is vrijwel altijd sprake
van behoud van arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in dat bij outsourcing de activiteiten moeten
worden voortgezet met dezelfde mensen en met dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Dit betekent voor commerciële dienstverleners dat een van de belangrijke mogelijkheden voor
kostenreductie op de korte en middellange termijn (namelijk de inzet van goedkoper personeel)
beperkt is. Kostenreducties moeten dan primair worden gezocht in het efficiënter inzetten van
personeel; de basis hiervoor is schaalvergroting.
(e) Flexibiliteit in volume en aard van de dienstverlening. Veranderingen zijn op een groter volume
beter op te vangen dan op een kleiner volume. Dat geldt zowel bij groei als bij krimp, maar
bijvoorbeeld ook bij herhuisvesting of afstoting van bedrijfsonderdelen.
In het vorige punt werd genoemd dat transparantie leidt tot lagere kosten. Flexibiliteit is daarmee onlosmakelijk verbonden; met een grotere flexibiliteit is het eenvoudiger om mensen en
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bedrijfsmiddelen op alternatieve wijze in te zetten, en dus ook te kiezen voor meer waardetoevoegende activiteiten: ‘de rekening leidt tot andere keuzes.’
(f) Lagere kosten door beter inkooppotentieel. Inkoop in grotere volumes leidt in de regel tot
lagere prijzen. Uiteraard geldt hier wel de wet van de afnemende meeropbrengst waardoor
er boven een bepaald volume geen aanvullende voordelen meer zijn te realiseren. Voor
grote opdrachtgevers zal dit voordeel beperkt zijn en soms zelfs negatief uitpakken (de
opdrachtgever kan voor zichzelf lagere prijzen bedingen): de IFM-dienstverlener kan dan met
leveranciers beter dedicated contracten afsluiten c.q. de opdrachtgever dienstverleners laten
contracteren.
(g) ‘Alleen parkeren tegen reële betaling.’ Hoewel het met het toenemende inzicht in het belang
van goed facility management is afgenomen, geldt de facilitaire organisatie nog steeds maar al
te vaak als 'parkeerplaats' voor mensen die elders in de organisatie niet meer functioneren.
Het is immers een relatief eenvoudig te bereiken ‘sociale parkeerplaats’ als de uitvoering in
eigen beheer is. Invoeren van IFM maakt hier direct een einde aan; immers ook binnen het
facility management moet worden gepresteerd en moeten de kosten volledig transparant zijn.
Goede business case inclusief overhead
In een goede business worden ook de besparingen op de overhead transparant gemaakt en
meegenomen in de afwegingen en dan zeker die overheadkosten die als gevolg van de toepassing van IFM kunnen dalen. Dat laatste geldt natuurlijk niet voor algemeen management (die
zullen geen salaris inleveren), maar bijvoorbeeld wel voor inkoopcapaciteit (tenders), factuurverwerkingscapaciteit (betalen van facturen) en HRM-capaciteit (personele begeleiding). Met het
toepassen van IFM zal in de regel een zodanige hoeveelheid werk bij die entiteiten komen te
vervallen, dat daarmee aantoonbaar fte-reductie kan plaatsvinden.
(h) 'Lean and mean' klaar voor de toekomst. Een lean and mean-organisatie leidt tot een betere
verkoopprijs in geval van overname, en maakt bij een fusie een integratie een stuk eenvoudiger. Voor de bestuurder betekent het bovendien minder ‘gedoe’ met vakbonden; er
staan immers minder functies bij de eigen organisatie op het spel. De bijdrage van IFM is in
deze evident en zou een reden tot overweging moeten zijn voor bestuurders van
organisaties die in de etalage staan of zich aan het voorbereiden zijn op etalagegereedheid.
215 In welke mate opdrachtgevers kunnen profiteren is - natuurlijk - afhankelijk van de relevantie
voor de opdrachtgever en vervolgens van de wijze waarop IFM-dienstverleners die voordelen
benutten (en vervolgens ook doorgeven aan opdrachtgevers), maar ook van de doelstellingen en
de uitgangssituatie van een organisatie. IFM is daarmee niet per definitie de beste oplossing; een
gedegen business case is daarom per situatie wenselijk.
Duidelijke verschuivingen in argumenten voor ontzorging door IFM
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216 In navolging van de eerdere rapporten, is ook dit keer aan de IFM-dienstverleners die zijn
opgenomen in dit rapport, de vraag voorgelegd wat in hun ervaring de meest genoemde redenen
waren voor uitbesteding. Dit levert de volgende tabel op:
Reden voor uitbesteding

% dienstverleners waar dit in top-5 staat

Reduceren van kosten

90%

Verhogen flexibiliteit

90%

Focus op core business

70%

Toegang tot kennis

70%

Verhogen kwaliteit dienstverlening

60%

Verminderen omvang eigen personeel

40%

217 Geheel in lijn met het economisch klimaat zijn reduceren van kosten, focus op core business
en verminderen omvang eigen personeel flink gestegen. Het verbeteren van de continuïteit (in
2006 bij 40% een argument) is echter geheel uit het overzicht verdwenen. Dat wordt door
opdrachtgevers blijkbaar niet meer als issue gezien dat met IFM moet worden opgelost. Op zich is
dat niet zo vreemd. Hoeveel organisaties komen door het uitvallen van de facilitaire dienstverlening immers zodanig in de problemen dat de bedrijfsvoering in de problemen komt? Facility
managers zijn blijkbaar zodanig professioneel dat continuïteit geen argument voor uitbesteding aan
een IFM-dienstverlener is.
218 Geheel in lijn met de algehele en ook in de voorgaande alinea genoemde professionalisering
van het werkveld, wordt getracht om hogerop te komen in de waardeketen. Overgaan naar een
IFM-dienstverlener lijkt een manier daartoe te zijn: toegang tot kennis werd in de 2006 editie door
slechts 30% genoemd tegen 70% nu.
Voor alle zorgvuldigheid…
IFM is lang niet altijd de beste keuze voor een organisatie. Zoals eerder gezegd moet er een
goede business case zijn. Een business case om aan te tonen wat de beste keuze is. IFM is daarbij
een van opties naast andere varianten zoals optimaliseren van de bestaande situatie of shared
service vorming.
Randvoorwaarden voor ontzorging
219 IFM kan leiden tot ontzorging, maar daarvoor moet wel een aantal randvoorwaarden zijn
ingevuld door de opdrachtgever. Deze opdrachtgever zal zich dus wel degelijk inspanningen
moeten getroosten. Belangrijke randvoorwaarden die moeten zijn ingevuld, zijn:
(a) Voordelen berusten voornamelijk op synergie, wat inhoudt 'laat de dienstverlener zijn werk
doen'. Loslaten is ook een (soms zware) inspanning; 'bemoei je niet met de details';
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(b)
(c)
(d)
(e)

Laat de dienstverlener meedenken over de dienstverlening;
Leg verantwoordelijkheid voor kwaliteit zoveel mogelijk bij dienstverlener;
Houd zelf echter wel sturing op de aard en kwaliteit van de dienstverlening (de output);
Dek alle relevante risico’s af in contracten en SLA’s (maar sla door deze juiste focus de
samenwerking niet plat);
(f) Waarborg dat eventuele subcontractors zodanig worden gecontracteerd dat dit geen
ongewenste keteneffecten veroorzaakt;
(g) Houd het aantrekkelijk om (berekende) risico’s te nemen en ondernemend te zijn;
(h) Waarborg de benodigde flexibiliteit in de aard en omvang van de af te nemen diensten;
(i) Bouw bandbreedtes voor meerwerk in, zodat je niet overal een factuur voor krijgt
gepresenteerd (waarvan de kosten niet gebudgetteerd zijn);
En zorg tegelijkertijd voor controle op de afrekening (op het juiste aantal cijfers vóór de komma):
laat dus zien dat je er wat dit betreft wel bovenop zit.

Belangrijk: kennisontwikkeling en -ontsluiting
Het realiseren van een hogere mate van professionaliteit heeft voor een belangrijk deel te maken
met kennis: op welke wijze wordt dit ontwikkeld (bij de IFM-dienstverleners) en hoe wordt dit
vervolgens ontsloten voor de opdrachtgever?
Naast het hebben van databases die al dan niet aan klanten ter beschikking worden gesteld, zien
wij in de markt in extremo twee varianten als het gaat om het mobiliseren van tacit knowledge3: 3
kennis van mensen. In de eerste variant is er binnen de organisatie van de IFM-dienstverlener
ergens in de organisatie op een bepaald onderdeel een meest deskundige. Deze heeft - naast zijn
andere werkzaamheden - als taak om van een bepaald onderwerp de meest deskundige te zijn en
te blijven. In de tweede variant is er een dedicated groep van deskundigen; medewerkers zijn
dedicated experts.
Beide modellen kunnen - mits goed toegepast - uitstekend werken. Wel verwachten wij dat met
het toenemen van schaal, er in toenemende mate gewerkt zal worden met groepen van
dedicated experts. Aan het IFM-management om erop toe te zien dat die groepen zich niet gaan
gedragen als klassieke stafafdelingen met een neiging naar autonome groei.

3

Tacit knowledge: Ook wel omschreven als ‘onbewuste kennis’. Het gaat hier om individuele kennis die 'in

het hoofd zit' en moeilijk overdraagbaar is. Deze vorm van kennis bevat vaak (cultuurgebonden) waarden,
ervaringen en attituden. Overdracht vindt meestal plaats door interactie, waarbij leerprocessen van belang
zijn. Tacit knowledge wordt ook wel vertaald met de begrippen 'know how' en 'know who'.
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Hoe maak je van IFM een succes?

Succesvol verkrijgen van IFM
301 Het sluiten van een IFM-contract betekent in elk geval dat er de intentie is om een langdurige relatie (in de regel minimaal vijf jaar maar liefst langer) aan te gaan; een dergelijke uitbesteding is immers geen sinecure. De juiste wijze van verkrijgen - aanbesteden, tenderen dan wel
via onderhandse gesprekken met een enkele partij - vormt daarmee een essentiële basis.
302 Voor een goede sourcing van IFM zijn de volgende aandachtspunten, zo ervaren wij,
nadrukkelijk van belang:
(a) IFM-concept scherp hebben. IFM kent verschillende concepten en elk concept kent zijn eigen
leveranciersmarkt. Om geen energie te verspillen, is het belangrijk het concept scherp te
hebben voordat offertes worden opgevraagd. Dit geldt niet alleen voor de eigen
inspanningen, maar zeker ook voor die van de IFM-dienstverleners. Het is bijzonder spijtig
voor de aanbieder als de boodschap van de vrager is: “helaas, jullie concept blijkt bij het
bestuderen van de aanbiedingen niet te passen en/of is niet zo professioneel als wij hadden
verwacht”. Adaptief vermogen borgen. De ontwikkelingen op de markt kunnen hard gaan.
Dat geldt zeker voor FM; denk aan de ontwikkeling van documentmanagement en van
duurzaam bouwen. Maar ook ontwikkelingen van een bedrijf (groei, krimp, filosofie) of in de
markt in het algemeen betekent veranderingen, in elk geval op de langere termijn. De huidige
kredietcrisis is een goed voorbeeld dat veranderingen ook erg snel kunnen gaan; voor veel
organisaties betekent dit dat in korte tijd een substantieel deel van de bedrijfsvoering moet
worden aangepast. Het borgen in de sourcing dat het adaptief vermogen aanwezig is, is
essentieel;
‘Niet de mooiste fabriek in Italië bezoeken’
Als onderdeel van een selectie zou bijna per definitie een referentie met verschillende dienstverleningsniveaus moeten worden bezocht: hoge, gemiddelde en lage niveaus. Het gaat er dan
niet om te beoordelen of het daar goed of slecht is gegaan, maar of de IFM-dienstverlener in
staat is passende dienstverlening te leveren en wat de opdrachtgever heeft gedaan om dat te
bewerkstellingen. Of andersom, wat er niet goed ging en wat er beter moet.
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(b) Implementatiecapaciteit hebben. Het implementeren van een IFM-contract doet een stevig
beroep op de implementatiecapaciteit bij opdrachtgever én opdrachtnemer. Het implementatievermogen heeft zijn beperkingen, en in een sterk groeiende markt als bij IFM kan het
implementatievermogen van de IFM-dienstverlener bij meerdere parallelle implementaties al
gauw worden overschreden. Met een houding van ‘dat is het probleem van die opdrachtnemer’,
is eigen succes zeker niet verzekerd. Het is daarom cruciaal je in de sourcingfase te verzekeren
van het hebben van voldoende implementatiecapaciteit (kwantitatief en kwalitatief);
(c) Schijnzekerheden zoeken in gedetailleerde bestekken. Maar al te vaak blijkt dat de documenten
waarop de aanbieders moeten inschrijven, een enorme omvang en een grote mate van detail
hebben. Zoals eerder beschreven ontwikkelt de markt zich, en niet alleen op grote lijnen maar
zeker ook in de details. Die details beperken de ruimte voor de IFM-dienstverleners om met
creatieve en vernieuwende oplossingen te komen. Dergelijke bestekken komen in de regel
voort uit het onvoldoende professioneel kunnen invullen van het opdrachtgeverschap, wat leidt
naar het zoeken naar schijnzekerheden. Beter is dus om zich te beraden op het kunnen invullen
van professioneel opdrachtgeverschap en het doen van de sourcing op de (juiste) hoofdlijnen.
Onze stelling: 'beter 5 essentiële vragen (daar waar het allemaal om draait) stellen en
beoordelen dan 25', omdat daardoor juist de middelmaat van de potentiële leveranciers daar
voordeel van heeft;
(d) De beste mensen krijgen én behouden. Elke organisatie wil van de IFM-dienstverlener de
beste/best passende mensen hebben. Bij elk sourcingtraject worden daarom in principe die
beste mensen naar voren geschoven met als doel in elk geval de opdracht te krijgen. Vanuit
business perspective niets mis mee. Teleurstellend voor de opdrachtgever is het echter wel
als die mensen al vrij snel weer vertrekken… op naar de volgende winnende acquisitie. In de
sourcingfase is het dus zaak je te verzekeren van het krijgen én behouden van de beste
mensen (zie ook de parallel met c).

Succesvol managen van de transitie naar IFM
303 Bij de overgang van een traditionele facilitaire organisatie naar een organisatie met een IFMdienstverlener is een zorgvuldige transitie van groot belang.
304 Zo moeten de eigen mensen die achterblijven in de regieorganisatie ‘anders’ leren werken.
Van ‘sturen op inhoud’ moeten ze overgaan naar beleidsontwikkeling, kaderstelling en ‘sturen op
output’. Dat houdt in dat afstand moet worden genomen van wat men veelal altijd heeft gedaan;
dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig waardoor men zich blijft bezighouden met de uitvoering.
En… dat is juist een van de factoren voor het mislukken van uitbestedingen.
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305 De tegenhanger hiervan is dat de kans bestaat dat de IFM-dienstverlener de prestatie niet
waar maakt. Als opdrachtgever kun je je het niet permitteren dat op enig moment ‘aan de Raad
van Bestuur’ te moeten gaan uitleggen. Het is dus een uitdaging op de juiste wijze met dit
dilemma om te gaan.
306 Naast uiteraard het ontwikkelen van kennis en het maken van procesbeschrijvingen, is het
wenselijk (noodzakelijk) aandacht te besteden aan de wijze waarop men de rol invult: de gedragscomponent. Een goed hulpmiddel gedurende de selectie, bij het inzicht krijgen in het eigen gedrag
en de consequenties van dat gedrag, is het organiseren van een simulatie met een realistische
case. Deze simulatie wordt samen met de medewerkers van de IFM-dienstverleners uitgevoerd.
Voorwaarde hiervoor is dat men elkaar als strategische partner beschouwt, langdurig wil samenwerken en bereid is in elkaar te investeren.
307 Hoewel in de regel wordt gezegd dat ‘de interne klant er niets van mag merken’, wordt
deze in de praktijk altijd wel met de migratie geconfronteerd. Ze krijgen immers met (deels)
andere mensen en mogelijk andere ways of working te maken.
308 Verder werkt een externe dienstverlener - en dus ook een IFM-dienstverlener - strikt
volgens de afspraken, zeker in het begin van een contract. Het vormt immers het belangrijkste
houvast. Een overgang naar een andere (in casu uitbestede) situatie wordt nogal eens aangegrepen om een sanering door te voeren. Dit leidt ertoe dat sommige diensten een lager
serviceniveau krijgen, wat de interne klant al snel de IFM-dienstverlener aanrekent.
Nu wel volgens de SLA
Bij een zakelijk dienstverlener stond in de SLA met de IFM-dienstverlener dat nieuwe telefoons
binnen 48 uur moesten zijn verstrekt aan de aanvrager. De IFM-dienstverlener hield zich daar
keurig aan met een doorlooptijd van 24 uur. Toch klaagden de interne klanten dat de
dienstverlening achteruit was gegaan; voorheen kwam er dezelfde dag nog iemand langs om de
nieuwe telefoon uit te reiken.
Uitzondering? Nee!
309 Daarnaast leidt vrijwel elke transitie tot een tijdelijke dip in de dienstverlening, eenvoudigweg omdat de nieuwe dienstverlener nog moet worden ingewerkt. Het is daarom te overwegen,
om de dip zo klein en kort mogelijk te houden, de migratie primair in het teken van continuïteit te
stellen, en eventuele procesverbeteringen pas daarna door te voeren. Dat laatste kost immers tijd
en aandacht waardoor de tijdelijke dip nog wat groter zou kunnen worden.
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310 Om problemen tijdens de migratieperiode voor de interne klanten te minimaliseren is het
wenselijk in die migratie tijdelijke case managers aan te stellen. Deze case managers hebben als
taak eventuele fricties zo snel mogelijk op te lossen. Deze dienen geen aandacht te geven aan
‘schuld en oorzaak’, primair het snel en soepel oplossen van problemen staat centraal. Pas in de
tweede plaats wordt achter de schermen gezocht naar de achterliggende oorzaken om die
vervolgens op te lossen.
311 Om fricties snel en soepel op te kunnen lossen is voldoende gezag en mandaat noodzakelijk. Bij voorkeur zijn het daarom senior managers die deze rol op zich nemen, die daarbij
persoonlijk en direct aanspreekbaar zijn en zelf het voortouw nemen.
312 Zoals gezegd staat het zoeken naar de achterliggende oorzaken op het tweede plan, maar
het staat wel nadrukkelijk op het plan. Dit zoeken naar achterliggende oorzaken gebeurt bij voorkeur door de opdrachtgever en de IFM-dienstverlener gezamenlijk. Meningsverschillen moeten
daarbij tijdig worden gesignaleerd waarbij nadrukkelijk voorkomen moet worden dat deze
escaleren in wederzijdse frustraties. Dat kan door op voorhand procesafspraken te maken hoe
met meningsverschillen wordt omgegaan; het vooraf gezamenlijk benoemen van een
onafhankelijke procesbegeleider kan daar een onderdeel van zijn.

Succesvol managen van IFM gedurende de looptijd
313 Het aangaan van een IFM-contract en vervolgens het invoeren ervan en managen van de
transitie is één ding, het uiteindelijke succes wordt vooral bepaald door de werking op de middellange en lange termijn. Dus gedurende de looptijd van een contract (of eigenlijk de looptijd van
verschillende opeenvolgende contracten).
Alert zijn op belangrijke risico’s
314 Belangrijke risico’s die wij in de praktijk zien zijn:
(a) Governance is niet doeltreffend ingericht. Governance, of besturing, heeft betrekking op de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden en gaat uiteindelijk om het creëren van een
evenwichtige machtsbalans tussen opdrachtgever, de IFM-dienstverlener en de overige
actoren in het speelveld. Zo zal bij een te sterk naar de opdrachtgever hellende machtsbalans
de IFM-dienstverlener behoudend zijn in het zoeken naar verbetermogelijkheden, zeker als
die liggen aan de kant van de opdrachtgever. Daarentegen leidt het omgekeerde tot
onbeheerst meerwerk en onvoldoende sturing op de effectiviteit;
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Monitoren beperkt tot opdrachtnemer
Ervaring laat zien dat de oorzaken van een problematische uitbestedingsrelatie meestal bij de
opdrachtnemer én de opdrachtgever liggen. Om duidelijkheid te krijgen en relatieproblemen te
voorkomen én om verbeteringsmogelijkheden te identificeren, kan een (periodieke) beoordeling
door een onafhankelijke derde helpen. Overigens worden - gelukkig - in steeds meer overeenkomsten dit soort mogelijkheden opgenomen.
Overigens is het opvallend is dat de meeste kwaliteitsmetingen en prestatiemetingen zich op dit
moment nog steeds vrijwel alleen beperken tot de prestaties van de leverancier.
(b) Onvoldoende anticiperen op functionele ontwikkelingen klantorganisatie. Klanten veranderen,
de omgeving van klanten verandert, er komen klanten met andere inzichten; allemaal
elementen waarop tijdens de looptijd van een contract moet worden geanticipeerd. Zonder
invulling van deze basisvoorwaarde kan niet voldoende worden bijgedragen aan de langetermijndoelstellingen van die klant. Speciaal aandachtspunt vormen de geïntegreerde vraagstukken waarbij het niet een kwestie is van een ‘nietje door een bundel afzonderlijke
behoeften’. Continue alignment zijn hier de sleutelwoorden;
(c) Rigide productbeleid en -uitvoeringskaders. Het eenmalig formuleren van het gewenste
assortiment goederen en diensten gebeurt in de regel uitgebreid in de initiatieffase. In een
veranderende omgeving met veel externe ontwikkelingen (vanuit de facilitaire professie
gezien) én ontwikkelingen bij de opdrachtgever, is het veel belangrijker beleid te formuleren
dat aangeeft hoe in nieuwe situaties gehandeld moet worden.
(i) Hoe wordt omgegaan met standaardisatie en differentiatie?
(ii) Welke bandbreedtes worden gehanteerd?
(iii) Onder welke voorwaarden kunnen producten worden geleverd?
(d) Operationele behoeften niet daadwerkelijk geïntegreerd leveren. Het overnemen van de
dienstverlening is wat anders dan het integreren van dienstverlening. Voor de operationele
gebruiker gelden geen criteria als ‘kostenreductie’ of ‘minder mensen op de payrol’ om het
succes van IFM te beoordelen. Naast het leveren van de juiste dingen staat het criterium
zodanig geïntegreerd leveren dat er op eenvoudige wijze in de behoeften wordt voorzien.
(i) Als ik een borrel wil organiseren, moet ik dan zelf alle loketten langs of wordt het
allemaal voor me geregeld?
(ii) Ik wil een aantal werkplekken verhuisd hebben. Wordt dan de afstemming met ICT
meteen meegenomen?
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(e) Geven van verkeerde contractuele prikkels. Het doel van facilitaire dienstverlening is niet dat
de faciliteiten goed functioneren, maar dat het effect van de faciliteiten zodanig is dat de
mensen die in een organisatie werken optimaal worden gefaciliteerd. Het goed laten
functioneren van faciliteiten is echter tastbaarder, beter te benoemen en daarom in de regel
basis voor contract én de bijbehorende incentives (positief dan wel negatief). De focus komt
daarmee verkeerd te liggen; die moet liggen op (eind)gebruiker en proces en wel zodanig dat
de effectiviteit en efficiency op de lange termijn geborgd moet zijn. Bouw dus in de sourcingfase prikkels in, gericht op het verbeteren van effectiviteit en efficiency.
Incentives: voor minderkosten, maar ook méérkosten!
Betere efficiency gaat over de dingen juist doen, hogere effectiviteit over de juiste dingen doen.
Het eerste leidt tot lagere facilitaire kosten. Het tweede kan daarentegen zelfs leiden tot hogere
facilitaire kosten. Immers: met een andere facilitaire ondersteuning kan de primaire business
mogelijk beter functioneren (lagere kosten en/of hogere opbrengsten). Het is dan dus in het
economisch belang van opdrachtnemer én opdrachtgever om een stijging van de facilitaire
kosten op onderdelen juist te accepteren. Kortom, stel TCO centraal.
Bovenstaande geldt ook binnen de facilitaire functie. € 2 mio fee aan de IFM-dienstverlener
betalen om de operationele kosten van € 30 mio naar € 27 mio te reduceren, is interessanter
dan € 1,5 mio aan fee te betalen en de kosten slechts te reduceren tot € 29 mio.
De essentie van een goede incentiveregeling is dat de economische belangen van afnemer en
leverancier met elkaar in overeenstemming zijn én het ondernemerschap bij de opdrachtnemer
maximaal wordt gestimuleerd gedurende de gehele looptijd van een contract. In de praktijk zien
wij echter nog te weinig contracten die zo zijn ingericht; het blijft bij gunning op het beste initiële
bod (en ideeën die leiden tot verhoging van de facilitaire kosten zijn helemaal not done) en als er
incentives zijn, dan zijn die vooral gericht op kostenreducties. Hiermee worden kansen gemist de
bedrijfsvoering te verbeteren.
Regieorganisatie afstemmen op IFM-concept en -contract
315 Voor het succesvol managen van de een IFM-contract is een bijpassende regieorganisatie
nodig. Deze regieorganisatie44 moet zijn afgestemd op het IFM-concept en op de hoogte van de
knip.

4

Zie voor verder verdieping in de regieorganisatie Transformeren naar een regieorganisatie van

Jos Barnhoorn, Iwan Liem en Henk van der Sluis (F-Mex).

Hoe maak je van IFM een succes?

19

316 Onderstaand hoofdprocesmodel geeft weer welke hoofdprocessen wij onderscheiden
binnen de facilitaire functie, en in elk geval ergens belegd moeten zijn.
Strategie en beleid
Governance
Infrastructuur
HRM
Kaderstelling
Asset management
Productmanagement
Demand management
Sourcing
Leveranciersmanagement
Contractmanagement
Financieel management
Operations management
Service Delivery

Planning & Control
Toezicht

Facility
management
functie

Uitvoering

Control &
Toezicht

317 Wáár die processen dan worden belegd - bij de IFM-dienstverlener of binnen de eigen
regieorganisatie - dient per organisatie te worden beantwoord. Het is op voorhand logisch in elk
geval de verantwoordelijkheid voor de volgende processen binnen de eigen regieorganisatie te
beleggen:
(a) Strategie en beleid;
(b) Governance;
(c) Planning & control.
318 Nadat bepaald is welke processen waar belegd zijn, kan ook een ontwerp worden gemaakt
van de regieorganisatie. De organisatiestructuur en de bemensing zijn daarmee ‘slechts’ een
resultante en vormen niet het vertrekpunt.
319 Het uitwerken welke processen waar worden belegd, en het uitvoeren van de tender om
tot partnerkeuze te komen, loopt idealiter deels parallel. Daarbij worden de mogelijkheden van de
IFM-dienstverleners in het algemeen en voor de betreffende opdrachtgever in het bijzonder,
meegenomen in de afwegingen. Hierbij wordt de knip zo gelegd dat beide partijen optimaal
kunnen functioneren. Een groeiscenario behoort hierbij tot de afwegingen; geleidelijk aan
verschuiven er meer processen van de eigen regieorganisatie naar de IFM-dienstverlener.
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In de weerbarstige praktijk…
In de praktijk gebeurt het nog wel eens omgekeerd: de bestaande bemensing vormt het vertrekpunt voor het uitwerken van de regieorganisatie. Daarna wordt bekeken welke processen waar
worden belegd, gegeven de op basis van de bestaande mensen geformeerde organisatie. Dat dit
niet altijd leidt tot de vanuit facilitair oogpunt beste oplossing, moge duidelijk zijn.
Overigens kan het om andere redenen een heel legitieme keuze zijn: ‘politiek’ gezien kan het
onhandig zijn (‘facilities is wisselgeld’) en wellicht is er een principiële keuze gemaakt door de
organisatie om op dergelijke wijze met uitbestedingsvraagstukken om te gaan.
320 Enkele belangrijke variabelen die bepalend zijn voor het beleggen van de processen en
daarmee de inrichting van de regieorganisatie zijn:
(a) Het gekozen IFM-concept. Verzorgt de IFM-dienstverlener een substantieel deel van de uitvoering zelf, of is er gekozen voor het concept van managing agent waarbij wordt gewerkt
met subcontractors?
(b) De plaats van de knip. Tot welk niveau zijn de tactische en strategische taken belegd bij de
IFM-dienstverlener?
(c) De fase waarin het contract verkeert. Is de leverancier nog in de eerste fase van leren kennen
van de opdrachtgever of zit hij inmiddels in de volwassenheidsfase?
(d) Het ontwikkeltraject dat is afgesproken. Zijn er afspraken gemaakt met de IFM-dienstverlener
dat deze in de loop van het contract meer tactische en strategische taken gaat overnemen?
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4

Wat zijn de uitdagingen op de IFM-markt?

Ontwikkelingen op de markt
401 De in de vorige editie beschreven marktontwikkelingen zetten zich allemaal in meer of
mindere mate voort. Zo signaleerden wij dat integrale uitbesteding van facility management én
vastgoed, zich inzette als trend. Vastgoedgerelateerde diensten worden voorzichtig opgenomen in
de IFM-contracten; het begint schoorvoetend op gang te komen. Wij zien nu ook aan de aanbiederszijde een parallelle ontwikkeling; van oorsprong op bouw, techniek en vastgoed gerichte
bedrijven gaan in toenemende mate facilitaire diensten aanbieden. Ook vanuit de kant van de
vastgoedbeheerders komt meer belangstelling. Het van oorsprong op technisch onderhoud
georiënteerde Dalkia deed het al, Actys komt nu vanuit de vastgoedsector en ook BAM Techniek
(van oorsprong gericht op bouw, vastgoed en installatietechniek) oriënteert zich op het aanbieden
van IFM-diensten. Ook van andere organisaties is bekend dat zij zich erop beraden.
402 Wij signaleren hier een drietal nieuwe ontwikkelingen die indicatief zijn voor het bereiken
van een volwassen markt.
Meer grotere multilocatieorganisaties passen IFM toe
403 Grote multilocatieorganisaties met eigen facilitaire diensten, besteedden tot voor kort
zelden hun facilitaire diensten uit op basis van een IFM-contract. ‘Wij doen het zelf minstens net
zo goed.’ Hierin is een duidelijke kentering gekomen. In de afgelopen twee jaren kozen grote
organisaties als Essent, Vopak, NS Poort, Van Lanschot voor uitbesteding op basis van IFM.
Omdat het bij een enkele uitbesteding gaat om een substantieel volume, komt de groei van de
IFM-markt in een behoorlijke stroomversnelling. Hoewel de kredietcrisis soms wat roet in het
eten dreigt te gooien, verwachten wij dat deze ontwikkeling zich verder zal voortzetten.
404 Met het aantoonbaar succesvol kunnen bedienen van dergelijke grote organisaties, wordt de
drempel voor nieuwe organisaties immers kleiner. Daarnaast wordt de hang naar uitbesteding
steeds groter zodra organisaties aansturen op fusies of overnames; lean and mean verkoopt beter.
Zo verwachten wij dat er binnen de energiesector alsmede de financiële sector komende jaren
een behoorlijke uitbesteding op basis van IFM-contracten zal plaatsvinden.
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MSU moet nog sleutelbegrip worden
Daar waar een facility manager niet zonder schaamrood op de kaken kan zeggen nog nooit van
de NEN 2748 (en binnenkort de EN 15221) te hebben gehoord, kan een inkoopmanager (of
zelfs administratief inkoopmedewerker) dat niet van de MSU-score. MSU staat voor Michigan
State University, en de daar ontwikkelde standaard voor inkoopfuncties is de standaard in de
wereld geworden. Zeker bij grotere organisaties is de MSU-score een belangrijke indicator voor
de mate van inkoopprofessionaliteit.
Boeiend wordt het als IFM-dienstverleners in dialoog gaan met dergelijke organisaties. En aan de
CPO van de betreffende organisatie mogen uitleggen dat zij toch veel beter in staat zijn om de
vele facilitaire miljoenen in te kopen dan de betreffende CPO en zijn inkooporganisatie… zonder
ook maar een MSU dimensie en bijbehorende score te kunnen noemen.
In het groeien naar volwassenheid wordt het adopteren van begrippen en practices uit de
inkoopwereld dus een belangrijke volgende stap.
Meer organisaties met relatief veel kleine locaties passen IFM toe
405 Het managen van veel kleine locaties stelt heel andere eisen aan de IFM-dienstverlener dan
het managen van grote locaties. Bij dat laatste kan een team dedicated werken aan en voor een
locatie. Waar die locatie staat, is niet zo relevant voor een efficiënte en effectieve uitvoering.
406 Anders is het bij het managen van veel kleine locaties. Dit vereist een fijnmazig netwerk en
het vermogen op veel plaatsen een relatief geringe hoeveelheid capaciteit te kunnen inzetten.
IFM-dienstverleners die zich op grote locaties richten, zijn niet per definitie goed in staat deze
locaties te bedienen. Met het groeien van deze markt liggen er kansen om wel de infrastructuur te
ontwikkelen om deze markt goed te kunnen bedienen. Tevens verwachten wij dat een aantal
IFM-dienstverleners zich specifiek op deze niche zal richten.
407 Overigens kan die niche uiteindelijk weleens een grote en daarmee ook commercieel
interessante markt worden. Zeker als een organisatie beschikt over een fijnmazige infrastructuur,
zullen nieuwe opdrachtgevers relatief eenvoudig kunnen worden aangesloten. In dit marktsegment
zullen wij naar verwachting dan ook sterke geografische concentraties gaan zien waarbij ruimte
ontstaat voor lokale spelers.
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Meer Publiek-Private Samenwerking en contracten gericht op total cost of occupancy
408 Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm waarbinnen overheid en
bedrijfsleven gezamenlijk een project realiseren waarbij ontwerp (design), bouw (build),
financiering (finance), beheer (maintenance) en exploitatie (operate) in één contract geleverd
worden. Deze contracten worden kortweg DBFMO-contracten genoemd. Een belangrijk
voordeel is dat gekeken wordt naar de kosten van de gehele levenscyclus van de huisvesting (total
cost of occupancy) en niet alleen naar de initiële stichtingskosten wat vervolgens tot zodanige
constructies leidt dat de exploitatiekosten een goedkope bouw volledig teniet doen. Het gaat
hierbij om contracten met een waarde tot enkele honderden miljoenen Euro’s bij looptijden van
gemiddeld 15 tot 30 jaar, soms zelfs oplopend tot 50 jaar. Het gaat hier dus om een ultieme
vorm van IFM.
409 Na een eerste lange aanloop voor de eerste PPS-constructie in Nederland55 waarbij de
facilitaire dienstverlening onderdeel (Montaigne Lyceum - geopend 2006) is er inmiddels een hele
reeks van PPS constructief gerealiseerd.66 De planning van de overheid is om er minimaal vier per
jaar in de markt te zetten.
410 PPS-constructies zijn dan wel typisch voor de publieke sector, ook de private sector kan
gedreven door total cost of occupancy dergelijke contractering toepassen. Wij verwachten dat
ook hier voorzichtige bewegingen komen waarbij de focus zal liggen op de directe gebouwgebonden dienstverlening.

5

De teller in de UK kruipt al langzaam richting de 1.000 PPS constructies in de afgelopen 10 jaar.

6

Zoals Belastingkantoor Doetinchem, Kromhout Kazerne Utrecht, Kantoor IBG Groep Groningen,

Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel complex Schiphol, Ministerie van Justitie Den Haag.
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Kanttekeningen
Toch zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij PPS- en DBFMO-constructies, zeker als de
volledige facilitaire dienstverlening in de scope is opgenomen in termen van outputspecificaties.
Wat echter niet te overzien is, is wat de output moet zijn over 10 of 20 jaar. Wie had 10 jaar
geleden voor de internet bubble kunnen voorzien dat Internet zo’n vlucht zou nemen en zo’n
impact zou hebben op ons dagelijks functioneren, laat staan dat in contracten vastleggen?!
Om zonder deze vastlegging ook over 10 of 20 jaar, in een wereld die wellicht helemaal
veranderd is - de kredietcrisis is illustratief over de snelheid waarmee de wereld kan veranderen naar tevredenheid samen te werken, stelt hoge eisen aan opdrachtgever en opdrachtnemer.
Binnen de overheidspartijen wordt het al overleggen tussen betrokkenen, achter de inschrijvende
consortia zitten verschillende bedrijven met ieder een eigen winstoogmerk. Vooral waar het om
sterk veranderende diensten gaat, waar de afzonderlijke partijen uiteenlopende belangen bij
hebben, ligt hier een spannende uitdaging te wachten.
Spannend wordt het ook wat de kredietcrisis gaat betekenen voor de financiering van DBFMOcontracten!
Meer risico-overdracht naar IFM-dienstverlener
411 Het fenomeen een factuur voor alle diensten wordt al enkele jaren toegepast. Deze facturen
zijn in de regel wel opgebouwd uit een gedetailleerde specificatie van alle onderliggende dienstverlening. Meer- en minderwerk wordt daarin nog steeds ‘per klus’ verrekend.
412 Een volgende stap naar volwassenheid is het overnemen van risico’s door de IFM-dienstverlener waarbij diensten worden afgerekend op basis van een beperkt aantal variabelen zoals
vierkante meters en medewerkers. Hierbij wordt een marge van plus of min een x% gehanteerd
waarbinnen er niet wordt ‘gezeurd’ over verrekening. Aan de IFM-dienstverlener om de juiste
diensten te verlenen zodanig dat volledig wordt voldaan aan de afgesproken SLA.
413 Voor de IFM-dienstverleners betekent een dergelijke benadering ook een stevige uitdaging,
maar ook voor de opdrachtgevers; ineens moet je echt vertrouwen hebben in je leverancier (nu
dus echt partner). Vertrouwen krijg je echter niet door een goed contract, maar moet je
gezamenlijk opbouwen. Dat kost tijd en zal dus pas worden toegepast na enkele jaren van samenwerking. Nu IFM in de volwassenheid komt en meerdere relaties bestendig bleken tegen het
expireren van contracten, zullen wij dergelijke verrekeningen in toenemende mate gaan zien.
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Integratie met andere ondersteunende diensten
414 Door het stroomlijnen en vereenvoudigen van de toegang tot producten en diensten
kunnen medewerkers veel tijd besparen. Deze tijd kunnen ze benutten voor hun eigenlijke werk;
een goede toegang tot producten en diensten draagt daarmee direct bij aan de productiviteit. Het
belang van deze toegang wordt door de meeste leveranciers van interne diensten doorgaans
erkend en er wordt op ingespeeld, zij het uitsluitend voor wat betreft de eigen discipline (zoals
FM, HR en ICT).
415 Behalve integratie van het facility management met vastgoedmanagement zal integratie met
ICT, HR en andere ondersteunende bedrijfsfuncties in toenemende mate van belang worden bij
het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Wij zien deze ontwikkeling op diverse plaatsen een
voedingsbodem krijgen:
(a) Bij het Rijk waar onder het ministerie van Binnenlandse Zaken een directie Bedrijfsvoering
Rijk is ingericht;
(b) Diverse Shared Service Centra waar de verschillende ondersteunende diensten aan één
directeur SSC’s rapporteren;
(c) Er zijn uitbestedingstrajecten waarbij tegelijk met de facilitaire diensten ook de ICT-diensten
en/of documentaire informatievoorziening (DIV) worden getenderd.
416 Ondanks de in sommige gevallen hiërarchisch bij elkaar komende rapportagelijnen, is er nog
sprake van een verzuilde aansturing. Wij zien wel dat qua aansturing en procesafhandeling er
onmiskenbaar sprake is van standaardisering. De ontwikkeling die wij voorzien, is dat door samenwerkingsverbanden tussen specialistische partijen binnen enkele jaren een volledig geïntegreerde
uitbesteding van de ondersteunende diensten aan één partij mogelijk zal worden.
Van ondersteunende diensten naar aangrijpingspunt primaire business
IFM-dienstverleners hebben zich tot nu toe uitsluitend gericht op en gespecialiseerd in managen
van ondersteunende diensten. De Document Managementgerelateerde (DM)-diensten waren in
hun totale portfolio relatief beperkt van omvang en beperkt van belang.
De bedrijfsonderdelen van DM (archief, postkamer en repro) behoren traditioneel tot de ondersteunende diensten. Het wordt met de toenemende technologisering steeds belangrijker voor
het primaire bedrijfsproces en vormt zelfs een direct aangrijpingspunt voor verbetering van
bedrijfsprocessen. De scheidslijn tussen primair proces en ondersteunend proces begint daarmee
te verdwijnen en de ondersteunende diensten krijgen de kans een directe bijdrage te gaan
leveren aan het bedrijfsresultaat. 'Een enabler om de bedrijfsresultaten te verbeteren.'
De vraag is hoe de IFM-dienstverleners zich hierop gaan voorbereiden.
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5

Welke dienstverleners zijn er actief?

501 In dit rapport is geen kwantitatieve informatie opgenomen over de markt; geen omzetgegevens, noch de aantallen vierkante meters die worden gemanaged noch de aantallen medewerkers die worden bediend. In een volwassen geworden markt met substantiële volumes voegt
dat gegeven voor een marktoriëntatie nauwelijks iets toe. Integendeel: gezien de verscheidenheid
aan rekenmethoden die de IFM-dienstverleners hanteren (‘valt de omzet bij IFM, of bij een van
onze divisies voor monoservices?’) en de daaruit resulterende verschillen, roepen eventuele cijfers
eerder vragen op. Voor geïnteresseerden in cijfers over de facilitaire markt als geheel verwijzen wij
naar het onlangs gepubliceerde rapport De Nederlandse facility management markt, een overzicht
van cijfers, trends en ontwikkelingen, dat te bestellen is via www.fmn.nl.
502 Voor wat betreft de genoemde IFM-dienstverleners hebben wij bekende spelers direct
benaderd, en daarnaast een oproep in FMI geplaatst waarop gereageerd kon worden. Dit hoofdstuk bevat een (omvangrijk maar niet uitputtend) overzicht van de dienstverleners, die volgens
onze gegevens de gehele facilitaire dienstverlening kunnen afdekken.
503 De per dienstverlener gepresenteerde informatie is gebaseerd op desk research en door de
betreffende dienstverleners aanvullend beschikbaar gestelde informatie. Tevens zijn dossiers
gebruikt bij bedrijven, die bezig zijn met uitbesteding van de facilitaire dienstverlening.
504 Per dienstverlener komt steeds achtereenvolgens aan de orde:
(a) Bestuurlijke omgeving;
(b) Kenmerken van opdrachtgevers;
(c) Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid;
(d) Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven;
(e) Grootste veranderingen in de komende vijf jaar;
(f) Organisatie van kennisdeling;
(g) Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
505 Met bovengenoemde gegevens wordt voor een marktoriëntatie voldoende inzicht gegeven
in de spelers op de markt van integrale facilitaire dienstverlening.
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Actys
Bestuurlijke omgeving
506 Actys BV is een onafhankelijke vastgoed- en facility management-organisatie die hoofdzakelijk
in opdracht van beleggers en gebruikers van Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG) het vastgoed
en facility management verzorgt van woningen, kantoorgebouwen, bedrijfsruimten en winkels in
Nederland. Actys werkt hierbij vanuit twee entiteiten, Actys Business to Business (B2B) en
Business to Consumer (B2C).
Kenmerken van opdrachtgevers
507 Actys kent twee typen opdrachtgevers:
(a) Beleggers. Het betreft institutionele beleggers, vastgoedfondsen en particuliere beleggers
(nationaal/internationaal);
(b) Gebruikers BOG. Het betreft corporates met een gemiddelde omvang van 5.000 m2 (250
medewerkers) per opdrachtgever, zowel in de private als in publieke sector opererend.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
508 Actys opereert vanuit zeven locaties (altijd in omgeving van in beheer zijnde objecten)
verspreid door heel Nederland. Hierdoor wordt een landelijke dekking gerealiseerd met regionale
diepgang en lokale kennis van vastgoed. Technisch en facility managers zijn altijd in de omgeving
aanwezig van de objecten die zij in beheer hebben. Niet alleen grote, maar ook kleine locaties
kunnen meeliften op de infrastructuur en het inkoopvolume van Actys.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
509 De vraag naar één integrale aanbieder van diensten (vastgoed- en facility management) zal
de komende jaren verder groeien. Vooral beleggers (institutioneel, particulier) zien hierin
mogelijkheden om huurders van bedrijfsmatig onroerend goed meer te binden, resulterend in
hogere rendementsverwachtingen. Daarnaast zien de beleggers dat het bundelen van inkoopvolumes bij vastgoedbeheerders leidt tot kostenvoordelen en een hogere kwaliteit van dienstverlening.
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Organisatie van kennisdeling
510 Actys geeft aan te beschikken over eigen gespecialiseerde, geselecteerde, hoger opgeleide
medewerkers op het gebied van commercieel, administratief, technisch en facilitair management.
Bij complexe inkooptrajecten worden externe partijen ter ondersteuning ingeschakeld. Via een
aantal samenwerkingsverbanden worden kennis, vaardigheden en diensten aangeboden die niet
vanuit de eigen organisatie kunnen worden gemobiliseerd.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
511 Milieu is - ondersteund door de wetgeving - een speerpunt van Actys. Zo worden alle
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar zonder meer uitgevoerd.
512 Actys geeft aan de huurders te ondersteunen bij het realiseren van gedragsverandering door
onder andere het leveren van monitoringsytemen. Milieu en profit wordt bij Actys bij elkaar
gebracht door bundeling van inkoopvolumes voor levering van elektra en gas.
www.actys.nl
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ARCADIS AQUMEN
Bestuurlijke omgeving
513 ARCADIS AQUMEN Facility Management BV (AA) is een 50/50 joint venture tussen
ARCADIS (Nederland) en Carillion (Verenigd Koninkrijk). ARCADIS is een dienstverlenende
kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, milieu en gebouwen.
Carillion is marktleider in facility management en outsourcing-oplossingen binnen de publieke en
private sectoren in het Verenigd Koninkrijk.
Kenmerken van opdrachtgevers
514 AA richt zich op organisaties in de publieke en private sector die kiezen voor een
managementoplossing. Daarbinnen richt zij zich op (inter)nationale organisaties met meerdere
vestigingen in de kantoor- of industriële omgeving met minimaal € 5 mio aan FM-kosten.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
515 AA heeft een nationale, geografische spreiding met haar teams op klantlocaties. Door deze
landelijke spreiding/dekking heeft AA de mogelijkheid om haar teams regionaal in te zetten. AA
heeft in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan met diverse oplossingen om facility
management-dienstverlening op kleine(re) locaties te borgen.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
516 Hiervoor is in 2008 AA Facility Management Belgium NV opgericht. In 2009 zal een
onderneming voor de Duitse markt worden opgericht.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
517 AA ervaart dat internationale ondernemingen de verdere integratie van het ondersteunende
managementproces op multinationaal niveau hebben ingezet. De behoefte van organisaties om
uitbesteding op een hoger aggregatieniveau te laten plaatsvinden, wordt gekoppeld aan het
overnemen van meer risico’s door de nieuwe provider en zich te committeren aan de gewenste
output. De recente ontwikkelingen op de financiële wereldmarkt dwingt organisaties om blijvend
naar hun kosten te kijken. Hierdoor zal de ontsluiting van de IFM-markt versnellen.
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Organisatie van kennisdeling
518 Innovaties worden veelal geïnitieerd vanuit de operationele FM-teams van AA en verder
uitgewerkt door Business Improvement en de betreffende Commodity Centers. De impuls tot
innoveren kan komen vanuit de klant, ontwikkelingen in dienstverlening of vanuit praktijkervaring
en hebben altijd te maken met de continue verbetering van onze dienstverlening. Door het delen
van ‘best practices’ binnen AA kunnen klanten optimaal profiteren van innovaties die binnen AA
zijn gedaan.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
519 AA heeft diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontplooid. De organisatie
richt zich daarbij vooral op de 'Planet' (Milieu)-invalshoek van MVO, de andere 2 P's (People &
Profit) hebben de afgelopen jaren al een stevig fundament binnen AA gekregen. Ook de rol van
de onderaannemers van AA wordt onder de loep genomen, omdat zij een groot deel van de
dienstverlening invullen en dus in de keten een grote impact hebben.
www.arcadisaqumen.com
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CSG
Bestuurlijke omgeving
520 CSG is een facilitaire organisatie, bestaande uit twee activiteiten, namelijk het adviseren van
(grote) bedrijven en instellingen en het maincontracten van facilitaire diensten. Beide activiteiten
worden door een directeur aangestuurd. CSG heeft vestigingen in Culemborg en Nuenen en
heeft een 20-tal medewerkers in dienst.
Kenmerken van opdrachtgevers
521 CSG richt zich op bedrijven en instellingen tussen de 100 en 500 medewerkers die bereid
zijn minimaal twee facilitaire diensten bij CSG onder te brengen en bereid zijn om mee te denken
in creatieve facilitaire oplossingen.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
522 CSG werkt landelijk en is in staat om maincontracting voor zowel grote als kleine vestigingen
te organiseren door het inzetten van de meest geschikte facilitaire leveranciers en het op de juiste
wijze aansturen van deze leveranciers. Overleg met de klant en maatwerk staat hierbij voorop.
Voor kleinere vestigingen vindt de communicatie plaats met de servicedesk van CSG alsmede met
ambulante adviseurs.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
523 CSG richt zich op Nederland en België.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
524 CSG verwacht voor haar eigen doelgroep een substantiële groei in toepassing van
maincontracting. Dat komt deels door een inhaalslag: deze markt is tot nu toe nog achtergebleven
in het uitbesteden van integrale facilitaire diensten. De toenemende communicatiemogelijkheden
via internet zijn hierbij een belangrijke enabler. De groei zal volgens CSG het sterkst zijn bij de
managing partners.
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Organisatie van kennisdeling
525 Binnen CSG hebben de adviseurs ieder een eigen specialisme. De adviseur is verplicht om
zijn/haar kennis op dit gebied op peil te houden en te delen met zijn/haar collega’s. Dit gebeurt in
klantenteams. Deze teams vergaderen regelmatig om specifieke zaken op de verschillende
vakgebieden bij klanten door te spreken met als doel te beoordelen of keuzes en/of prijs/kwaliteit
nog optimaal zijn.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
526 CSG geeft aan MVO in de huidige bedrijfsactiviteiten te hebben geïntegreerd. Dit resulteert
voor de eigen activiteiten in onder andere terugbrengen van gereden km’s door slimme software
oplossingen, steunen van projecten in Afrika, zoals daadwerkelijke ondersteuning bieden bij het
bouwen van huizen door de medewerkers. CSG geeft aan bij het adviseren van facilitaire
oplossingen standaard rekening te houden met MVO-aspecten.
www.csgm.nl
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Corporate Facility Partners
Bestuurlijke omgeving
527 Corporate Facility Partners is een zelfstandige besloten vennootschap (B.V.) en is onderdeel
van de Bram Adema Groep. Andere entiteiten zijn FlexOffice, Corporate Green en CFP zakelijke
chauffeurs.
Kenmerken van opdrachtgevers
528 CFP richt zich voornamelijk op grotere organisaties met meerdere sites, zowel profit als nonprofit. CFP bedient vele industrieën onder andere industrieel/zakelijke dienstverlening/overheid/
banken.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
529 Medewerkers van CFP wonen verspreid door Nederland en kunnen zo landelijke service
bieden.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
530 Corporate Facility Partners bedient momenteel vooral klanten in Nederland en geeft aan
multinationals eventueel ook in het buitenland te kunnen ondersteunen.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
531 CFP verwacht de volgende trends:
(c) Blijvende aandacht voor kostenreductie, zeker in het huidige economische klimaat;
(d) Duurzaamheid in alle aspecten van integrale facilitaire dienstverlening;
(e) Verdergaande integratie vastgoed en facilities;
(f) Professionalisering van inkoop binnen (facilitaire) regieorganisaties.
Organisatie van kennisdeling
532 CFP heeft diverse medewerkers in dienst met kennis van deelgebieden. Focus daarbij ligt op
medewerkers met verstand van gebouwtechniek, energiemanagement en kostenreductie. Ook
zijn er medewerkers in dienst die specifieke FMIS en inkoopkennis hebben. Wanneer een
specifiek deelgebied niet in huis is, werkt CFP samen met partners. Dit zijn zowel grote
organisaties als ZZP'ers.
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Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
533 Corporate Facility Partners voert een actief duurzaamheidsbeleid en was over 2008 CO2neutraal. De organisatie is lid van de Dutch Green Building Counsel en heeft EPA-U
gecertificeerde adviseurs. CFP is initiatiefnemer van de Nationale CO2-benchmark als opvolger
van de door CFP ontwikkelde CO2-jaarrekening. CFP steunt al jaren diverse doelen en geeft
bijvoorbeeld een gedeelte van het inschrijfgeld van de jaarlijkse zeilregatta ‘Facility Open’ aan een
goed doel.
www.gocfp.nl
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Dalkia
Bestuurlijke omgeving
534 De twee hoofdaandeelhouders van Dalkia zijn Veolia Environment en het Franse energiebedrijf EDF. Veolia Environment is een multinationale organisatie, actief in 96 landen. EDF is
Europa's grootste elektriciteitproducent. In 2009 worden de installatie- en utiliteitsectoren
afgebouwd. Daarmee concentreert Dalkia zich volledig op haar core business, het in stand
houden van gebouwen en werkplekken.
Kenmerken van opdrachtgevers
535 Voor technisch beheer mag Dalkia bijna alle grote Nederlandse beleggers en beheerders tot
haar klanten rekenen. Daarnaast is Dalkia actief in de sectoren; winkels, industrie, gezondheidszorg, overheid, distributie, horeca en recreatie. Facilities Management richt zich op kantoren en
omgevingen met een technisch karakter zoals laboratoria, computerzalen, ziekenhuizen en
industrie.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
536 Zowel nationaal als internationaal heeft Dalkia speciale klantenteams voor een specifieke
klant of organisatie. Voorbeelden zijn Telecom en datasites, bankshops, betaalautomaatlocaties,
telefoonwinkels, fitnesscentra en retailorganisaties.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
537 Dalkia heeft zowel Nederlandse als internationale opdrachtgevers.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
538 Dalkia verwacht dat meerdere opdrachtgevers op basis van voortschrijdend inzicht en
risicobeheersing het integrale aanbestedingskarakter loslaten. Daardoor ontstaat een selectie en
beperking van het aantal van aanbieders voor integrale facilitaire dienstverlening. Uit deze shakeout ontstaan meerdere bedrijven die zich concentreren op de nog steeds apart te onderscheiden
segmenten hard- en soft-FM. Best practice uitwisseling zal meer en meer worden toegepast.
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Organisatie van kennisdeling
539 Dalkia heeft internationaal een brede kennisuitwisselingsstructuur opgezet. Vanuit haar
hoofdkantoor in Parijs wordt in samenspraak met de landelijke vestigingen een op wens en maat
van de klant gestructureerd opleidingstraject opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met
specifieke lokale voorschriften en bijzondere omstandigheden. Op de Dalkia Campus in Frankrijk
worden voor medewerkers en hun klanten opleidingen gerealiseerd. Dalkia geeft aan actief te
werken aan de uitwisseling van best practices en internationale kruisbestuiving.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
540 Na 'energy labelling' voor gebouwen, wordt door Dalkia op eigen initiatief gewerkt aan
'green labelling' voor de door Dalkia beheerde gebouwen. Vooruitlopend op regelgeving wordt
op basis van LEED en BREEAM een certificering gemaakt, waarin de drie betrokken partijen
(eigenaar, huurder en beheerder) gezamenlijk tot een groene aanpak kunnen komen. Door, voor
het eerst, deze drie partijen tot samenwerking aan te zetten kunnen belangrijke stappen gezet
worden, die ook tot een financieel beter resultaat zullen leiden.
www.dalkia.nl
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D&B IFS
Bestuurlijke omgeving
541 D&B Integrated Facility Services B.V. maakt deel uit van de D&B Group en biedt samen met
haar partners Vermaat (bedrijfshoreca) en EW (cleaning care) op maat gemaakte integrale
facilitaire concepten op de Nederlandse markt.
Kenmerken van opdrachtgevers
542 D&B IFS richt zich op middelgrote tot grote organisaties, waar kwaliteit en innovatie binnen
facilitaire dienstverlening een belangrijk aspect zijn. Zij richt zich vooral op organisaties die actief
zijn binnen de financiële en zakelijke dienstverlening.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
543 D&B IFS heeft Nederland als haar ‘thuismarkt’ aangemerkt en kan opdrachtgevers met
diverse locaties binnen Nederland goed kan bedienen. De dienstverlening wordt regionaal aangeboden met een centrale landelijke coördinatie.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
544 Vanuit haar kantoor in Amsterdam coördineert D&B IFS ten behoeve van haar internationale opdrachtgevers facilitaire diensten binnen Europa. Voor de operationele uitvoer schakelt
zij echter lokale (landelijke) spelers in, welke de plaatselijke cultuur kunnen vertalen in klantgerichte dienstverlening.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
545 D&B IFS ziet dat het integraal uitbesteden van facilitaire diensten steeds meer door
organisaties als vanzelfsprekend wordt gezien. Daar waar de kwaliteit van geboden dienstverlening
toeneemt, groeit het vertrouwen om daadwerkelijk de regie in handen van een integrale dienstverlener te geven. Op deze wijze zal demand en supply management daadwerkelijk invulling
krijgen. Daarbij zullen facilitaire concepten nog meer dan voorheen aansluiting vinden bij de
organisatorische ontwikkelingen bij opdrachtgevers en de economische ontwikkelingen op de
markt.
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Organisatie van kennisdeling
546 Het (interim) facility management van D&B IFS stelt de door haar opgebouwde facilitaire
kennis en ervaring ter beschikking aan haar opdrachtgevers. Daarnaast worden facilitaire ervaringscijfers en benchmarkgegevens gedeeld en bewezen facilitaire concepten actief gepromoot. D&B
IFS geeft aan een D&B Community (uitwisseling ervaringen en concepten) te creëren. Op
specifieke deelgebieden worden partners ingeschakeld.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
547 D&B IFS kijkt bij de selectie van haar partners kritisch naar het toegepaste assortiment, het
gebruik van verpakkingsmaterialen en verbruiksmiddelen en de arbeidsomstandigheden (verloop
en ziekte structureel laag houden), Daarnaast wordt gestimuleerd om te reizen met het openbaar
vervoer en worden operationele medewerkers geselecteerd binnen een straal van tien kilometer
van de arbeidsplaats, waarbij er voor transport wordt verzorgd tussen treinstations en werkplaats.
www.db.nl
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Eurest Services
Bestuurlijke omgeving
548 Eurest Services maakt onderdeel uit van Compass Group Nederland, onderdeel van het
Britse Compass Group PLC. Met 360.000 medewerkers in ruim 60 landen is de onderneming
wereldwijd een van de grootste aanbieders van facilitaire diensten. In Nederland verlenen ruim
4.000 medewerkers deze services aan bijna 1.000 bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegenheden,
scholen en (overheids)organisaties.
Kenmerken van opdrachtgevers
549 Het klantportfolio van Eurest Services kent organisaties vanuit diverse sectoren in zowel de
private als publieke markten. Tot het portfolio behoort een groot aantal ondernemingen met een
internationaal karakter. Eurest Services richt zich met name op locaties met meer dan 200 pandbewoners die behoefte hebben aan een multiservice dienstverlener.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
550 Door de geografische spreiding van Eurest Services is zij in staat kleinere en afgelegen
locaties te voorzien van dienstverlening. Wereldwijd verleent Eurest Services diensten aan
verschillende offshore locaties als olieraffinaderijen en gasplatforms. In Nederland voorziet ze
verscheidene klanten met kleine en geografisch afgelegen locaties. Samen met haar opdrachtgevers wordt gekeken naar de optimale facilitaire oplossingen waarbij zowel een adviserende als
een uitvoerende rol wordt genomen.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
551 Compass Group/Eurest Services is wereldwijd actief. Grensoverschrijdende dienstverlening
behoort tot haar kerncompetenties.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
552 Naast het bedrijfsleven zullen overheden en de zorgsector de komende jaren meer diensten
en ook het management van de facilitaire organisatie uitbesteden aan één of een beperkt aantal
partijen.
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553 De globalisatie zal ertoe leiden dat meer internationaal opererende organisaties op zoek
gaan naar aanbieders die wereldwijde dekking en gestandaardiseerde kwaliteit van serviceverlening
kunnen garanderen.
554 Eurest Services verwacht tevens een blijvende groei van Publiek Private Samenwerkingen.
Organisatie van kennisdeling
555 Eurest Services heeft wereldwijd haar krachten en kennis gebundeld. Hierdoor is het
Compass Service Framework (CSF) ontstaan. Eurest Services gebruikt dit model om haar
commerciële en operationele relatie met klanten te beheren en de kwaliteit en prestatie van haar
serviceverlening te waarborgen. Het CSF is drieledig en bestaat uit procedures betreffende alle
door Eurest Services geleverde diensten, web based kennisdeling en gestandaardiseerde IT-tools.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
556 Processen die zowel een veilig werkklimaat garanderen, als een verantwoorde omgang met
het milieu, zijn verankerd in de organisatie. Eurest Services is ISO 14001 (milieu) en OHSAS
18001 (veiligheid) gecertificeerd. Voor speciale cateringprogramma’s en schoonmaakactiviteiten
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten afkomstig van duurzaam werkende
bedrijven.
557 Het MVO beleid is weerspiegeld in de 'Code of Ethics' en verwoordt sociaal, ethisch en
milieucommitment naar maatschappij, leveranciers, contractpartners, medewerkers en aandeelhouders.
www.eurest.nl
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Facilicom Facility Solutions
Bestuurlijke omgeving
558 Facilicom Facility Solutions B.V. (Facilicom) is een divisie van Facilicom Services Group N.V.
Facilicom Services Group is een private Nederlandse onderneming gespecialiseerd in het integraal
verzorgen van facilitaire diensten en producten. Alle activiteiten van Facilicom zijn ondergebracht
in gespecialiseerde divisies.
Kenmerken van opdrachtgevers
559 Facilicom richt zich op bedrijven in de zakelijke dienstverlening, industrie, overheid, onderwijs
en gezondheidszorg in heel Europa en daarbinnen vooral op de Benelux, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Hierbij stelt zij geen onder- of bovengrens aan omvang en spreiding van de
klantlocaties; de concepten van FFS zijn modulair opgebouwd en worden per opdrachtgever
specifiek afgestemd.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
560 Door haar brede aanbod facilitaire diensten in eigen beheer en de uitgebreide geografische
dekking van de ruim 70 regiokantoren in Nederland is Facilicom uitstekend in staat om opdrachtgevers met meerdere locaties, verspreid over grote geografische afstand, te bedienen. Voor deze
groep opdrachtgevers is Facilicom in staat efficiency voordelen te realiseren door de inzet van
‘multidisciplinaire servicemedewerkers’; deze voeren alle activiteiten uit die in de klassieke servicemodellen separaat door verschillende disciplines worden uitgevoerd.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
561 Facilicom richt zich op ondersteuning van opdrachtgevers in geheel Europa. Momenteel is
Facilicom primair actief in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor een lokale
dienstverlening buiten deze landen maakt Facilicom gebruik van het door haar opgezette internationale partner netwerk International Facility Alliance SE.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
562 De grootste veranderingen zijn volgens Facilicom:
(a) Significante toename van het aantal IFM-contracten in alle sectoren en de daarmee gemoeide
professionalisering van regie- en demand management-organisaties;
(b) Internationalisering;
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(c) Uitbreiding van de scope van de IFM-contracten in de domeinen ICT, Procurement en HRM;
(d) De integratie tussen vastgoed- en facility management (Facility Estate Management en DBFMO);
(e) Focus op het integraal faciliteren van werkprocessen/-plekken (waar dan ook) en de hiervoor
benodigde integrale hospitality-/serviceconcepten.
Organisatie van kennisdeling
563 Facilicom heeft een specifiek beleid op het gebied van kennis- en talentmanagement en
werkt actief aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van expertise. Hiertoe is het Facilicom
Expertise Centre ingericht waarin per facilitair domein teams van experts actief zijn.
564 Facilicom geeft aan deze kennis actief met de markt te delen, onder andere door het
organiseren van workshops (www.facilitairkenniscentrum.nl) maar ook specifiek met opdrachtgevers. Daarnaast participeert Facilicom actief in kennisontwikkelinitiatieven zoals de Europese
facilitaire norm, DGBC, CFM, FMN, IFMA, NFC-index, sponsoring FM leerstoelen, PPS Netwerk
enzovoort.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
565 Als mensenbedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor de Facilicom
Services Group volgens eigen zeggen een tweede natuur. Het MVO-beleid van Facilicom is
gericht op duurzaamheid in de dimensies people, planet en profit. Daarbij draagt Facilicom bij aan
de maatschappelijke welvaart op langere termijn, rekening houdend met alle relevante belangen.
Ter verantwoording hiervan brengt Facilicom naast het reguliere jaarverslag een uitgebreid MVOjaarverslag uit. Facilicom behaalt in 2009 het ISO 14001-certificaat.
www.facilicom.nl
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Facility Services Netwerk
Bestuurlijke omgeving
566 Facility Services Netwerk is een zelfstandige maincontracting joint venture waarin Albron,
Asito, Securitas en Strukton Worksphere als partner verbonden zijn. Deze organisaties zijn
vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van FSN. FSN is naast haar zelfstandige entiteit door
middel van Asito verbonden aan Service Management International. Een Global Facility Service
provider vertegenwoordigt meer dan 60 landen.
Kenmerken van opdrachtgevers
567 De opdrachtgevers van FSN zijn voor 50% multinationals, veelal actief in de telecom en ICTsector. De overige opdrachtgevers bestaan uit een brede waaier van industriële omgevingen,
groothandels en kantoren.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
568 FSN geeft aan door haar fijnmazige netwerk zonder problemen een groot aantal locaties,
verspreid over een groot geografisch gebied, te kunnen bedienen (nationaal, internationaal). Een
voorbeeld is dat zij een opdrachtgever in 27 landen op 109 verschillende sites voorziet in de
dienstverlening.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
569 Door middel van Service Management International worden internationaal opererende
bedrijven bediend.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
570 FSN verwacht de volgende veranderingen:
(a) Aanbodzijde:
(i) Een verdere integratie van soft- en hard facilities met het additioneel verder versmelten
van onroerend goed beheer en FM. Met name in DB(F)MO projecten wordt de toegevoegde waarde van MO (IFM) doorslaggevend;
(ii) Samenwerking door netwerken;
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(b) Vraagzijde:
(i) De uitbestedingsgraad van het FM-management zal significant toenemen waarbij de
trend zal zijn dat de 'knip' steeds hoger komt te liggen;
(ii) Focus op kostenbesparingen in relatie tot duurzaamheid;
(iii) Een verdere internationalisatie van de vraag naar integrale facilitaire dienstverlening.
Organisatie van kennisdeling
571 Doordat FSN een joint venture is van ondernemingen die als afzonderlijke entiteit alle een
single service strategie voorstaan (schoenmaker blijf bij je leest) is diepgaande kennis aanwezig
over alle kerndiensten binnen zowel hard- als soft-services. FSN geeft aan dat die direct uitgevraagd kunnen worden bij de aandeelhouders en/of partners waardoor specifieke vragen
probleemloos beantwoord kunnen worden.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
572 FSN eist van haar uitvoerende partners dat zij in het bezit zijn van de meest recente
methodieken en systemen als het gaat om milieu (bijvoorbeeld ISO 140001). Aandacht voor
mensen is minstens zo belangrijk. Dit betekent onder andere ruime scholingsmogelijkheden, goede
arbovoorzieningen, een gerichte verzuimaanpak en een actief leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.
De vakbekwaamheid en motivatie van de medewerkers en de tevredenheid van opdrachtgevers
zijn immers onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
www.fsn.nl
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ISS Facility Services
Bestuurlijke omgeving
573 ISS Facility Services is de marktnaam van ISS Nederland BV. Alle operationele bedrijven
opereren onder de naam ISS (…) Services. ISS is met deze BV’s hoofdzakelijk actief in de
catering-, schoonmaak-, beveiligings- en landscapingmarkt. Het managementbedrijf van ISS is
Integrated Facility Services. ISS Nederland maakt deel uit van het internationale ISS A/S (DK).
Kenmerken van opdrachtgevers
574 De opdrachtgevers van ISS Facility Services bevinden zich in ieder marksegment. ISS
Integrated Facility Services heeft haar zwaartepunt binnen de publiek private sector (DBFMOcontracten), de gezondheidszorg en de kantorenmarkt.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
575 ISS A/S is actief in 52 landen. Het ISS-bedrijf per land is verantwoordelijk voor ondersteuning
van haar eigen klanten.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
576 ISS heeft in Nederland circa 5.000 klanten met ongeveer 15.000 klantlocaties. ISS is landelijk
georganiseerd en kent geen geografische beperkingen in het oplossen van klantvraagstukken.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
577 ISS voorziet de volgende veranderingen:
(a) Toename van (grootschalige) outsourcing;
(b) Van integrale facilitaire dienstverlening naar D(esign) B(uild) F(inance) M(aintenance)
O(perate) contracten;
(c) Intensivering facilitair kennisniveau;
(d) Toenemende aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
(e) Meer (risicodragend) ondernemerschap: meer output-/resultaatgerichte contracten;
(f) In navolging van B2B ook toepassing van IFM bij B2C markt (gezondheidszorg, commerciële
plinten);
(g) Gebiedsontwikkeling;
(h) Samensmelten vastgoed- en facility management;
(i) Verdwijnen verschil tussen managing agents en service providers.
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Organisatie van kennisdeling
578 ISS heeft per business line kenniscentra, waar opdrachtgevers gebruik van kunnen maken.
Binnen het bedrijf Integrated Facility Services is de afdeling Business Development actief. Business
Development kent drie pijlers: Design and Build Management, Research and Development en
Process and Quality. Vanuit deze invalshoeken wordt kennis ontwikkeld, geborgd en uitgedragen.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
579 ISS geeft aan al decennia lang een centraal geleid kwaliteits-, arbo- en milieubeleid te voeren.
Sinds 2000 worden internationale milieu- en personeelsdoelstellingen vanuit het concern
(Kopenhagen) stapsgewijs in Nederland doorgevoerd. De verantwoordelijkheid van ISS strekt
verder dan de grenzen van Nederland (UN handvest, Code of Conduct).
580 Sinds circa vijf jaar geldt een actievere rol op het vlak van MVO, met name vanwege de
opkomende Cradle2Cradle filosofie. Dit heeft onder andere geleid tot een aangescherpt MVObeleid.
www.iss.nl
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Johnson Controls Global WorkPlace Solutions
Bestuurlijke omgeving
581 Johnson Controls Global WorkPlace Solutions (JCGWS) maakt deel uit van Johnson
Controls Inc. (HQ Milwaukee, Wisconsin, JCI) en is gespecialiseerd in het plannen, ontwerpen,
beheren en vernieuwen van werkplekken.
Kenmerken van opdrachtgevers
582 JCGWS heeft een focus op de grotere internationale ondernemingen, actief in zowel dienstverlening, overheid en commerciële & industriële sectoren. In Nederland richt JCGWS zich op
nationale en internationale organisaties met meer dan 200 werkplekken in diverse sectoren en
omgevingen.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
583 JCGWS is in meer dan 130 landen actief. De dienstverlening kan per land verschillen
(gebaseerd op socioculturele verschillen en individuele wensen), maar de nadruk ligt op Integrated
Facility Management-contracten. Ook bedient ze klanten met uitgebreide en wijdverspreide retail
portfolio’s.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
584 JCGWS richt zich op ondersteuning van opdrachtgevers buiten Nederland.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
585 JCGWS voorziet een toename van integrale uitbestedingen. Bij integraal facilitaire dienstverlening wordt veelal gesproken over catering, schoonmaak en beveiliging. Dit betreft echter
slechts een deel van de totale facilitaire kosten. Ook de kosten voor huur, verzekering, belasting,
geïnvesteerd kapitaal, ondersteunend personeel en supply chain dienen in beschouwing genomen
te worden. Dit is bekend als Total Cost of Occupancy (TCO). Om de besparingen op huisvestingskosten door middel van Maincontracting en Outsourcing te kunnen becijferen, zal er
steeds meer gekeken worden naar de TCO van een organisatie.
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Organisatie van kennisdeling
586 JCGWS kan terugvallen op de wereldwijde ervaring en kennis van 15.000 collega’s wereldwijd. Per servicecategorie is er een internationaal netwerk van subject matter experts om de
kennis met elkaar te laten delen en vernieuwingen vorm te geven. Dit netwerk is benaderbaar
door haar klanten. Daarnaast zijn er intranetsites beschikbaar die (medewerkers, klanten) toegang
bieden tot de kenniscentra. Tevens worden er jaarlijkse client events georganiseerd waar actuele
topics worden besproken, deskundigen uitgenodigd en uitwisseling wordt gestimuleerd.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
587 De missie van JCGWS is een prettiger, veiliger en duurzamere wereld. JCGWS creëert
slimme omgevingen, en brengen vernuft in de plekken waar mensen wonen, werken en reizen.
JCGWS geeft dit vorm door het principe van Planet, Profit, People evenwichtig aandacht te
geven. JCGWS is sponsor/deelnemer aan het Clinton Climate Initiative en als Global WorkPlace
Solutions helpt ze haar klanten:
(a) Hun broeikasgasemissies te evalueren (wij bieden ook oplossingen om ze te verminderen);
(b) Koolstofneutraal te worden;
(c) Duurzame energie te gebruiken;
(d) Groene gebouwen te bouwen.
www.johnsoncontrols.nl
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Prisma
Bestuurlijke omgeving
588 Prisma Facility Management BV is in 1990 opgericht en is een 100% dochteronderneming
van Vebego International, een internationaal opererend bedrijf op het gebied van facilitaire
dienstverlening, schoonmaak en personeelsdiensten. Vebego is met circa 25 bedrijven actief in
negen West-Europese landen.
Kenmerken van opdrachtgevers
589 Prisma richt zich met name op relaties tot ongeveer 2000 pandbewoners binnen de zakelijke
dienstverlening, het onderwijs en de (semi)overheid. De opdrachtgevers kenmerken zich door
een (inter-)nationaal karakter met meerdere vestigingen en willen met name de dienstverlening
afstemmen op haar medewerkers middels maatwerkgerichte concepten en tactische en
operationele oplossingen.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
590 Prisma geeft aan ervaring te hebben om opdrachtgevers met meerdere locaties optimaal te
faciliteren in geheel Nederland en België. Ook relaties met meerdere vestigingen en een beperkt
aantal pandbewoners behoren tot het relatiebestand van Prisma.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
591 Prisma Facility Management is actief in Nederland en België.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
592 Prisma verwacht dat bedrijven zich versneld toeleggen op de core business en flexibilisering
van arbeidskracht. Er komt meer aandacht voor 'het nieuwe werken' waarbij oplossingen gezocht
worden voor flexibilisering van huisvesting, mobiliteit en thuiswerken. Dit sluit goed aan bij de
vraag van medewerkers voor een inspirerende werkomgeving. De globalisering van dienstverlening zet zich door en duurzaam ondernemen zal zich verder ontwikkelen.
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Organisatie van kennisdeling
593 Prisma heeft de beschikking over productspecialismen op alle facilitaire productgroepen
geborgd in het kenniscentrum van Prisma. De belangrijkste productgroepen worden afgedekt
door productspecialisten als zijnde de 'Facility Owner'. In geval van omvangrijke en complexe
projecten wordt er door een 'buddyteam' een project uitgevoerd. Een inhoudelijk specialist wordt
hierbij gekoppeld aan een projectmanager. Daarnaast beschikt Prisma over een uitgebreid netwerk van productpartners en gespecialiseerde bureaus. Prisma geeft aan dat ontwikkelingen en
trends via de afdeling Quality Management ter beschikking worden gesteld aan relaties.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
594 Prisma geeft aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd binnen de
organisatie. Hierbij zijn de volgende beleidsterreinen gedefinieerd:
(a) Duurzaam personeelsbeleid;
(b) Duurzame dienstverlening;
(c) Duurzame inkoop;
(d) Duurzame energie;
(e) Duurzame mobiliteit;
(f) Maatschappelijke betrokkenheid door middel van de Vebego Foundation;
(g) Prisma heeft bovenstaand beleid verankerd in haar processen en procedures.
www.prisma-fm.com
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Sodexo Altys
Bestuurlijke omgeving
595 Sodexo Altys maakt onderdeel uit van Sodexo Nederland B.V. Dat maakt weer deel uit van
Sodexo, een internationaal gerenommeerde organisatie met ruim 355.000 medewerkers in
80 landen.
596 Kenmerken van opdrachtgevers
597 Sodexo Altys richt zich op organisaties vanaf 500 medewerkers. Tot de klantenportfolio van
behoren onder andere opdrachtgevers in de handel, gezondheidszorg, industrie, lagere overheden
en de zakelijke dienstverlening.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
598 Sodexo Altys geeft aan in staat te zijn organisaties regionaal, landelijk en internationaal te
kunnen ondersteunen op het gebied van (Integrated) Facility Management. Naar behoefte kunnen
er ondersteunende diensten worden verleend op iedere gewenste locatie (zelfs op booreilanden).
Indien snel geacteerd moet worden, wordt een speciaal team (Quick Response Teams)
geformeerd.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
599 Sodexo Altys richt zich op ondersteuning van zowel opdrachtgevers buiten Nederland als
binnen Nederland.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
5100 Sodexo Altys verwacht dat door de economische teruggang, toenemende druk van de
concurrentie en technologische ontwikkelingen, ondernemingen zich meer concentreren op hun
core business. Dit resulteert in een groei van onder andere de facility management markt, inclusief
een toename van internationale contracten.
Organisatie van kennisdeling
5101 Sodexo Altys is opgedeeld in specialistische kenniscentra, grofweg opgedeeld in hard- en
soft- services. Voorbeelden zijn een document center, werkplek en omgeving, timmerwerkplaats
en mobiliteit en logistiek.
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5102 De diepgaande kennis wordt verkregen via een tussenpersoon, een medewerker van
Sodexo Altys, die op locatie informatie kan verstrekken aan opdrachtgevers. Wanneer de kennis
niet aanwezig is binnen Sodexo Altys, wordt er een project gestart om de benodigde kennis te
bemachtigen.
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
5103 Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt binnen Sodexo Altys naar voren door te
streven naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit. Een voorbeeld van een initiatief op
het vlak van people is om humanitaire initiatieven zoals STOP Hunger te ondersteunen. Op het
gebied van planet biedt Sodexo Altys onder andere een groene scan waarbij de organisatie van
de klant doorgelicht wordt en vervolgens geadviseerd wordt op het gebruik van groene middelen.
www.sodexo.nl
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VINCI Facilities
Bestuurlijke omgeving
5104 VINCI Facilities is onderdeel van VINCI, ‘s werelds leidende concessie- en constructiegroep.
VINCI heeft een omzet van meer dan € 33 miljard en 164.000 werknemers in 90 landen wereldwijd. VINCI Facilities (vroeger: Taylor Woodrow) opereert als één team in Nederland, België,
Luxemburg en Groot-Brittannië.
Kenmerken van opdrachtgevers
5105 VINCI Facilities richt zich op publieke en private organisaties in Nederland en binnen
Europees kader. Vanuit een brede portfolio heeft VINCI Facilities ervaring in de integrale ondersteuning van kantooromgevingen tot multilocatie gebouwportfolio’s.
Bedienen organisaties met veel kleine locaties geografisch gespreid
5106 VINCI Facilities specialiseert zich in de integrale ondersteuning van 'multilocatie portfolio’s',
nationaal en binnen een Europees groeiperspectief. VINCI Facilities geeft aan jarenlange ervaring
vanuit de bestaande samenwerkingen in te brengen: 800 bankkantoren, 120 kledingwinkels,
12.000 telecomsites, 80 kantoren, 1.100 elektronicawinkels en distributiecentra, 63 department
stores, 87 fitnesscentra en de 800 stations en winkels van Texaco Benelux.
Mogelijkheden voor het bedienen van internationaal opererende bedrijven
5107 VINCI Facilities ondersteunt Nederlandse organisaties binnen Europees groeiperspectief in
België, Luxemburg, Groot-Brittannië en Frankrijk.
Grootste veranderingen in de komende vijf jaar
5108 VINCI Facilities verwacht een aantal belangrijke verschuivingen:
(a) Verdere integratie van Business Support functies;
(b) Publiek Private Samenwerking;
(c) Meer partnerships tussen single service providers;
(d) Professionalisering en groeiende marktsegmentatie van IFM-providers;
(e) Sterk aantrekken van de markt na bewezen ‘best practice’ resultaten;
(f) Verdere toename van Triple bottomline: People, Planet, Profit.
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Organisatie van kennisdeling
5109 Klanten van VINCI Facilities kunnen bouwen op 20 jaar ervaring en best practices in integraal
facility management. Klanten maken hierbij gebruik van onze ervaringen bij gelijkaardige ambities
en projecten, vaak via interne specialisten. Zo zijn er specifieke Competence Centers, gaande van
energiemanagement (Energy+ service), business performance management (BPM), tot smart
working (Space Value service).
Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
5110 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt bij VINCI Facilities vormgegeven
in zes domeinen: People, Health & Safety, The Environment, Civic Involvement, Customers &
Suppliers, en Corporate Governance. VINCI Facilities neemt hierin (leveranciers)risico’s van
klanten op zich en ontwikkelt samen met klanten innovaties op de triple People, Planet, Profit.
Deze gaan over CO2-reductieprojecten, FlexWorking tot proactieve communicatiecampagnes.
www.vincifacilities.com
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A

‘Open deuren’

Kenmerk van ‘open deuren’ is dat je ze steeds weer opnieuw moet intrappen. Je moet er dus elke
keer weer voldoende aandacht aan besteden. Bij deze daarom een lijstje met open deuren die
(ook) bij IFM gelden:
(a) Formuleer een heldere business case en zorg daarbij voor alignment met de organisatie en
stel realistische doelstellingen op;
(b) Zorg voor committment van het bestuur;
(c) Bepaal voldoende nauwkeurig de huidige status quo (kwalitatief én kwantitatief), maar
verzand niet in details;
(d) Besteed veel aandacht aan waar de knip komt te liggen: wat blijf je (nog) zelf doen en wat
laat je over aan de markt?
(e) Ontwikkel een sourcing strategie: alles naar één hoofdaannemer? Of meerdere partijen
(bijvoorbeeld hard- versus soft-services)’? Gaat de hoofdaannemer zelf commodities inkopen
of blijf je dat zelf doen?
(f) Zorg voor goede specificaties, bij voorkeur ‘outputspecificaties’;
(g) Sta stil bij ‘back-out’ aanleidingen en -mogelijkheden;
(h) Koop scherp in en bouw bonusmogelijkheden in;
(i) Benader het selectieproces als merger & acquisition proces: ga voor een langetermijnrelatie;
(j) Gebruik de bij de IFM-dienstverleners aanwezige kennis en laat deze in een vroegtijdig
stadium participeren bij het ontwikkelen van concepten;
(k) Neem voldoende tijd voor het gehele proces (intern, maar ook voor de aanbieders);
(l) Ga niet alleen uit van wat er is, maar bepaal wat nodig is aan kennis & competenties om te
komen van ‘hands-on facility management’ naar een regieorganisatie;
(m) Betrek de sociale partners in een vroeg stadium en informeer eigen personeel tijdig;
(n) Houd voldoende facilitaire deskundigheid in huis (passend bij het niveau van de knip).
Wees alert op:
(a) Een sanering in de kwaliteit van de dienstverlening bij de overgang van zelf doen naar uitbesteden. De valkuil is dat uitbesteding een trigger is voor het doorvoeren van optimalisaties
(met name wegsnijden van vet en franje). De interne klant zal dit fenomeen projecteren op
de IFM;
(b) Onredelijke eisen vanuit de gebruikers;
(c) Zelfgenoegzaamheid bij de IFM-provider;
(d) Verkeerde prikkels in het contract. Het doel is niet dat de faciliteiten goed functioneren, maar
dat het effect van de faciliteiten is zoals beoogd. Focus op (eind)gebruiker en proces;
(e) Onbeheerst meerwerk.
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B

Over FMN

FMN faciliteert Facility Management
Facility Management Nederland (FMN) is een sterk netwerk met veel extra’s. FMN is een
vereniging met ruim 2.300 leden, professionals binnen het facilitair domein, gericht op kennis en
innovatie, op de versterking van de facilitaire professional en het vakgebied.
Speciaal voor leden is er 11 keer per jaar het vaktijdschrift Facility Management Informatie, de
jaarlijkse almanak, en tweewekelijks het E-zine, waarmee de leden digitaal op de hoogte worden
gesteld van facilitair en verenigingsnieuws.
Binnen het verband van FM Verenigd geeft FMN 4 keer per jaar het periodiek FM-Executive uit,
waarmee gericht wordt op het seniormanagement van organisaties, maar natuurlijk ook op FMNleden.
Daarnaast zijn er veel landelijke en regionale bijeenkomsten, waarbij zowel de kennisoverdracht
als de netwerkfunctie een rol spelen. Wilt u lid worden van FMN, kijk dan op
www.fmn.nl/lidworden.
Facility Management Nederland
Postbus 5135
1410 AC Naarden
035 694 35 03
fmn@fmn.nl
www.fmn.nl
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C

Over Significant

Significant is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau. Significant richt zich op ontwikkelen
en evalueren van beleid en strategie op het gebied van maatschappelijke thema's, en het vertalen
van organisatiebeleid en -strategie naar een optimale bedrijfsvoering. Facility management en
sourcing vormen hiervan een wezenlijk onderdeel.
Significant is in januari 2003 van start gegaan als een spin-off van de adviespraktijk van
PricewaterhouseCoopers. De adviespraktijk bestaat al circa 20 jaar, waardoor zij beschikt over
een rijke advieservaring en grote bekendheid met de ontwikkelingen in deze markt.
Het leveren van een professionele ondersteuning aan haar opdrachtgevers staat bij Significant
centraal. Zij heeft dan ook geen belangen in andere organisaties.
Significant levert een breed en samenhangend dienstenpakket van een kwalitatief hoog niveau. Zij
investeert veel tijd en geld in de ontwikkeling van haar consultants. Sinds 2004 is Significant ISOgecertificeerd. Het kwaliteitssysteem is erop gericht de hoge eisen die zij aan haar dienstverlening
stelt, van dag tot dag waar te maken.
Wilt u meer weten over het organiseren van de bedrijfsvoering of de dienstverlening van Significant,
neem dan contact op met Richard Lennartz (richard.lennartz@significant.nl), Rob Veeke
(rob.veeke@significant.nl) of met een van de andere adviseurs via het secretariaat (0342 40 52 40).
Website: www.significant.nl en www.werkenbijsignificant.nl.
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