Advies

m a at w e r k , p r o f e s s i o n a l s , o n d e r z o e k e n i n n o vat i e

Brede scope
van Ifmec
Facility management verandert, wordt breder en complexer en daarmee
bedrijfskundig interessanter. De behoefte aan goed georganiseerde
ondersteuning neemt toe. Evenals de behoefte aan professionals die de
effecten van strategische beslissingen voor het facilitaire werkveld
kunnen overzien. Ifmec begrijpt dat als geen ander en zet breed in op
deze ontwikkelingen met enerzijds de Interim, Consultancy en Young
Professional-poot en anderzijds de Ifmec Academy met een kennis- en
onderzoekstak.

I

fmec (International FM Expert Centre)
heeft jarenlange ervaring met de
meest uiteenlopende vraagstukken op
facilitair gebied. Nieuwe gastvrijheidsconcepten in de zorgsector, de publiek-private samenwerking bij de overheid gekoppeld aan vormen van het nieuwe werken
of het inrichten van een regieorganisatie
bij bedrijven: Ifmec geeft advies én begeleidt de organisatie op basis van gedegen
onderzoek. Ook als afnemer en aanbieder
van facilitaire diensten is er behoefte aan
advisering als het gaat om het vormgeven
van outsourcing.
Naast de integratie tussen gebouwtechnische en servicegerichte taken, kunnen nu
ook steeds vaker administratieve, personele en ICT-ondersteunende taken onder
de verantwoordelijkheid van de facility
manager vallen. De functie van facility manager groeit door richting directeur bedrijfsvoering. “Daarnaast ontstaat de behoefte aan vakspecialisten binnen het
facilitaire domein op het gebied van huisvesting, services en inkoop”, zegt Leo
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Laanen, directeur van Ifmec. “Ifmec heeft
de visie dat facility management alleen
maar ingevuld kan worden vanuit de eigen context van de organisatie. Ondersteuning kan op vele manieren vorm krijgen. Ieder bedrijf is immers uniek, kent
een andere dynamiek. Ifmec helpt bij het
zoeken naar de juiste invulling.”

nen verrichten. Het is echt de crème de la
crème onder de afgestudeerden. Sommigen kiezen ervoor door te stromen naar
Ifmec Consultancy, anderen vinden hun
weg naar interessante posities in het bedrijfsleven, de overheid of andersoortige
organisaties”, aldus Laanen.

Young Professional
Ifmec werkt graag met jonge, getalenteerde medewerkers, die sterk analytisch zijn
en voor vernieuwing zorgen met behulp
van de deskundigheid van Ifmec op de
achtergrond. Dit is een bevlogen en energiek onderdeel van Ifmec. In het Young
Professional-traject krijgen excellent afgestudeerden hbo facility management de
kans om versneld brede ervaring op te
doen in het facilitaire werkveld, in combinatie met de post-hbo-opleiding, intervisie en coaching. “Dat is erg interessant
voor klanten, omdat ze voor een meer dan
marktconforme prijs beleidsondersteunend, project- en leidinggevend werk kun-

Leo Laanen, directeur Ifmec.

cility management biedt de mogelijkheid
om na het behalen van het diploma versneld op te gaan voor het diploma MSc Facilities Management in samenwerking met
de Liverpool John Moores University. Leo
Laanen: “De Executive MBA leidt op in de
richting van de nieuwe directeuren bedrijfsvoering 3.0. Een ontwikkeling die wereldwijd is ingezet. Ifmec is er dan ook
trots op dat deze in Nederland ontwikkelde opleiding internationaal erkend is door
IPE Managementschool Paris. Internationale excursies en gastdocenten zijn onderdeel van het programma.”

Ifmec en innovatie

Consultancy
De eigen consultants van Ifmec ondersteunen organisaties bij de ontwikkeling van
de organisatie en facilitaire vraagstukken.
Laanen: “Ifmec Consultancy is in staat om
snel te schakelen en kan helpen met
vraagstukken als een inventarisatie van facilitaire producten en diensten of het continueren van de bedrijfsvoering.”
Bovendien biedt Ifmec Consultancy ondersteuning bij outsourcingstrajecten, het inrichten van regieorganisaties, het verankeren van hospitality en klantgerichtheid,
het begeleiden van grote inhuis- en verhuistrajecten en het verder professionaliseren van de facilitaire servicedesk.

Interim-management
Naast Ifmec Consultancy is er Ifmec Interim Management. Dit is een grote groep
van ervaren facility managers die in geheel Nederland inzetbaar zijn. Ifmec vindt
de juiste match tussen de facility manager
en de organisatie van de klant! “Wij zijn
in staat om de vraagstukken van de orga-

nisatie te koppelen aan de kennis en ervaring van deze managers”, vertelt Laanen.

MSc en EMBA
Bij de Ifmec Academy starten eind januari
2016 drie nieuwe opleidingsgroepen.
“Binnen de Academy verzorgt Ifmec al
meer dan twintig jaar hoog geaccrediteerde opleidingen op het gebied van facility
management”, laat Laanen weten. De opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor
professionals die zich naast hun ‘drukke’
bestaan verder willen bekwamen. De opleiding blijft dicht bij de praktijk staan,
doordat de deelnemers hun actuele vraagstukken inbrengen. De Ifmec Academy
staat onder leiding van prof. dr. ir. Jan van
Dalen, voorheen onder andere directeur
van de Open Universiteit. Hij staat er mede
borg voor dat door de internationale accreditatie deelnemers door kunnen groeien in de richting van academisch geschoolde facilitair specialist (MSc) of in de
richting van de brede algemene bedrijfsvoering (MBA). De post-hbo-opleiding fa-

“Ifmec heeft als kenniscentrum een eigen
onderzoeksbureau en onderzoeksagenda”,
vervolgt Laanen. Al meer dan twintig jaar
besteedt Ifmec veel aandacht en geld aan
onderzoek. De opgebouwde kennis wordt
gebruikt om de opleidingen te blijven ontwikkelen en wordt benut voor gerichte
consultancy. Laanen: “Veel innovaties zijn
terug te voeren op onderzoek dat door Ifmec werd verricht. Daarbij probeert Ifmec
Research & Innovation een drijvende
kracht te zijn achter ontwikkelingen in de
markt. Zo ligt dit jaar de aandacht op de
broodnodige samenwerking tussen HRM
en facility management die onvoldoende
van de grond komt. Daarom presenteren
we op 10 december 2015 tijdens onze jaarlijkse slotconferentie een aantal goede
voorbeelden waarbij samenwerking tussen HRM en facility management tot herkenbare synergie leidt.”
Ook in 2016 gaat Ifmec verder met onderzoek. Naast de doorlopende onderzoeksthema’s ‘Innovatie in de zorg’ en ‘Duurzaamheid’ wordt de ondergewaardeerde
rol van facility management als ‘enabler
of change’ onder de loep genomen. Tijdens de ‘24 uur van Doorn’ geven wetenschappers met een inspirerende open blik
hun visie. Ook de kant van de beroepsbeoefenaar komt aan bod. Op de studiedag
wordt deze kennis uitgediept en getoetst
op haar praktische relevantie. Ifmec publiceert en deelt deze informatie met collega’s die zich breder willen oriënteren.
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