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De wereld is in korte tijd flink veranderd. De impact van Covid-19 levert bin-
nen facility management onzekerheden en uitdagingen op, maar biedt ook kan-
sen. Kansen om als opdrachtgever zichtbaar te zijn voor al die medewerkers die 
zichtbaar zijn voor de organisatie. En kansen om als opdrachtgever van een in-
tegrale facilitaire samenwerking je verantwoordelijkheid te nemen naar de ke-
ten. Tijd dus voor het nemen van Supply Chain Responsibility.  
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leveranciers. Om continuïteit in dienstverlening te 

kunnen waarborgen is het van belang om deze sup-

ply chain robuust en wendbaar in te richten. En 

vooral nadruk te leggen op een samenwerking voor 

de langere termijn. De realiteit van vandaag, met de 

Covid-19-pandemie, laat nog duidelijker het belang 

van continuïteit binnen de supply chain zien. Denk 

aan continuïteit in relatie tot levering. We kennen 

allemaal voorbeelden van ketens die in de knel ko-

men zodra één schakel in de problemen raakt en 

niet kan leveren. Dit maakt ons bewust van het be-

lang van samenwerking binnen de keten en vraagt 

om een integrale focus op een gemeenschappelijk 

doel en gedeelde verantwoordelijkheid: het borgen 

van continuïteit in de gehele supply chain. 

Om de continuïteit in de gehele supply chain te 

borgen, is het goed aandacht te besteden aan de 

volgende onderwerpen:

 > de wendbaarheid en robuustheid van de orga-

nisatie; 

 > het borgen van de onderlinge samenwerking 

en betrokkenheid van toeleveranciers bij uw 

organisatie; 

O rganisaties zien 

de stap naar In-

tegraal Facility 

Management 

vaak als funnel 

naar facilitaire 

kennis, (meer) synergie tussen verschillende dien-

sten, flexibiliteit en misschien ook wel innovatie. 

Het is een kans om met (integrale) facilitaire 

dienstverlening een stevige bijdrage te leveren 

aan organisatiedoelstellingen.  

 Om deze dienstverlening continu te kunnen leve-

ren is het vormgeven van een succesvolle samen-

werking een van de sleutels tot succes. Het gaat 

daarbij om samenwerking met en tussen: 

 > ketenpartners en  

 > alle direct betrokken medewerkers. 

In dit artikel staan deze twee onderwerpen centraal. 

VERBINDING OP STRATEGISCH  

NIVEAU 

In het geval van een integraal facilitair contract be-

staan de supply chains veelal uit verschillende (toe)
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 > het samen met keten(partners) vieren van suc-

cessen. Ook als één van de ketenpartners het 

even moeilijk heeft;

 > de arbeidsomstandigheden van uw ketenpart-

ners en toeleveranciers.

SOCIALE COMPONENTEN, EEN MUST 

Een succesvolle samenwerking begint bij commit-

ment en verbinding. Bij het inrichten van een sa-

menwerking ligt de nadruk vaak op het juridische 

contract. Echter, de ervaring leert dat het juridi-

sche contract niet het middel is waardoor samen-

werking als meer of minder succesvol wordt erva-

ren. Juist de sociale componenten bepalen vaak 

dat de ene samenwerking succesvoller en soepeler 

verloopt dan de andere. Het gaat dan over sociale 

componenten gericht op inzicht en vertrouwen 

door wederzijdse en tegenstelde belangen inzichte-

lijk te maken. Door te bepalen wat elkaars inbreng 

kan zijn. De vraag is dus: in welke mate zijn sociale 

componenten al onderdeel binnen uw samenwer-

king als aanvulling op het juridische contract?  

Niet het sociaal contract zelf, maar juist het pro-

ces om te komen tot een sociaal contract is essen-

tieel. Onderliggend aan dit inzicht is het goed om 

proces- en gedragsafspraken te maken. Maak het 

onderwerp bijvoorbeeld eerst bespreekbaar in het 

juiste overleg met uw ketenpartner. Of bel even 

voordat u een formele brief schrijft. Of we nemen 

eerst telefonisch contact op voordat een formele 

brief wordt verstuurd. Dit voorkomt dat het pro-

bleem (onnodig) escaleert naar een hoger niveau.  

Een positieve houding van medewerkers in de ke-

ten kan daadwerkelijk positieve invloed uitoefe-

nen op deze elementen. Zodra organisaties inves-

teren in deze componenten voelen medewerkers 

zich met elkaar verbonden, met als gevolg dat zij 

zich meer voor elkaar willen inspannen. 

Doelgerichte vragen die een bijdrage kunnen leve-

ren aan de verbinding van iedere samenwerkings-

tafel (van operationeel tot strategisch niveau) zijn: 

 > Wat verwacht je van elkaar als organisatie en 

in de samenwerking tussen medewerkers?  

 > Hoe vier je successen, samen of ieder binnen 

zijn eigen organisatie?  

 > Hoe spreek je elkaar aan, op de werkvloer 

maar ook tijdens strategisch overleg?  

VERBINDING MET MEDEWERKERS OP 

OPERATIONEEL NIVEAU 

Covid-19 vraagt veel van iedereen. Veel facilitaire 

organisaties zijn (vrijwel) fysiek onzichtbaar ge-

worden voor haar medewerkers door de nieuwe 

norm: ‘thuiswerken, tenzij’. Dit betekent dat de 

frequentie en vorm van de facilitaire dienstverle-

ning een verandering nodig heeft. Elkaar treffen 

op kantoor en een praatje maken in de koffiehoek 

hebben plaatsgemaakt voor thuiswerken en een 

minimale bezetting op de werkvloer. Dit alles 

vraagt veel aanpassingen van de medewerkers van 

de organisatie (nu en ook straks), maar ook van 

alle medewerkers die werkzaam zijn voor de faci-

litaire organisatie. 

Eén ding is zeker: we staan met z’n allen voor een 

grote uitdaging. We vragen elkaar om flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en verlangen naar continu-

iteit. De urgentie en behoefte aan een (nog meer) 

wendbare en flexibele keten is groot. Dit vraagt 

om sterke binding met elkaar, ook al is dit nu op 

afstand. Tegelijkertijd is de toekomst voor velen 

onzeker. Hoe laat je medewerkers zien dat je blij 

bent met hun inzet?  

Gekeken naar een integraal facilitair contract zijn 

veel medewerkers - afhankelijk van de knip - in 

loondienst van leveranciers. Deze medewerkers zor-
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gen dag in en dag uit voor een schoon kantoor en 

voorzien de bezoekers van een gastvrij ontvangst. 

Bovenal maken deze medewerkers het kantoor tot 

een veilige en gezonde omgeving, voor iedereen. 

Welke medewerkers beschouwt u bij het beant-

woorden van deze vraag precies als úw medewer-

kers? Laat u hierin de contractuele afstand bepa-

lend zijn of is de persoonlijke binding met de 

facilitaire organisatie leidend voor het beant-

woorden van deze vraag? 

CONTRACTUELE AFSTAND VERSUS 

PERSOONLIJKE BINDING  

Feestdagen als Sinterklaas en Kerst staan weer 

voor de deur. Waar organisaties jarenlang bezui-

nigden op dit soort uitgaven lijken deze present-

jes belangrijker dan ooit. Welke medewerkers 

staan op uw bestellijst?   

In theorie is een opdrachtgever (contractverant-

woordelijke) van een integraal facilitair contract 

niet verantwoordelijk voor de medewerkers van 

zijn ketenpartners. Maar tegelijk zijn dit wel de 

medewerkers die dagelijks de facilitaire dienst-

verlening verzorgen. Niet juridisch verantwoorde-

lijk dus, maar kijkt u al verder dan dit?  

In de praktijk zien wij dat veel opdrachtgevers 

aan leveranciers vragen om zichtbaar uiting te ge-

ven aan de binding met de ‘klant’, oftewel de or-

ganisatie waarvoor ze werken. Uit naam van de 

organisatie dragen zij bedrijfskleding, verwelko-

men zij bezoekers en nemen ze de telefoon op. 

‘ONE TEAM’ 

Acteren als ‘one team’ is een thema waar in de fa-

cilitaire branche de afgelopen jaren veel aandacht 

aan besteed is en waar het integraal facility ma-

nagement-contract verschil in kan maken. De ge-

stelde eisen in een contract dragen ongetwijfeld 

bij aan het beoogde one team-gevoel en de bele-

ving van de facilitaire dienstverlening.  Maar let 

wel: met alleen deze eisen is dat ‘one team’-gevoel 

nog niet gecreëerd. Het is noodzakelijk dat orga-

nisaties naast deze eisen de sociale componenten 

doorvoeren. Ter overweging in deze periode: ‘Be-

handel je de medewerkers van je toeleveranciers 

zoals jij wilt dat zij jouw medewerkers behande-

len?’ Hoe kom je erachter of in jouw organisatie 

al elementen van ‘one team’ zijn doorgevoerd? 

Stel jezelf eens de volgende vragen. 

 > Is de receptionist die elke dag medewerkers en 

bezoekers welkom heet ook welkom bij een 

(digitale) teamborrel?  

 > Krijgt de locatiebeheerder, die vast op een lo-

catie werkt, ook een vaste parkeerplek toege-

wezen, zoals de medewerkers die daar werken? 

 > Ontvangt de cateringmedewerker dit jaar ook 

een chocoladeletter namens jouw organisatie?  

Ook de wetenschap vertelt ons hoe belangrijk het 

is om waardering te tonen aan mensen: “We zijn 

nu eenmaal mensen en ons mensenbrein maakt 

een sprongetje als we waardering krijgen voor 

datgene waarvoor we ons best doen’’ (Chapman, 

G. & White, P. 2019).  

CONCLUSIE  

De wereld is veranderd. De impact van Covid-19 

brengt een nieuw normaal met zich mee. Dit gaat 

gepaard met grote onzekerheden en uitdagingen, 

maar biedt ook kansen. Kansen om als opdracht-

gever zichtbaar te zijn voor al die medewerkers 

die zichtbaar zijn voor uw organisatie.  

Het biedt een kans aan opdrachtgevers van een 

integrale facilitaire keten om zichtbaar te zijn in 

hun verantwoordelijkheidspositie naar de keten. 

Dit is samen te vatten als het nemen van Supply 

Chain Responsibility. 

Het slotadvies luidt: zoek - nu nog meer dan ooit 

- de verbinding met partners en met alle mede-

werkers werkzaam voor de facilitaire organisatie. 

Laat een juridisch contract niet leidend of beper-

kend zijn, laat je waardering blijken en creëer het 

echte ‘one team’-gevoel binnen de (integrale) faci-

litaire organisatie.  <<
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