
Passie voor bouw en architectuur
Architect Leslie De Backer kwam vanuit 
haar passie voor architectuur terecht in 
de wereld van Facility Management. Na 
haar studies en stage bij een architecten-
bureau startte ze als operations manager 
bij een schildersbedrijf met 60 medewer-
kers. In 2009 maakte ze de overstap naar 
AG Vespa waar ze tot 2011 de dienst on-
derhoud en nazorg leidde. Haar carrière 
bij de Politiezone Antwerpen begon in 
2013  als projectleider voor het nieuwe 
Mastergebouw. In 2014  groeide ze door 
tot diensthoofd Vastgoed. Sinds 2017 be-
hartigt ze als afdelingschef Facility de 
hard en soft services, bouw- en renova-
tieprojecten, inrichtingsprojecten en fleet. 
Leslie De Backer: “De doelstelling van ons 
team is om samen te zorgen voor een in-
novatief, duurzaam en georganiseerd faci-
litybeleid. Dit gebaseerd op de noden van 
onze medewerkers zodat zij zich 100% 
kunnen focussen op hun kerntaak: het be-

schermen van onze vrijheid in een veilig 
Antwerpen.”
Het facilitair team, dat oorspronkelijk uit 
vijf medewerkers bestond, telt momen-
teel 49 interne medewerkers. Dat binnen 
de domeinen FM-projecten, vastgoed, ex-
ploitatie en voertuigen. Facility PZA voert 
vooral de regie in samenwerking met 
ongeveer een 400  externe medewerkers 
in de hard en soft services via externe 
partners.
Het patrimonium omvat een 40-tal te on-
derhouden gebouwen, wat neerkomt op 
72.000 m² netto vloeroppervlakte. Leslie 
De Backer: “Een team kan maar functio-
neren als elke medewerker, naargelang 
zijn of haar talenten, op de juiste plaats 
zit. Vanuit mijn bouw- en architectuurach-
tergrond heb ik ontzettend veel respect 
voor iedereen die zijn steentje bijdraagt. 
Ik ga te rade te bij de experts die op de 
werkvloer staan. Luisteren en uiteraard 
ook goed interpreteren is zeer belangrijk.”

Vanuit de Middeleeuwen naar het 
heden
In 2013 was er bij de Politiezone Antwer-
pen geen FMIS- systeem, waren er geen 
digitale plannen of gebouwdossiers en 
werden de keuringen en bedrijfsbezoe-
ken niet opgevolgd. Evacuatieoefeningen 
werden nauwelijks georganiseerd. Ook 
de opvolging van het onderhoud van de 
installaties werd niet uitgevoerd. Les-
lie De Backer: “Een herstructurering van 
de dienst Vastgoed en de inzet van het 
hele team zorgden ervoor dat we tussen 
2013  en 2019  diverse plannen realiseer-
den en implementeerden in onze dage-
lijkse werking: een FMIS met werkorder-, 
objecten-, inventaris- en budgetbeheer, 
het automatisch doorsturen van de mel-
dingen naar het FMIS van onze externe 
partner en eigenaar AG Vespa, PSIM, be-
drijfsbezoeken en evacuatieoefeningen, 
keuringen, milieuvergunningen, asbest- 
en legionelladossiers, rapportages en 
dashboard. We renoveerden de kazerne in 
de Noorderlaan met het oog op de centra-
lisatie van de operationele medewerkers 
en organiseerden diverse proefprojecten 
omtrent inrichtingsconcepten voor het 
nieuwe Mastergebouw.”

“Over de silo’s heen durven te kijken”

Leslie De Backer – afdelingschef Facility Politiezone Antwerpen

Leslie De Backer (45) legde met het facilitair team van de 
Politiezone Antwerpen een hele weg af. De voorbije zes jaar 

slaagde de afdeling erin om “vanuit de Middeleeuwen naar het 
heden te geraken, zonder de toekomst uit het oog te verliezen”. 
Dat dankzij een overkoepelende aanpak over silo’s heen, goede 
partnerships, cocreatie en een gezamenlijke visie op facilitaire 
dienstverlening.
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01. Leslie De Backer (afdelingschef Facility Politie-
zone Antwerpen): “Het is belangrijk om te luisteren 
naar mensen die dagelijks op de werkvloer staan en 
over de juiste expertise beschikken.”
02. In het gebouw op de Digipolis-site in Antwerpen 
werd de werkplekomgeving op drie verdiepingen ver-
nieuwd en uitgerust met onder meer zit-stabureaus, 
vergaderhubs en stille ruimtes.



Klaarstomen van de facilitaire 
dienstverlening
Momenteel stoomt Leslie De Backer de 
facilitaire dienstverlening klaar voor de 
volgende uitdaging: het nieuwe master-
gebouw dat in 2022 ongeveer 2.200 me-
dewerkers zal huisvesten: “Ik noem 
het graag het ontzorgen van een klein 
dorp. De facilitaire dienstverlening be-
paalt mee het succes van de verhuis. In 
2014 maakten we vanuit het projectteam 
Mastergebouw in samenwerking met een 
extern consultancybureau een volledig 
programma van eisen op inclusief het 

inrichtingsconcept voor de kantoorom-
geving. Ikzelf begeleid als programmalei-
der alle projectleiders van de facilitaire 
projecten voor het mastergebouw. Het 
betreft een negental projecten die zor-
gen voor security, hospitality, mobiliteit, 
soft services zoals schoonmaak, catering, 
groen op de werkvloer en ergonomie, uit-
werken van een interne servicedesk, de 
verhuis, postbedeling en digitaal reserve-
ren van vergaderzalen en voertuigen en 
work-life balance. Voor het Mastergebouw 
zetten we vooral in op een duurzaam 
BREAAM-gecertifieerd gebouw en op een 

gezond gebouw volgens de standaarden 
van de Well Building. Tussentijds imple-
menteren we diverse quick wins zoals 
goede bonenkoffie voor de medewerkers, 
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“Ons team heeft de 
digitalisering omarmd en 
verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap getoond. 
Hierdoor konden we de 
kwaliteit verhogen.”
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waterautomaten met gefilterd water, een 
continue meting van het binnenklimaat 
op testlocaties door middel van senso-
ren, de opstart van een telefonische ser-
vicedesk en de introductie van de Dopper. 
Hierdoor verminderde het aantal plastic-
waterflesjes op een jaar tijd met 40.000 of 
meer dan de helft.”

Ambitienota
In 2018  werd gestart met de uitvoering 
van de ambitienota. Leslie De Backer: “We 
willen maximaal bijdragen aan de SDG’s 
van de VN en dit binnen vijf domeinen: 
gezondheid en welzijn, duurzame en 
betaalbare energie, duurzame consump-
tie en productie, klimaatverandering en 
partnerschappen. De projecten die in ons 
bestuursakkoord 2019-2024  zijn opge-
nomen en opgestart zijn gebaseerd op 
deze doelstellingen. We stelden onder 
meer een Well Building-assessor aan die 
ons zal begeleiden om de aanbevelingen 
vanuit de Well Building Standard te reali-
seren. Wat betreft het verduurzamen van 
ons voertuigenpark beschikken we sinds 
2019 over achttien elektrische voertuigen. 
We maakten in samenwerking met een 
externe consultant een studie van ons 
dienstvoertuigenpark. De eerste testen 
lopen om data te capteren, die in de toe-
komst zullen gekoppeld worden aan ons 
FMIS. Op die manier zal predictief onder-
houd van de voertuigen mogelijk worden.”

Overkoepelende aanpak
Leslie De Backer over de weg die de 
laatste zes jaar werd afgelegd: “Iedereen 
werkte voorheen keihard, maar heel ad 
hoc en dus niet op een efficiënte manier. 
We moesten anders samenwerken met 
onze partners om aan efficiëntie te kun-
nen winnen. We staken ons hoofd vaak 
boven het maaiveld uit om te kunnen re-
aliseren waarin we geloven, zonder onze 
dagelijkse werking uit het oog te verlie-
zen. Ik ben vooral trots op onze overkoe-
pelende aanpak. We durven over de silo’s 
heen te kijken en hebben een gezamenlij-
ke visie op facilitaire dienstverlening. Ons 
team heeft de digitalisering omarmd en 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
getoond. Hierdoor konden we de kwaliteit 
verhogen.”
Door Tilly Baekelandt

www.politieantwerpen.be




