DE NATIONALE
BENCHMARK
FACILITAIRE
INNOVATIE 2019 .
Hoe vernieuwend
is facilitair
Nederland?

INHOUD.

VOORWOORD
INLEIDING
1. SAMENVATTING
2. FACILITY MANAGEMENT IN BEELD
3. DOELEN EN UITDAGINGEN
4. HIGH TOUCH ÓF HIGH TECH?
5. VERNIEUWING: DIT ZIJN DE PLANNEN

2

VOORWOORD.

Slimme sensoren, virtual reality, algoritmisch werken en
robotica. De facilitaire sector krijgt te maken met innovaties
en revolutionaire technologische veranderingen. Daarnaast
is facility management en de rol binnen de organisatie
sterk aan het veranderen. Meer ondernemerschap en
empowerment van facilitaire dienstverleners moeten zorgen
voor een verdere prestatieverbetering en daarmee een grotere
bijdrage leveren aan het succes van de eigen organisatie. Hospitality
en gastbeleving krijgen nog meer ruimte en aandacht. Dat vraagt om
vernieuwing, anders denken en het slim inzetten van nieuwe technologie
en samenwerkingsvormen. Juist om de menselijke dienstverlening te
laten excelleren.
Voor u ligt het resultaat van de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie
2019. Dankzij een hoge respons van onze relaties zijn we in staat om
namens toonaangevende organisaties weer te geven welke stappen
zij gaan nemen op het gebied van vernieuwing. Tevens wordt duidelijk
welke ambities ze hebben voor Facility Management. Zo zien we hoe de
markt zich beweegt en krijgt u tegelijkertijd de kans om zich hiermee te
vergelijken.
De eerste organisaties maken binnen Facility Management inmiddels
serieus werk van sociale en technologische innovaties, vernieuwend
samenwerken en de toepassing van data. Het vinden van de ideale
balans tussen high tech en high touch is in al die toekomstconcepten
leidend. Niet alleen morgen of overmorgen, maar al vandaag! Zij zijn het
die ook de positieve effecten al ervaren. Dat is inspirerend.
CSU omarmt deze vooruitgang niet alleen, maar jaagt ‘m vooral ook
aan! We willen vooroplopen en samen met onze relaties versnellen.
Daarom kijken we halsreikend uit naar de toekomst en trekken we graag
samen met u op om Facility Management verder te verslimmen en te
vernieuwen.
Esmée Ficheroux
lid Raad van Bestuur CSU
DATA ALS
STUURINFORMATIE

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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TRENDS VAN 2019
LATEN ZIEN DAT
HET BIJ FACILITY
MANAGERS
DRAAIT OM
SAMENWERKING.
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INLEIDING.

D

De wereld van Facility Management (FM)
verandert. Jarenlang was kostenbesparing
de voornaamste opdracht voor veel facility
managers. Tegenwoordig draait het meer
om hospitality, de klantreis en vernieuwen.
De belangrijkste trends van 2019 gaan over
data en techniek, klantbeleving, wend- en
weerbaarheid en innovatie. Deze staan hoog
op de agenda van Facility Management.
Dé trends van 2019
Samenwerken tussen de facilitaire partners
en het delen van kennis zijn onder andere
zichtbare trends. Om de totale klantreis zo
aangenaam mogelijk te maken, is het denken
in silo’s verleden tijd. Steeds meer bedrijven
en dienstverleners stellen een facilitair
verbinder aan om partners voor onder
andere schoonmaak, catering en beveiliging
bij elkaar aan tafel te zetten. Op die manier
delen zij hun kennis en data, adviseren ze
elkaar en worden grijze gebieden - waar
niemand zich verantwoordelijk voor voelt blootgelegd.
Nog zo’n waarneembare trend is de
vernieuwing vanuit de totale klantreis. Voor
facility managers zijn niet alleen klanten
en bezoekers van buiten belangrijk, maar
juist ook de eigen medewerkers. Als mensen
intern gelukkig worden van hun werk en
werkomgeving, zal dit zeker z’n effect hebben
op klanten en bezoekers. Een intensievere
samenwerking tussen Facility Management,
IT en HR is hierbij een goed instrument.

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

High tech + High touch = High performance
Facility managers moeten wend- en
weerbaar zijn en kritisch kunnen kijken
naar hun eigen businessmodel. Weten wat
de behoeftes, wensen en drijfveren van
(interne) klanten zijn. Pas dan kan adequaat
gereageerd worden op verandering. Maar
waar zet je dan de digitale factor in en waar
de menselijke? Zichtbare trend is dan ook
de zoektocht naar de ideale combinatie van
high tech en high touch. Op technologisch
vlak ontwikkelen innovaties zich in rap
tempo. Robotica, smart sensors, big data,
artificial intelligence, virtual reality; het is er
allemaal. Maar welke technologie zet je waar
en wanneer in om vooruit te komen? En wat
zijn dan precies de sociale gevolgen van zo’n
implementatie? Vragen waar veel facility
managers mee te maken hebben.
Waar liggen de kansen?
Maar waar liggen de kansen om te
vernieuwen nu precies voor Facility
Management in Nederland? Wat wordt hun
volgende stap ten aanzien van hospitality
en beleving van klanten en medewerkers?
Welke technologische toepassingen
hebben ze gedaan en waar wordt mee
geëxperimenteerd? En hoe zit het met de
geboekte successen? Daar is de facilitaire
sector ontzettend benieuwd naar. Om hier
inzicht in te krijgen introduceert CSU de
Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie
2019. Deze peiling laat zien hoe vernieuwend
Nederlandse organisaties zijn op het gebied
van Facility Management. De belangrijkste
resultaten van dit onderzoek staan in dit
rapport. Kennis die we graag met u delen.
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1. SAMENVATTING

Dit benchmarkonderzoek toont
de uitdagingen van Facility
Management (FM) op het
gebied van innovatie in 2019.
Bijna 150 toonaangevende
organisaties in Nederland laten
zien welke stappen zij nemen,
hoe zij vernieuwing organiseren
en wat hun ambities zijn.

DIT ZIJN DE
BELANGRIJKSTE
CONCLUSIES:
ocuspunten voor facility managers zijn
•	Fhospitality
en beleving van gasten en
medewerkers. Tegelijkertijd zijn dit ook
hun grootste uitdagingen;
tussen de ketenpartners
•	Samenwerken
wordt gezien als het meest ideale
organisatiemodel voor FM;
e ambities van facility managers zijn
•	Dhoog;
wordt niet gezien als doel
•	Iopnnovatie
zich, maar juist als een middel om
organisatiedoelen te behalen;
vaker innovatieve stappen gezet
•	Eopr zijn
het gebied van high touch, grote
plannen zijn er op het gebied van high
tech;
ernieuwen kan zowel via de menselijke
•	V(touch)
als de digitale (tech) kant. Een
combinatie van beide leidt tot high
performance.
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Organisatiedoelen versus uitdagingen
Facility Management
Organisatiedoelen verschillen nogal van
Facility Managementdoelen. De overall
focus van organisaties ligt voor 43% bij het
verhogen van productiviteit van mensen,
het verlagen van bedrijfskosten, flexibiliteit,
digitale transformatie en tevredenheid van
medewerkers (interne focus). Voor 40%
ligt deze bij product- of dienstinnovatie,
klanttevredenheid, businessinnovatie en
omzetgroei (externe focus).
Opvallend:
- Innovatie wordt door de respondenten
niet gezien als doel, maar meer als middel
om bijvoorbeeld klanttevredenheid te
verhogen;
- Voor FM zijn hospitality en beleving zowel
de belangrijkste focuspunten als de
grootste uitdagingen;
- FM zou een grotere rol kunnen spelen bij
het behalen van de bedrijfsdoelen. Daarbij
speelt de manier waarop FM is belegd
binnen een organisatie een belangrijke rol;
- Meer dan de helft van de respondenten
besteedt hun operationele diensten
uit, terwijl de voorkeur uitgaat naar
een optimale samenwerking van de
ketenpartners.
Vernieuwen via high touch of high tech?
Het merendeel van de respondenten denkt
dat de grootste vernieuwingen binnen FM
gerealiseerd kunnen worden op het gebied
van hospitality. Hoewel bij één op de vijf de
verantwoordelijkheid hiervoor niet duidelijk is
vastgelegd binnen de organisatie.
Bijna de helft van de respondenten denkt
te kunnen vernieuwen op het gebied van
samenwerking tussen de ketenpartners. En
een deel denkt dat te kunnen doen door het
toepassen van nieuwe technologie en data
analytics.

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

TRENDS VAN 2019
LATEN ZIEN DAT
HET BIJ FACILITY
MANAGERS DRAAIT
OM SAMENWERKING.

KETENSAMENWERKING

Toekomstplannen
Vier op de vijf organisaties is al bezig met
vernieuwing en dan met name op het vlak
van duurzaamheid, het aanbieden van
gemaksdiensten en het verbinden van
facilitaire ketenpartners. Voor FM wordt
verwacht dat technologie effect zal hebben
op de omgang met data, de inrichting
van facilitaire organisaties en dat het kan
bijdragen aan hospitality.
Hoewel er vaker innovatieve stappen zijn
gezet op het gebied van high touch, zijn de
grote plannen voor de toekomst gericht
op het gebied van high tech. Maar of een
organisatie nu een duidelijke focus naar
binnen of naar buiten heeft, beïnvloedt
in ieder geval niet de innovatieroute die
zij kiezen. Vernieuwen kan zowel via de
menselijke als de digitale factor!
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2. FACILITY MANAGEMENT IN BEELD

Ontwikkelingen als
technologisering, robotisering,
big data, duurzaamheid,
circulaire economie, gezond
& fit leven leveren steeds
vaker een positieve bijdrage
aan het behalen van primaire
organisatiedoelen. De
afgelopen jaren is de rol van
de facilitair manager daardoor
veranderd van volgend naar
sturend. Daarnaast horen
uitvoerende taken rondom
hospitality, faciliteren van
werkplekken en IT er nog
allemaal bij.

A

Al deze rollen maken dat de facility manager
soms in een lastige spagaat staat. Zo
moet hij origineel zijn, vernieuwen en
experimenteren. En daarnaast gewoon
doorgaan met waar hij goed in is en
bestaande targets halen. Om als facilitair
manager succesvol te zijn, moeten de focus
en activiteiten zowel op het nu als op de
toekomst gericht zijn.
Online enquête
Aan de hand van dit benchmarkonderzoek
peilt CSU welke uitdagingen er prioriteit
hebben op het gebied van Facility
Management. Het onderzoek is afgenomen
middels een online enquête met gesloten
vragen en een aantal stellingen.
Wie zijn de respondenten?
In totaal hebben 145 respondenten de
vragenlijst compleet ingevuld. De primaire
doelgroep bestaat uit relaties van
CSU, waarvan ruim 85% meer dan 100
medewerkers heeft. Hiervan is 21% actief
in de onderwijsbranche, 18% in de zakelijke
dienstverlening en 12% in de zorgbranche.
Van de respondenten is ruim 50% facilitair

FUNCTIE RESPONDENTEN
Facilitair directeur/ -manager 50%
Algemeen directeur 12%
Directeur Inkoop/ Inkoper 12%
Facilitair medewerker 10%
Directeur (divers)

5%

Sales manager 3%
Hospitality directeur/ -manager 2%
Operations Manager 2%
Manager vastgoed

1%

Verantwoordelijke schoonmaak 1%
IT directeur/ - manager 1%
Anders
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1%

directeur of facility manager. Onder het
resterende deel vallen bijvoorbeeld een
algemeen directeur (12%), directeur Inkoop
(12%) en facilitair medewerker (9%).

STELLING!
‘De belangrijkste stap in de
volwassenheid van onze organisatie
maken we zodra we erin slagen onze
collega’s en gasten aantoonbaar meer
geluk te laten ervaren.’

Beeld van de branches
Respondenten van de grotere bedrijven
(> 100 medewerkers) zijn het meest
werkzaam in zorg, onderwijs, financiële
instellingen en zakelijke dienstverlening.
Terwijl respondenten van de kleinere
bedrijven (< 100 medewerkers) het
meest werkzaam zijn in hotels, leisure en
evenementen.

Deze stelling uit het onderzoek heeft een
enorm positief verband met de stijging van
het budget. Waarom? Als de organisatie
snapt wat Facility Management kan
bijdragen aan het bedrijf, aan de klanten
en de klanttevredenheid dan zullen de
budgetten vanzelf gaan stijgen.

Zo zien we Facility Management
Op de vraag hoe er binnen de organisatie
tegen FM wordt aangekeken, gaf bijna
70% te kennen dat het een kans is om de
tevredenheid van klanten en medewerkers
sterk te verbeteren. Volgens meer dan 50%
levert het een belangrijke bijdrage aan het
imago en volgens 35% aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

BRANCHE RESPONDENTEN

(meerdere antwoorden mogelijk)

En hoe zit het met de budgetten?
De budgetten voor 2019 zijn nagenoeg gelijk
gebleven met die van 2018. Wat duidelijk
naar voren komt is dat er groei in budget zit
bij de kleinere bedrijven.

Onderwijs

21%

Zakelijke dienstverlening

18%

Zorg & welzijn

12%

Overig

11%

Overheid

11%

Leisure

10%

Evenementen, recreatie

10%

Hotels

8%

Food

7%

Financiële instellingen

4%

Retail

4%

Transport

4%

HOE KIJKEN ORGANISATIES AAN TEGEN FACILITY MANAGEMENT?
Kans om de tevredenheid van klanten & medewerkers sterk te verbeteren

69%

Levert een belangrijke bijdrage aan het imago

52%

Levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

35%

Voornamelijk als kostenpost/ risico

33%

Belangrijke bron voor organisatievernieuwing en technologische innovatie

12%

Levert een essentiele bijdrage in het aantrekken van nieuw talent

7%

Manier om zich op de arbeidsmarkt te onderscheiden van de concurrentie

6%

Anders

3%

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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2. FACILITY MANAGEMENT IN BEELD

schoon m
23%

k

All

en

aa

e

76%

e nt

Fa c

ili

ir m a n ag

em

ta

TWEE GROEPEN
Binnen de onderzoeksgroep zijn twee
duidelijke groepen te onderscheiden:
• 77% beheert vrijwel alle facilitaire
diensten binnen FM;
• 23% doet alleen schoonmaak met af
en toe iets anders.
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Diensten facilitair management
• Van alle responderende organisaties
valt schoonmaak bij 96% binnen
het aandachtsgebied van Facility
Management;
• Afvalmanagement bij 82%;
• Technisch beheer & onderhoud bij 74%;
• Naarmate een bedrijf meer medewerkers
heeft, komen er meer diensten bij zoals
wagenparkbeheer, groenvoorziening en
ongediertebestrijding.
Tipje van de sluier
Hoe groot is de vernieuwingsdrang
nu eigenlijk binnen de groep van 145
respondenten? Om alvast een inzicht te
geven werd er gevraagd of en wanneer ze
zijn begonnen met het innoveren van hun
facilitaire bedrijfsprocessen. Realistisch of
juist nog toekomstmuziek? Ruim 18% geeft
aan hier 5 jaar geleden al mee begonnen
te zijn. Zo’n 34% begon 1 tot 3 jaar geleden.
Bijna 14% is nog niet begonnen, maar is dit
wel van plan. 10% is het van plan en slechts
3% innoveert z’n facilitaire bedrijfsprocessen
niet.

ER WERD GEVRAAGD
OF EN WANNEER
MEN IS BEGONNEN
MET HET INNOVEREN
VAN DE FACILITAIRE
BEDRIJFSPROCESSEN.
BEGONNEN MET INNOVEREN VAN
FACILITAIRE BEDRIJFSPROCESSEN

10%
34%
20%
18%
14%
4%

Het afgelopen half jaar
1-3 jaar geleden
3-5 jaar geleden
>5 jaar geleden
Zijn we nog niet mee bezig maar wel van plan
Zijn we niet van plan

DIENSTEN FACILITAIR MANAGEMENT
Schoonmaak 96%
Afvalmanagement

82%

Technisch beheer en onderhoud

74%

Beveiliging

73%

Groenvoorziening (binnen en/of buiten)

72%

Ongediertebestrijding

70%

Koffievoorziening

69%

Catering

59%

Receptiediensten

58%

Textielverzorging

45%

Document services

39%

Wagenparkbeheer 34%
Anders

7%

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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3. DOELEN EN UITDAGINGEN

Wanneer je binnen Facility
Management kijkt naar trends
als innovatie, samenwerken,
wend- en weerbaarheid
(flexibiliseren) en klantbeleving,
dan mag je verwachten dat
deze thema’s hoog op de
agenda staan van facilitair
Nederland.

K

Klopt dit beeld met de onderzoeksgroep?
Wat zijn hun doelen en uitdagingen en is er
een verschil tussen de doelen van de directie
en de prioriteiten van de facility manager?
De vragen over de bedrijfsstrategie geven
hier een duidelijk antwoord op.
Directiedoelen
De belangrijkste doelen die momenteel hoog
op de agenda staan van de directie zijn
klanttevredenheid (61%), kostenverlaging
(42%) en tevredenheid en behoud van
medewerkers (33%). Hierbij zien we ook
dat als tevredenheid van klanten en
medewerkers een hoge prioriteit hebben,
dit niet samengaat met het besparen van
kosten. En zijn bedrijven juist erg gefocust op
digitale transformatie en het optimaliseren
van bedrijfsprocessen, dan ligt de focus
minder op klanttevredenheid. Daar zie je
een significante negatieve samenhang.
Opvallend is dat innovatie als trend niet
voorkomt in de top 3 van organisatiedoelen.

WELKE ORGANISATIEDOELEN STAAN MOMENTEEL HOOG OP DE AGENDA
VAN DE DIRECTIE?
Klanttevredenheid en -retentie

61%

Verlagen van de bedrijfskosten

43%

Medewerkerstevredenheid en behoud van 'key' personeel

33%

Product- en/of dienstinnovatie

29%

Digitale transformatie

27%

Flexibiliseren en versnellen van organisatie (wendbaarheid)

24%

Business innovatie (ontwikkelen nieuwe verdien- en servicemodellen)

19%

Omzetgroei

15%

Verhogen productiviteit medewerkers

10%

Anders

12

4%

DAT IS OPVALLEND!
Diane van Dijk, directeur Hospitality en
National Accounts bij CSU: “Een belangrijk
issue binnen Facility Management is
War on talent. Toch wordt dit onder
facility managers niet als een van de
drie belangrijkste uitdagingen gezien.
Als directiedoel komt dit wel als zodanig
naar voren. Directie houdt zich al veel
nadrukkelijker bezig met de krapte op
de arbeidsmarkt en het behouden en
aantrekken van medewerkers. Het lijkt
erop dat Facility Management daar nog
niet helemaal in meegenomen wordt.
Als CSU zijn wij ervan overtuigd dat de
driehoek FM, HR en IT in de toekomst
steeds belangrijker wordt. Want juist
door het behoud van goed personeel
en het aantrekken daarvan kun je
klanttevredenheid en hospitality een boost
geven!”

INNOVATIE WORDT
VAAK GEZIEN ALS
EEN MIDDEL VOOR
BIJVOORBEELD
KLANTTEVREDENHEID EN NIET ALS
EEN DOEL OP ZICH.

Uitdagingen facility managers
Maar waar liggen nu de grootste
uitdagingen voor Facility Management?
Komen deze overeen met de doelen
van de directie? Gevraagd is welke
uitdagingen er prioriteit hebben op Facility
Managementgebied. Hieruit blijkt dat
64% hospitality als de grootste uitdaging
ziet. Gevolgd door de kwaliteit van de
dienstverlening (46%) en verlagen van de
totale servicekosten (35%). En het grootste
pijnpunt? Een betere beleving (imago) tegen
dezelfde kosten en inzet.

N E K N E D T I U R O OV

UITDAGINGEN FACILITY MANAGEMENT
Hospitality: verbetering van de tevredenheid en/of beleving van klanten en medewerkers

64%

Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening

46%

Verlagen van total cost of service

35%

Verbeteren van contract - en leveranciersmanagement

33%

Aanpassen van de facilitaire (regie-) organisatie

18%

Het effectief vertalen van de facilitaire doelstellingen naar de werkvloer

15%

Positieve bijdrage leveren aan aantrekken en behouden van medewerkers

14%

Antwoord geven op circulariteitsvraagstukken

14%

Vernieuwen van het FM dienstenportfolio

9%

Verminderen werkdruk bij de FM organisatie

6%

Invullen van de grijze gebieden tussen facilitypartners

5%

Anders

4%

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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3. DOELEN EN UITDAGINGEN

Waar ligt de overall focus van organisaties?
Als je kijkt naar de focus van de
onderzoeksgroep, dan zie je een duidelijke
3-deling:
• Voor ruim 43% ligt de prioriteit
voornamelijk op interne doelen als
verlagen van bedrijfskosten, verhogen van
productiviteit van mensen, flexibiliseren,
medewerkerstevredenheid en digitale
transformatie;
• Voor bijna 40% ligt de focus voornamelijk
op externe doelen als product- of
dienstinnovatie, klanttevredenheid,
businessinnovatie en omzetgroei;
• Voor 18% is er geen aantoonbare focus en
ligt de prioriteit bij beide.

DE BELANGRIJKSTE
FOCUS VOOR
FACILITY MANAGERS
LIGT DUS, ZOWEL
VOOR ORGANISATIES
MET IN- EN EXTERNE
DOELEN, OP
HOSPITALITY.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Facility Management?
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TOP 5 UITDAGINGEN ORGANISATIES
MET INTERNE DOELEN

Samenwerken ketenpartners meest ideaal
De belangrijkste focus voor facility managers
ligt dus, zowel voor organisaties met in- en
externe doelen, op hospitality. Opvallend
is dat bij de organisaties die meer gericht
zijn op klanten en de buitenwereld, het
aantrekken en behouden van talent een
grote rol speelt, terwijl dat voor intern
gefocuste organisaties niet wordt genoemd.
Andersom geldt dit voor het aanpassen
van de facilitaire organisatie; een belangrijk
focuspunt voor intern gerichte organisaties.
De vraag is dan ook hoe Facility Management
op dit moment bij alle respondenten
georganiseerd is en of dit overeenkomt met
het ideale model dat ze voor ogen hebben.

Opvallende resultaten:
• 55% besteedt de operationele diensten uit
(single services outsourcing). In de ideale
organisatie kiest 22% voor dit model;
• 18% doet momenteel de strategische
en operationele diensten met eigen
medewerkers. Dit verschuift in het ideale
model minimaal naar 17%.
• 8% heeft nu een organisatiemodel
waarin alle ketenpartners optimaal met
elkaar samenwerken. In het ideale model
verschuift dit naar 35%.
• In het ideale model neemt de single
services outsourcing af en de samenwerking tussen de ketenpartners toe.

HUIDIGE INRICHTING FACILITAIRE ORGANISATIE
18% Strategische, tactische en operationele diensten
doen we met eigen medewerkers
55% Single services outsourcing (uitbesteding
operationele diensten)
8% Multiservices outsourcing (gebundelde
uitbesteding operationele dienstverlening)
1% Managing Agent (uitbesteding tactische regie)
4% Integrated Facility Management (uitbesteding
tactische regie)
8% Een model waar ketenpartners optimaal met
elkaar samenwerken
6% Anders

IDEALE INRICHTING FACILITAIRE ORGANISATIE
17% Strategische, tactische en operationele diensten
doen we met eigen medewerkers
22% Single services outsourcing (uitbesteding
operationele diensten)
11% Multiservices outsourcing (gebundelde
uitbesteding operationele dienstverlening)
2% Managing Agent (uitbesteding tactische regie)
8% Integrated Facility Management (uitbesteding
tactische regie)
35% Een model waar ketenpartners optimaal met
elkaar samenwerken
5% Anders

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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3. DOELEN EN UITDAGINGEN

FM COALITIE VERBINDT
Marjolein Dreef heeft zich als
Transitiemanager FM Coalitie binnen CSU
beziggehouden met de samenwerking
tussen facilitaire partijen, waarbij de
klant voorop staat. “Uit dit benchmark
rapport komt naar voren dat samenwerken
tussen ketenpartners als het ideale
organisatiemodel wordt gezien binnen
Facility Management. Het integreren van
facilitaire diensten is dan ook iets wat
je steeds meer ziet. Toch valt het zowel
voor grote als kleine organisaties nog
niet mee om de verschillende dienstverleners te laten samenwerken. Met
ons samenwerkingsmodel de FM Coalitie
zorgen wij ervoor dat elke facilitaire
dienstverlener blijft doen waar hij goed
in is: beveiliging, catering, technisch
onderhoud of schoonmaak. Onderling
stemmen zij taken en planningen optimaal
op elkaar af. Hierdoor krijgen eigen
medewerkers minder uitvoerende taken
en komt de verantwoordelijkheid juist
meer bij de facilitaire dienstverleners te
liggen. Het resultaat? Hogere kwaliteit
en gebruikerstevredenheid tegen lagere
kosten.”

BELANGRIJKSTE
CONCLUSIE:
SAMENWERKEN MET
KETENPARTNERS
WORDT GEZIEN ALS
HET MEEST IDEALE
ORGANISATIEMODEL.

Maak kennis met de innovators
Aan de respondenten werd gevraagd hoe
zij hun organisatie zouden typeren als het
gaat om facilitaire innovatie. Van deze groep
ziet meer dan 8% zichzelf als een innovator
(innovatief facility manager is uitgangspunt
voor het bedrijf). Ruim 15% typeert zichzelf
als early adopter (loopt voorop op het
gebied van facilitaire innovatie) en meer
dan 25% als early majority (staat vooraan
na zichtbare resultaten). Maar veruit de
grootste groep (41%) omschrijft zichzelf als
late majority. Deze groep volgt de grote
groep nadat de innovatieve resultaten
zichtbaar zijn.

Andere focus, hetzelfde model
Wanneer er in de huidige situatie gekeken
wordt naar het verschil tussen organisaties
met een interne of een externe focus, dan
opereren beiden het meest volgens het
model van de single services outsourcing.
Respectievelijk 62 versus 49%. In het ideale
model zie je een duidelijke verschuiving naar
samenwerking tussen de ketenpartners.
Respectievelijk 35 en 36%.
- N ET E K
GNIKR EWN EM AS
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TYPERING ORGANISATIE
OP FACILITAIRE INNOVATIE
Innovator (innovatief FM

8%

is uitgangspunt voor
ons bedrijfsmodel)
Early adopter (op gebied

16%

STELLING!
‘De belangrijkste stap in de
volwassenheid van onze organisatie
maken we zodra we erin slagen onze
collega’s en gasten aantoonbaar meer
geluk te laten ervaren.’

van facilitaire
innovatie lopen wij voorop)
Early majority (na zichtbare

25%

resultaten staan wij vooraan
bij de grote groep)
Late majority (na zichtbare

40%

resultaten volgen wij
de grote groep)
Laggard (wij adopteren

11%

alleen in de markt bewezen
concepten of oplossingen)

Maar wie zijn dan die innovators uit
het onderzoek? Voornamelijk financiële
instellingen, die vaak al meer dan 5 jaar
geleden zijn begonnen met het innoveren
van hun bedrijfsprocessen. Deze groep
toont veel technologische ontwikkelingen
die van invloed zijn, maar ook dat het
innovatiebeleid duidelijk verankerd is op
verschillende punten in hun organisatie.
Nieuwe technologie wordt hier dan ook vaker
geïntroduceerd. Daarnaast komt naar voren
dat deze innovators zichzelf vaak een hogere
beoordeling geven op het optimaliseren van
hospitality. En dat facility managers binnen
innovatieve organisaties vaker een essentiële
bijdrage leveren bij het aantrekken van
nieuw talent. Dit wordt zeker nooit als een
kostenpost gezien.

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

EENS
‘Alleen met een positieve instelling,
gemotiveerd zijn, kunnen er betere
resultaten bereikt worden en zien we dat
bij de gasten terug.’
‘Beleving is het belangrijkste resultaat.’
‘Door vrolijke collega’s kunnen wij in de
hospitality onze gasten vrolijker maken.’
‘Gelukkige collega’s zijn productiever.
En hierdoor hoef je minder escalaties te
managen. En gelukkige klanten blijven!’
ONEENS
‘Geluk haal je niet alleen uit je omgeving,
maar ook uit je leidinggevende. Hoe
stimuleert hij of zij het team? Hoe gaan de
collega’s met elkaar om? Het is niet alleen
goede koffie, een schone omgeving en
goed meubilair.’
‘Willen we professioneler gaan werken
dan betekent dat, dat de vrijheid blijheid
ingeperkt moet worden, ergo: minder geluk
bij medewerkers.’
Bijna 82% is het eens met deze stelling.
De vele reacties laten een enorme
betrokkenheid zien van de respondenten.
Uit de inzichten wordt duidelijk dat de
‘eens’ stemmers hogere budgetstijgingen,
meer innovaties en een betere
zelfbeoordeling op hospitality hebben
dan de ‘oneens’ stemmers.
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4. HIGH TOUCH ÓF HIGH TECH?

Facilitaire innovatie: waar
staan we en waar gaan we
naartoe in Nederland? Welke
technologische ontwikkelingen
spelen er en hebben
deze invloed op de totale
bedrijfsvoering en op Facility
Management in het bijzonder?

I

Iets meer dan de helft (53%) denkt dat de
grootste vernieuwingen gerealiseerd kunnen
worden op het gebied van hospitality. Een
iets minder grote groep (40%) denkt dit te
kunnen realiseren met samenwerking tussen
de ketenpartners. Verder werd service- en
contractmanagement genoemd (39%), het
toepassen van nieuwe technologie zoals data
analytics (39%) en lean management (35%).
HIGH TOUCH
Hospitality onder de loep
Hoe is binnen de verschillende organisaties
de klantbeleving geoptimaliseerd en wie
is er specifiek verantwoordelijk voor de
hospitality? Opvallend is dat bij meer dan
20% deze verantwoordelijkheid niet is belegd
binnen de organisatie. Bijna 10% vindt dat
dit thuishoort binnen de gehele organisatie,
dus dat iedereen hier verantwoordelijk voor
is. Bij ruim 42% is dit de expliciete taak van
de facility manager en bij 5% die van de
facilitair verbinder of coördinator.
En hoe zit het precies met de verankering
van de optimalisatie van hospitality in de
strategie van de organisatie? Daarbij zegt
44% dat dit regelmatig wordt gemeten
en verbeterd. Iets meer dan 30% heeft
concrete doelen geformuleerd voor klanten medewerkerstevredenheid, terwijl bij
hetzelfde percentage deze optimalisatie
helemaal niet is verankerd binnen de
organisatie.
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DE GROEP MET
EEN DUIDELIJKE
EINDVERANTWOORDELIJKE
BEOORDEELT DE
EFFECTIVITEIT VAN
HOSPITALITY HOGER.
Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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4. HIGH TOUCH ÓF HIGH TECH?

Waar kan het beter?
Hospitality kan een positieve invloed hebben
op de gehele organisatie. Maar waar zijn
precies de grootste verbeteringen te behalen?
Op circulariteit en duurzaamheid zegt
41%. Op de integratie van ondersteunende
diensten als HR, ICT, FM en inkoop, vindt ook
41%. De voornaamste redenen waardoor
deze verbetering van hospitality niet van de
grond komt zijn: geen beleid, geen visie, geen
afstemming en geen budget.

Beleving: meten is weten
Hoe meet de onderzoeksgroep binnen
hun organisatie de beleving? Hier
komt uit dat 73% de klant- en/of
medewerkerstevredenheid stelselmatig
en periodiek meet. Ruim 20% doet dat
via een klant/medewerker monitor en
zo’n 18% zet een customer journey
onderzoek in. Transactiemetingen
op NPS, klachtafhandeling en online
kwaliteitsmonitoring worden in mindere
mate genoemd. Zo’n 8% meet de beleving
onder klanten, bezoekers en medewerkers
niet.
Talent vinden en binden
Een belangrijk issue dat speelt bij de
employee journey is het vinden en binden
van nieuw talent binnen de organisatie.
Welke drie voorwaarden worden hierbij als
belangrijk beschouwd? Ten eerste modern
leiderschap en een organisatiestructuur
die goed aansluit bij de behoefte van
de nieuwe generatie (59%). Ten tweede
een grote diversiteit in de functie met
doorgroeimogelijkheden (44%) en ten derde
een innovatieve werkomgeving om goed te
kunnen (samen)werken (42%).

MEER DAN
56% IS NU NIET
TEVREDEN OVER
HET EFFECT VAN DE
OPTIMALISATIE VAN
DE HOSPITALITY.

HOE IS DE OPTIMALISATIE VAN HOSPITALITY OP DIT MOMENT VERANKERD IN
DE BEDRIJFSSTRATEGIE?
De beleving wordt op regelmatige basis
gemeten en geoptimaliseerd

44%

Wij hebben concrete doelen geformuleerd voor klant- en
medewerkerstevredenheid, NPS en personeelsverloop

31%

De optimalisatie van hospitality is op dit moment niet
apart verankerd in ons beleid

31%

Wij hebben het managen van de klant/medewerker ervaring heel
specifiek belegd in de lijnorganisatie

16%

Een innovatieteam met meerdere disciplines is
ingericht om hospitality te verbeteren

11%

Anders

2%
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G N I R E S ITO B OR

REACTIES!
Wat vindt u van het effect van de
optimalisatie van de hospitality?
‘Er is een kerngroep gastvrijheid om vanuit
het project gastvrijheid, de hospitality
gedachte op een hoger niveau te brengen.’
‘Hospitality krijgt steeds meer aandacht
maar is te veel afhankelijk van de
persoonlijke invulling.’
‘Klant en medewerker staan centraal.
Beide waarderingen moeten naar een 8.
We zijn hierin al aardig onderweg maar
we zijn ons ervan bewust dat we er elke
dag weer een stukje harder voor moeten
lopen. Optimalisatie van hospitality wordt
integraal opgepakt.’
‘Dit moment loopt er een onderzoek naar
hoe de toekomst van de services afdeling
eruit moet komen te zien en welke rol deze
moet hebben in de organisatie.’
Bijna 64% is het overigens eens met
de stelling dat binnen 5 jaar hun
organisatie getransformeerd moet zijn
van productiegerichte naar klantgerichte
organisatie, waar collega’s graag
bezoekers uitnodigen. Binnen de groep
stemmers (36%) die het hier niet mee
eens is, komen antwoorden naar voren
als ‘dat zijn we al’, ‘geen prioriteit’, ‘geen
speerpunt’ en ‘geen tijd’.

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

VAN SMART SENSORS
TOT BIG DATA EN
VAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE TOT
3D-PRINTING.
HIGH TECH
Technologische innovatie: waar staan we en
waar gaan we naartoe?
Op het gebied van technologische innovatie
zijn grote ontwikkelingen gaande. Van
smart sensors tot big data en van artificial
intelligence tot 3D-printing. Maar welke
ontwikkelingen zullen de bedrijfsprocessen
van de respondenten nu het meest
waarschijnlijk gaan beïnvloeden de
komende jaren? Gemiddeld benoemden de
respondenten 2,1 innovaties uit tabel (zie
pagina 23). Dit is de top 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Internet of Things
Smart Sensors
Big data
Cloud computing
Robotica

Nieuwe technieken zullen uiteraard niet
alleen effect hebben op de organisatie
als geheel, maar zeker ook op de
facilitaire bedrijfsprocessen. Hoe kijken de
respondenten hier tegenaan?
• 44% geeft aan dat ze moeten leren
omgaan met data en de interpretatie van
de data;
• 41% vindt dat ze hun service moeten
afstemmen van ad hoc naar meer
preventief beheer (voorspellen wanneer
iets gaat gebeuren);
• 36% geeft aan dat hun facilitaire
organisatie anders ingericht moet worden;
• 5% denkt dat nieuwe technologieën totaal
geen effect zullen hebben.
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EEN SCHOONMAAKAPP DIE OP EEN
TABLET DE MEEST
IDEALE ROUTE
AANGEEFT OM EEN
GEBOUW OPTIMAAL
SCHOON TE MAKEN
IS EEN VOORBEELD
VAN DE TOEPASSING
VAN SLIMME
TECHNOLOGIE.
22

KETENSAMENWERKING

BESENSE OPTIMALISEERT
Dat nieuwe technologieën zeker effect
kunnen hebben bewijst bijvoorbeeld
BeSense, het resultaat van een
innovatieve samenwerking tussen CSU
en Heijmans. “Samen hebben we een
schoonmaakapp ontwikkeld die op een
tablet de meest ideale route aangeeft om
een gebouw optimaal schoon te maken”,
vertelt Kos Fourkiotis, manager Innovatie
bij CSU. “Via sensoren meten we het
gebruik van bijvoorbeeld werkplekken,
vergaderzalen en toiletruimtes in een
gebouw. Aan de hand van deze monitoring
kunnen schoonmakers efficiënter werken
en krijgt Facility Management beter inzicht
in de bezetting van een gebouw. Zo kun je
slimmer omgaan met facilitaire budgetten.
Naast de bezetting meet BeSense
ook de temperatuur, luchtvochtigheid,
CO2 en licht- en geluidintensiteit. Dit
zorgt voor een optimale werkomgeving
voor werknemers én inzichtelijkere
schoonmaaktaken voor facility managers.
Win-win dus!”

STELLING!
We zitten op een goudmijn aan data vanuit
onze installaties en processen zonder daar
nu echt gebruik van te maken.
EENS: 53%
‘Data zijn aanwezig, nu moeten we er
de waarde nog van inzien en verbanden
kunnen leggen met als doel onze
dienstverlening te optimaliseren en de
klantvraag te kunnen voorspellen.’
ONEENS: 47%
‘Er zijn (te) veel projecten en te weinig
procesbeschrijvingen, waardoor we geen
of onvoldoende grip hebben op onze data.
Procesbeschrijving en quality management
staan laag op de agenda.’

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
DIE TOEKOMSTIGE BEDRIJFSVOERING BEÏNVLOEDEN
Internet of Things

51%

Smart sensors

44%

Big data

29%

Cloud computing

27%

Robotica

22%

Virtual-, augmented- en mixed reality 13%
Artificial intelligence/ machine learning

12%

Nano technologie

5%

Anders

4%

3D printing

3%

Blockchain

3%

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

23

5. VERNIEUWING: DIT ZIJN DE PLANNEN

Van alle 145 participerende
organisaties is ruim 80%
bezig met vernieuwing. Bijna
20% was hier vijf jaar geleden
al mee bezig en 10% is net
begonnen. Maar wat zijn de
plannen precies als het gaat
om het ontwikkelen van nieuwe
concepten op facilitair gebied?
En hoe willen ze dit bereiken?

V

Vernieuwen kent vele gezichten. Om
te meten waar de respondenten zich
nu en in de toekomst op richten is
gevraagd naar de innovatieplannen op
zes verschillende facilitaire concepten.
Van high tech toepassingen als sensors,
robots en ontsluiten van data tot de
high touch mogelijkheden als nieuwe
samenwerkingsvormen en optimalisatie van
de klantreis.
Voor zes verschillende facilitaire concepten
zijn de innovatieplannen gemeten:
1.	Introduceren van nieuwe technologie
zoals sensor based cleaning, cleaning
robots, etc.
	Bijna 40% is hier momenteel al mee bezig,
terwijl ruim 43% zegt hier geen plannen
voor te hebben.
2.	Het ontsluiten van data via smart Facility
Management dashboards.
	Ruim 30% doet dit momenteel al en bijna
50% helemaal niet. Van de respondenten
is bijna 20% dit binnen een jaar van plan.
3.	Het verbinden van facilitaire
ketenpartners op operationeel niveau.
	Bijna 50% doet dit momenteel al en 32%
nog helemaal niet. Ruim 13% wil hier
binnen een jaar mee starten.
4.	Initiatieven gericht op duurzaamheid en
het reduceren van onze CO2-footprint.
	Bijna 75% houdt zich bezig met innovatie
op het gebied van duurzaamheid, 14%
helemaal niet en meer dan 7% heeft het
geprobeerd maar is er mee gestopt.
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5. Het aanbieden van gemaksdiensten aan
medewerkers en gasten.
Bijna 60% doet dit momenteel al en ruim
35% helemaal niet. Een kleine groep van
bijna 7% begint hier binnen een jaar mee.
6. Op basis van persona’s en klantreizen
nieuwe verblijfsomgevingen inrichten.
Iets meer dan 38% is hier al mee bezig
en ruim 50% niet, terwijl de resterende
12% hier binnen een jaar mee aan de slag
gaat.
Innoveren en samenwerken
Veel facilitaire innovaties zijn momenteel
al in volle gang, waarbij de initiatieven op
het terrein van duurzaamheid het meest
aanspreken. Gevolgd door het aanbieden
van gemaksdiensten aan klanten en
medewerkers en het verbinden van
facilitaire ketenpartners. Het minst wordt er
geïnnoveerd op het ontsluiten van big data
en inrichten van nieuwe verblijfsomgevingen.

Hoe worden de innovaties momenteel
binnen Facility Management gerealiseerd?
Door interne samenwerking van FM zegt
24%. Door een externe samenwerking
met partners zegt 24% en 23% geeft
aan dat dit tot stand komt door tijdelijke
multidisciplinaire teams. Van alle
respondenten geeft 15% aan momenteel
niets hiervoor georganiseerd te hebben.

VAN HIGH TECH
TOEPASSINGEN ALS
SENSORS, ROBOTS
EN ONTSLUITEN
VAN DATA TOT
DE HIGH TOUCH
MOGELIJKHEDEN...

HIGH TECH

WAT ZIJN UW PLANNEN ALS HET GAAT OM HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE
FACILITAIRE CONCEPTEN?

Ontsluiten van data via smart FM dashboards
Introduceren van nieuwe technologie zoals sensorbased cleaning

HIGH T OUCH

Op basis van persona's en klantreizen
inrichten van nieuwe verblijfsomgevingen
Verbinden van facilitaire ketenpartners op operationeel niveau
Het aanbieden van gemaksdiensten aan medewerkers en gasten
Initiatieven gericht op duurzaamheid en
het reduceren van onze CO² footprint
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

● Mee bezig
● Binnen 6 maanden van plan

Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?

● Binnen 12 maanden van plan
● Geprobeerd maar gestopt

● Niet mee bezig/ geen plannen
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5. VERNIEUWING: DIT ZIJN DE PLANNEN

HIGH TOUCH

BEDRIJVEN KIEZEN VERSCHILLENDE ROUTES VAN INNOVATIE, VIA HIGH TOUCH OF
HIGH TECH. HET COMBINEREN VAN BEIDE ROUTES LEIDT TOT HIGH PERFORMANCE.

People focus

High Performance

Indecisive

Tech savvy

HIGH TECH

Organisatiefocus versus manier van
innoveren
Innoveren organisaties met een interne
focus nu op een andere manier dan
organisaties met een externe focus?
Zoekt de een het bijvoorbeeld meer in de
technologie (high tech) en de ander in de
mensen (high touch)?
Voor alle organisaties is individueel gekeken
naar welke innovatieroute het beste bij hen
past. Hieruit blijkt dat er veel verschillende
manieren zijn om vernieuwing aan te
pakken. De focus ligt bij zowel high tech als
high touch, organisaties kiezen voor beide
routes. Organisaties die al ver zijn qua
innovatie, hebben beide routes ontwikkeld.
Uit dit benchmarkonderzoek kan
geconcludeerd worden dat zowel
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organisaties met een interne als externe
focus hun doelen (willen) bereiken via high
tech en high touch. Wel komt naar voren
dat bedrijven die zichzelf profileren als
innovator meer langs de weg van high tech
bewegen.

Ook nieuwsgierig naar waar u staat ten
opzichte van uw branchegenoten? Vul de
benchmark in op www.csu.nl/benchmark.
Wilt u in contact komen met CSU en over
dit rapport verder praten? Laat ons dit
dan gerust weten via hospitality@csu.nl.
We komen graag persoonlijk bij u langs
om verder te praten.

INNOVATIE ZIT
ZOWEL IN DE
MENSELIJKE ALS
DIGITALE FACTOR.
HET MEEST
EFFECTIEVE IS EEN
COMBINATIE VAN
BEIDE ROUTES.
Hoe vernieuwend is facilitair Nederland?
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