
Culture eats strategy for breakfast
De lockdown had een zware impact op de 
werking van Facilicom, maar Wouter Om-
meslag beklemtoont ook enkele positieve 
zaken: “Het belang van de facility manager 
en de sector wordt meer dan ooit onder-
streept. De coronacrisis heeft de noodzaak 
van een goede, aangename werkplek waar 
medewerkers zich goed voelen benadrukt. 
Ik denk aan de inrichting, luchtkwaliteit, 
catering, hygiëne en dergelijke meer. Het 
kost enorm veel geld als men gedemo-
tiveerd, minder productief of ziek is. We 
merken dat sommige mensen verkiezen 
om naar het kantoor te komen omdat de 
gezinssituatie efficiënt thuiswerk belem-
mert. Daarnaast is er een groep die liefst 
van thuis uit werkt. Die medewerkers zul-
len moeten gemotiveerd worden om naar 
het kantoor te komen. Het is belangrijk dat 
men niet vervreemdt van het bedrijf. Ik ge-
loof sterk in de uitdrukking ‘Culture eats 
strategy for breakfast’.”

Nieuwe werkpleksetting
Zal er in de toekomst minder kantoor-
ruimte nodig zijn als er meer mensen 
telewerken? Wouter Ommeslag: “Het aan-
tal vierkante meter zal iets verminderen. 
Schattingen spreken van 10  à 15%. De 
overige vierkante meters zullen heringe-
richt worden, met meer ruimte per per-
soon rekening houdend met de social 
distancing. Het aantal werkplekken zal 
verminderen, maar kwalitatiever worden. 
De trend van Activity Based Working zal 
nu wellicht volledig doorbreken. Sociale 
interactie, innovatie en delicate onder-
handelingen vereisen aanwezigheid op 
kantoor. Bovendien werkt leadership niet 
vanop afstand. Voor dit alles zal een set-
ting gecreëerd worden. De nieuwe realiteit 
heeft echter nog andere noden met zich 
meegebracht. Zo moeten we ons de vraag 
stellen of de thuiswerkplek moet onder-
steund worden.”

Activity Based Facilities
Wouter Ommeslag: “Activity Based Fa-
cilities via sensoren en slimme IoT-toe-

passingen spelen in op een coronaproof 
omgeving. IT, HR en FM zullen binnen 
deze context alsmaar nauwer samenwer-
ken. Sensoren zullen bijvoorbeeld melden 
welke ruimtes moeten schoongemaakt/
ontsmet worden of voorspellingen doen 
op basis van data en Artificial Intelligen-
ce. Ik denk aan de gebouwbezetting en 

de voorkeuren van de bezoekers inzake 
catering. Sensoren zijn eveneens van nut 
met het oog op beveiliging, gezondheid, 
ventilatie, verwarming enzoverder. Een 
gezond binnenklimaat wordt alsmaar be-
langrijker. Ik merk dat bedrijven inzien dat 
verder besparen op de ‘facilitaire citroen’ 
geen efficiëntiewinst oplevert. Men ziet 
ook meer en meer de voordelen in van 
een geïntegreerde aanpak. In Nederland 
worden gebouwbeheersystemen al vaak 
geoutsourcet aan een facilitaire dienstver-
lener die alles opvolgt.”
Door Tilly Baekelandt

www.facilicom.be

Wouter Ommeslag (directeur Facilicom Solutions): “Activity Based Facilities via sensoren en slimme IoT-toepas-
singen spelen in op een coronaproof omgeving.”

“Probeer het warm water 
niet zelf uit te vinden. Of 
er is al een oplossing, of 
diverse partijen zoeken naar 
oplossingen. Inspireer elkaar.”

“Activity Based Facilities worden alsmaar belangrijker”

Wouter Ommeslag, Facilicom

Activity Based Working én Activity Based Facilities spelen volgens Wouter Ommeslag (directeur 
Facilicom Solutions) een belangrijke rol in het nieuwe normaal: “Het sterk toegenomen thuiswerk 

vertaalt zich in minder en anders ingerichte vierkante meters. Binnen het kader van een coronaproof 
werkomgeving zullen sensoren en slimme IoT-toepassingen vaker ingezet worden.”
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