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Heel,heel lang geleden begonnen in de IT bij Nationale-
Nederlanden. 
Daar een heel carrièrepad doorlopen dat of bij FM was of 
daar dicht tegenaan zat.

Bij IFMEC diverse opleidingen gedaan waaronder de MSc
in Liverpool (☺).

Per 1 december aanstaande is het tijd voor een heel 
ander soort leven…
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Gerard Versluis
• Nestor☺ van FM-NN  en portfoliomanager Security, Safety en Hardservices

Wie staat er voor jullie…



Meebewegen om te overleven
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Circa 1970

1991 - 2013

Circa 1990 2013 Huidig

± 25.000 FTE

Tientallen kleine

Oude kantoren

± 12.000 FTE

Enkele nieuwe

Grote kantoren

> 100.000 FTE

Groot/Klein

Oud/nieuw

± 4.500 FTE

X m2 Gehuurde 

etage vloeren

±6.500 FTE

X m2 Gehuurde 

etage vloeren

Alles in eigen beheer, veelal eigen vastgoed Geen eigen beheer, veelal gehuurde M2’s  kantoor



Outsourcen van diensten
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‘Jantje huilt, Jantje lacht’ en mixed emotions

• Tot circa 2000 deed NN-FM de gehele dienstverlening voor NN (eigen koks, timmerlieden, schilders, portiers, elektriciens,  etc.;)

• Strategische visie van NN-FM was om te migreren naar een facilitaire organisatie volgens het BAU model. (Beleid, Aansturen, Uitvoeren);

• In 2001 is NN-FM begonnen een deel van zijn operations te outsourcen conform dit BAU-model;

• Om vakbonds en OR redenen is het outsourcen ‘gedaan’ via een under management constructie.

• In eerste instantie is de aansturing (BAU) van de uitvoering neergeld bij de partij waarnaar geoutsourced was. Later is dit terug gehaald naar 

NN-FM.

• Mijn conclusie, het outsourcen van diensten kan succesvol zijn met in achtneming van het volgende:

• Verwacht geen lagere kosten bij gelijkblijvend service niveau;

• Realiseer je dat ‘eigen’ mensen veel dingen doen die niet beschreven worden in een RFP;

• Realiseer je dat  werken met ‘eigen’ mensen  die (toekomstig) jarenlange band met NN  hebben een andere dynamiek  geeft dan werken met 

medewerkers die o.b.v. outsourcing komen en gaan;

• Doe aan verwachtingsmanagement binnen je eigen organisatie;

• Besteedt voldoende aandacht aan het scherp houden van de organisatie die sourced.



Ervaringen met vastgoedeigenaars door de jaren heen
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In de kantoren vastgoedwereld wordt winst gemaakt door het kopen en/of verkopen van panden. Een belangrijk gegeven daarbij 

is of er bij die koop/verkoop wel of geen langdurige huurcontract aanwezig is.  

Operationele kosten worden via servicekosten verrekend en hebben tot doel om de tijd tussen koop en verkoop van een pand 

financieel neutraal te overbruggen.

Op basis hiervan kun je een aantal aandachtspunten onderkennen:

• Als huurder heb je in de praktijk alleen een goede onderhandelingspositie tijdens de onderhandelingen voor contractverlening;

• Om een pand aantrekkelijk te maken voor huurders is het voor een vastgoedeigenaar  aantrekkelijk om zo min mogelijk 

services in de servicekosten op te nemen, zodat er geadverteerd kan worden met lage service kosten;

• Om de zoveel tijd besteedt de vastgoed eigenaar de services (techniek, schoonmaak, catering etc.) opnieuw aan;

• Besteedt tijdens de onderhandelingen voor het verlengen of nieuw aangaan van een huurovereenkomst  ruim aandacht aan de 

administratie op basis waarvan verrekend wordt!



Wet en regelgeving is je beste vriend…..
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In 2008 stortte de financiële markten wereldwijd in nadat Lehman Brothers zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. 

De overheid in de Westerse wereld heeft  de financiële wereld gered door het geven van financiële garanties en kapitaal 

injecties. Parallel daaraan kwam er wetgeving die een dergelijk debacle in de toekomst moest voorkomen. 

Hierdoor hebben de financiële instellingen te maken met  US, EU en NL wetgeving. 

In Nederland wordt toezicht gehouden op deze wetgeving door de AFM en DNB. Een deel van deze wetgeving heeft betrekking 

op FM dienstverlening, zoals bijvoorbeeld physical security.

Maar denk ook aan:

NEN 3140  (electrische installatie)

ISO 50.001 (energie management )

NEN 2767 (gebouw management)

NEN 14.001 (milieu management)

Breaam

Energie transitie

Electrificatie wagenpark



FM als interne strategische partner…..
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De NN-organisatie gaat ervan uit dat:

• De gebouwen schoon zijn;

• De kroketten warm;

• De portiers vriendelijk;

• Etc.

Of te wel, hier maak je het verschil niet mee.

Om  relevant te zijn als interne strategische partner moet FM zich het volgende afvragen:

“Waar ligt het MT wakker van?”

Voor NN is dat:

• Kosten niveau (7-regel);

• Strategisch huisvesting (hoeveel, waar, wanneer, kwaliteits niveau….);

• Voldoen aan wet en regelgeving (geen gezeur aub…);

• Voldoen aan duurzaamheid, inclusiviteit etc… (geen gezeur aub…).

Als je dit goed organiseert heb je als FM bestaansrecht.



Duurzaamheid, van window-dressing naar core-business
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Duurzaamheid heeft altijd op de agenda gestaan van NN en ING.

Van 1990 tot –laten we zeggen- 2019 had dit zeker enig belang binnen de organisatie maar minstens zo belangrijk was het om 

te voldoen aan de wet en regelgeving (MJA-3 afspraak).

Na de Corona periode is duurzaamheid een nog serieuzer onderwerp geworden binnen de NN-organisatie.

Zaken die spelen:

• Electrificatie van het wagenpark;

• Uitfaseren fossiele brandstoffen;

• Energie transitie;

• Oorlog in Oekraine;

• Etc.

Voor iedere FM organisatie liggen hier kansen om te ontwikkelen naar een 

meer strategische partner binnen welke organisatie dan ook. 



Toekomst van FM 
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Analyseer  je hygiëne factoren en organiseer je dienstverlening op een topniveau.

Dit is wat men minimaal verwacht van een FM-organisatie!

Om jezelf strategische waarde te geven, focus op:

• Wet en regelgeving;

• Strategische huisvesting;

• Duurzaamheid in al zijn facetten;

• Integratie van FM, IT en HR-diensten;

• Kosten

• Imago van de moeder organisatie



Vragen of opmerkingen? 
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