Trends in facility management

Wim Pullen: “Huisvesting groeit
van loden last tot navigatiemiddel”
In de jaren negentig was elke zichzelf respecterende organisatie bezig met kantoorinnovatie, zoals het
nadenken over efficiënt ruimtegebruik destijds werd genoemd. Na een tijdje werd het stiller in de
media, maar achter de schermen dachten organisaties juist meer dan ooit na over dit onderwerp:
konden en wilden mensen wel omgaan met de nieuwe manier van werken, konden ze uit de voeten
met verschillende soorten werkplekken, afgestemd op activiteiten in plaats van een eigen vaste
werkplek? Het onderwerp bestrijkt inmiddels alle bedrijfsmiddelen. Wim Pullen, directeur van Stichting
Kenniscentrum Center for People and Buildings over trends in deze markt.

“I

nmiddels wordt in een veel breder
kader nagedacht over niet alleen
efficiënt, maar vooral ook effectief
ruimtegebruik. De grootste verworvenheid
die ik nu zie, is dat er een bewustzijn is
gegroeid dat het bedrijfsmiddel Huis
vesting niet een loden last blijkt te zijn,
maar iets waarmee je kunt sturen. De

bureau met daarin een verhaal van een
gerenommeerd bedrijf waarin wordt
gesproken over doelstellingen als vrijheid,
verantwoordelijkheid en verbondenheid
binnen een organisatie. Mooie woorden.
Om te voorkomen dat die niet meer dan

een slogan vormen, is het belangrijk die
doelstellingen gericht uit te werken, zodat
ze betekenisvol worden. Anders zeggen
mensen voor je het weet: ‘ah, het is
toch weer modern bezuinigen’. Als CfPB
onderzoeken we organisaties die met
de uitwerking bezig zijn. Wanneer het
management van een organisatie tegen
mij zegt dat ‘betere samenwerking’ een
doel is, dan kijk ik ze diep in de ogen en
vraag wanneer voor hen een optimale
situatie is bereikt of wat het tevreden
heidsgebied is. Wij werken dat binnen het
CfPB uit in cases. Het is weerbarstige
materie. Het is gemakkelijk gezegd: wij
willen een innovatief imago. Maar wat
bedoel je daar als organisatie echt mee?
Het gaat erom de dagelijkse beleving en de
retorische werkelijkheid te koppelen. Als je
key performance indicator kostenbesparing
is en dan een hele tijd niks, dan verbeter
je noch de innovatiekracht, noch de
effectiviteit.”
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vredenheid. Kijk naar de wensen en koppel
die aan de key performance indicatoren.
Uit ons onderzoek blijkt dat het gaat om
steeds tien weerkerende indicatoren. Daar
moet je overigens geen overspannen
verwachtingen van hebben. Het gaat om
wat mensen doen. Mensen laten zich niet
managen. Dat geldt voor een veelvoor
komend doel als ‘het delen van kennis’. Ik
kan wel informatie delen, maar wat
anderen daar wel of niet mee doen, daar
heb ik geen invloed op. Zoals ook de
meeste onderzoeksresultaten zich niet
laten plannen. Het begint met de goede
vragen te stellen.”
Dat deed Thomas Allen al eind jaren
zeventig, toen hij schreef over wat later
bekend werd als de Allen curve: hoe groter
de fysieke afstand is tussen (technische)
mensen, hoe meer de communicatie
afneemt. Vijftig meter is een kritieke
afstand voor een redelijke kans op onderling
overleg. Wie de interne samenwerking wil
verbeteren, kan daar niet omheen. En die
kan tegelijk zijn voordeel doen met het
prima boekje ‘Workin’ Wonderland’ van
Bernard Drion, Geoff Marée en Frans
Melissen. “Daaruit blijkt dat mensen zich
door de ruimte bewegen via gravitatie
punten of magneetpunten: onderwerpen
of plekken waar je steeds naartoe wordt
getrokken. Voor werkplekmakers zijn
natuurlijk het secretariaat waar de
dropjespot staat of de koffieautomaat
bekende voorbeelden. De manager van
een gravitatiepunt, de organisatie van
morgen, moet een goede navigator zijn
om mensen naar de juiste plekken te
leiden.” En daar ligt een taak voor de
facility manager volgens Pullen. “De
facility manager kan het voortouw nemen
bij wat ik noem Resources Innovation
Management, het coördineren van tradi
tionele functies als HRM, ICT en FM. Dat
botst mogelijk met het traditionele in
hokjes stoppen, maar voor mij staat als
een paal boven water dat je moet nadenken
over het totaal aan resources binnen een

Gravitatie en navigatie
Pullen vervolgt: “Ik waarschuw er ook altijd
voor om je doelstellingen vooral niet te
baseren op het verminderen van onte
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discussie richt zich meer op samenwerking
en op het gebruik van de mogelijkheden
die ICT biedt. Dat daarbij de efficiency
overheerst is logisch, omdat velen de
werkplek zien als duur betaalde vierkante
meters. Maar vastgoed kan meer dan die
directe bedrijfseconomische doelstelling
ondersteunen. Dat inzicht groeit langzaam”,
zegt Wim Pullen.
Weerbarstige materie
“Als je het hebt over productiviteit, dan
gaat het ons altijd om groei: een toename
van de output met dezelfde input. Of om
minder input met dezelfde output. Maar
dat is iets anders dan meer effectiviteit. Ik
kreeg vanmorgen een tijdschrift op mijn
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Een schonere,
gezondere
toekomst.

Info-obesitas
Resources Innovation Management verbindt
alle business resources. Pullen: “Managers
geven bijvoorbeeld aan dat ICT de
belangrijkste factor voor prettig werken is.
Daar moet je als facility manager rekening
mee houden. Bijvoorbeeld door zelf een
rol te spelen in de ICT of door te zeggen:
wat we besparen op vierkante meters
kunnen we stoppen in ICT. Maar het gaat
verder dan coördineren. Je moet ook
discussies entameren over waar de grenzen
liggen. Hoeveel geld steken we in onder
steunende middelen zoals pda’s? Wat is de
toegevoegde waarde ervan? En hoe ga je
ermee om? Een manager die tijdens een
vergadering of gesprek steeds zijn e-mail
checkt geeft niet echt het goede voorbeeld
van hoe je moet samenwerken. Bovendien
zie je dat mensen niet goed los kunnen
komen van het aanbod dat alle techniek
biedt: er ontstaat info-obesitas. Vind je
dat je die middelen maar kritiekloos
beschikbaar moet stellen als daar om
wordt gevraagd, of ga je verder? Als een
facility manager zegt: ‘Daar heb ik geen

Van JohnsonDiversey verwachtte u het beste, meest
doeltreffende assortiment hygiëne- en reinigingsoplossingen.
U vertrouwde op onze innovatie en dienstverlening van
wereldklasse om reiniging en desinfectie meer doeltreffend
te maken. U ging een samenwerking met ons aan om aan uw
meest veeleisende behoeften te voldoen. U rekende op ons
om een schonere, gezondere toekomst voor de wereld te
realiseren.
Wij hebben onze naam veranderd in één sterk merk
– Diversey – om onze wereldwijde marktpositie in
de professionele hygiëne- en reinigingssector beter
te weerspiegelen. U kunt de allerbeste producten,
dienstverlening en samenwerking van Diversey
blijven verwachten. En u kunt erop rekenen dat
wij gefocust zijn méér te doen om verantwoorde,
duurzame waarde te leveren.
Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een
schonere, gezondere toekomst.

macht toe’, dan zeg ik ‘Je kunt het wel uit
je professionaliteit naar voren brengen.
Waar is anders je maatschappelijke verant
woordelijkheid?”

organisatie. Er zijn ook steeds meer
organisaties waarin die functies al verenigd
zijn of op elkaar afgestemd worden.”

Kantoorhotel
Tot slot: hoe kijkt Wim Pullen aan tegen de
trend van kantoorhotels en duurzaamheid?
“Als het gaat om de gebouwenvoorraad in
Nederland, dan zien we een dramatische
leegstand. Recent promoveerde dr. Hilde
Remøy aan de TU Delft. De eerste stelling
van haar proefschrift luidde: de trans
formatiepotentie van kantoorgebouwen
correleert met de tijdspanne van inves
teringsperspectieven. Dat betekent dat
enige transformatie – ook die tot
kantoorhotel – afhankelijkheid vertoont
van de terugverdientijd van de investering.
Misschien zijn gewone hotels een betere
oplossing als tijdelijk onderdak voor
zelfstandig werkenden of voor korte
ontmoetingen. Die instellingen zijn gericht
op ontmoeten en ondersteunen. Er is
thee, koffie, een broodje, er zijn vaak
vergaderruimtes en er zijn kamers voor
een eventuele overnachting. Alle nieuwe
bijkomende werkomgevingen kosten
meestal meer dan gebruik maken van
bestaande horecagelegenheden.”

Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings
Het Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.
Onder leiding van Wim Pullen werkt een team van circa 15 onderzoekers en andere medewerkers aan de doelstellingen
van het CfPB: het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis
helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar
naartoe.
Hoofddoel is het bevorderen van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht voor en met overheden en
bedrijven. Een tweede doel is het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende
universiteiten onderling en de beroepspraktijk. Naast het agenderen en in kaart brengen van kennisbehoeften,
begeleidt en voert het CfPB wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast verzorgt het CfPB publicaties, lezingen,
workshops, en werkconferenties en houdt zich bezig met instrumentontwikkeling en benchmarking.
Het CfPB bestaat sinds 2001. TU Delft, de Belastingdienst en het Ministerie van Defensie zijn nu de belangrijke
bijdragenverstrekkers. Prof. ir. Hans de Jonge van TUD/Bouwkunde is voorzitter van het bestuur van de stichting.
www.cfpb.nl

Ga voor meer informatie naar www.diversey.com
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