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Ondanks de toenemende professionaliteit van dienst-

verleners op het gebied van vastgoed en huisvesting 

komt een groeiend aantal organisaties tot dezelfde 

conclusie: geen enkele aanbieder is de beste op het 

gebied van het leveren van alle diensten in alle regio’s.  

Om deze uitdaging te lijf te gaan zijn enkele innova-

tieve bedrijven bezig met het uitrollen van een nieuw 

sourcingsmodel: het intergratormodel. 

coördineren van alle ingeschakelde dienstverleners.
Traditioneel heeft integratie plaatsgevonden bij cor-
porate eindgebruikers zelf door het centraliseren van 
de huisvestingstaak, of door het inschakelen van een 
serviceprovider die op basis van grote contracten 
multidisciplinair alle diensten levert in alle gebieden. 
Bij het integratormodel wordt de verantwoordelijk-
heid voor de integratie van verschillende diensten en 
leveranciers verschoven naar een enkele dienstverle-
ner. Het ontstaan van integratoroplossingen biedt 
organisaties de kans om (delen van) de huisvestings-
organisatie naar buiten te brengen.
Er bestaat niet één pasklaar integratormodel. In plaats 
daarvan is er een palet van mogelijke modellen, af-
hankelijk van de mate van verantwoordelijkheid die 
de integrator draagt en de mate van aansturing die 
het uitoefent over de andere dienstverleners. Een 
Integrator kan bijvoorbeeld voornamelijk rapporteren 
over de voortgang van projecten en slechts een be-
perkte rol hebben wat betreft aansturing. Daarentegen 
kan een integrator ook opereren als hoofdaannemer, 
die vervolgens zelf bepaalt hoe het werk moet worden 
uitgevoerd en daarmee verantwoordelijkheid draagt 
voor de geleverde kwaliteit. Daartussen is een tal van 
varianten denkbaar. Als gevolg hiervan zullen rollen 

Een onderneming met een goede projectma-
nager in Brussel zal niet automatisch de 
beste zijn om een kantoortransactie 
te onderhandelen in Amsterdam. 
Sommige dienstverleners hebben 
wellicht veel expertise op het gebied 
van vastgoed, maar zijn niet in staat om 

dit te plaatsen in het grotere perspectief van de organisatiedoelstellingen. Ac-
countmanagers van (grote) adviesbureaus dragen daarnaast meerdere petten: ze 
zijn de steun en toeverlaat van de klant, maar hebben ook een acquirerende rol 
voor de eigen makelaardij. De klant ziet liever een manager die instaat voor een 
betrouwbare, integrale kwaliteit. Naast de klant – en niet tegenover de klant – wel 
te verstaan.
Nu de trend om vastgoeddiensten uit te besteden doorzet, neemt het aantal be-
drijven dat alle diensten in handen legt van één provider sterk af. Sommigen 
hebben zelfs een beweging ingezet om met meer providers te werken dan voorheen. 
Bedrijven worden vaak gedwongen om te kiezen tussen het bereiken van consi-
stentie (door het verminderen van het aantal leveranciers) en het inschakelen van 
het beste lokale talent (door het selecteren van de beste leverancier of adviseur op 
een case-by-case basis). Enkele innovatieve bedrijven zijn nu een nieuw sourcings-
model aan het uitrollen – het integratormodel – als oplossing voor dit dilemma.

De rol van de integrator
Wat deze rol anders maakt is dat de integrator de uitvoering regisseert, de prestaties 
monitort en een uniform niveau van dienstverlening implementeert, maar bovendien 
ook verantwoordelijkheid neemt voor de prestaties van de verschillende dienstver-
leners. Het takenpakket van de integrator omvat onder andere:
•	Consistente processen: bevorderen van consistentie van processen en dienstver-

lening voor een uniforme beleving bij de klant, ongeacht de uitvoerende partij.
•	Distributie van werkzaamheden: aanbesteden, selecteren, contracteren en ma-

nagen van de te leveren diensten.
•	Risicomanagement: ontwikkelen en beheren van een formele beheeromgeving.

•	Rapportage en technologie: een portal om alle 
werkzaamheden in het portfolio van de verschil-
lende leveranciers te managen.

•	Performancemanagement: bewaken van kwaliteit 
van de dienstverlening, meten en sturen van de 
prestaties van leveranciers.

•	Budgettering: ondersteunen bij de jaarlijkse opstel-
ling van de planning van kapitaalsuitgaven en 
operationele kosten.

•	Doorgaande verbetering: ontwikkelen van verbe-
terplannen op strategisch en tactisch niveau

Evolutie of Revolutie?
Terwijl de rol van de integrator nieuw is, zijn onder-
delen van het model al jaren in gebruik. Alhoewel het 
niet een pur sang een integratormodel is, koos onder 
andere PostNL voor een innovatieve aanpak en selec-
teerde één van haar bestaande dienstverleners voor 
het uitvoeren en beheren van een transactiemanage-
mentsysteem, om de samenhang en rapportage over 
meerdere leveranciers te verzorgen en bovendien te 
waarborgen dat ook de landelijke gebieden optimaal 
werden bediend. Een ander voorbeeld is een financi-
ele dienstverlener die een van haar partners heeft in-
geschakeld voor het uitzetten van opdrachten en het 
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een nieuwe manier 
van uitbesteden

Het integratormodel:
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bedrijven naar een meer compacte (eigen) organi-
satie en een complexere taakstelling, kan de integra-
torformule oplossingen bieden. Tegelijkertijd kan de 
interne  CRE/FM-afdeling haar rol binnen de orga-
nisatie ‘upscalen’ om meer als strateeg te acteren dan 
als uitvoerder.  fmi

en verantwoordelijkheden van de interne corporate 
real estate (CRE)-afdeling, de integrator en het net-
werk van dienstverleners variëren, afhankelijk hoe de 
rol van de integrator gedefinieerd is. Het is aan de  
CRE-organisatie om rollen en verantwoordelijkheden 
van alle partijen te definiëren op basis van diens be-
hoeften, risicotolerantie en bedrijfscultuur.

Leuk in theorie, maar werkt het in praktijk?
Hoe zal het integratormodel functioneren in de 
praktijk? Terwijl het conceptueel een oplossing is 
voor de tekortkomingen van zowel gebundelde en 
de best in class sourcingmodellen, heeft het integra-
tormodel zo zijn eigen uitdagingen. Sommige van 
deze risico’s, evenals een aantal mogelijke oplos-
singsrichtingen, worden weergegeven in de illustra-
tie. Terwijl het integratormodel wellicht niet de 
oplossing is voor alle  CRE-organisaties, krijgt het 
steeds meer aandacht bij (zakelijke) eindgebruikers.
In het bijzonder in tijden van herstructurering van 

>  Leon van Leersum FRICS is mede-oprichter van Redept (the Real 
Estate Department), een organisatie die zich richt op integrale 
oplossingen voor organisatiehuisvesting en is bestuurslid van 
CoreNet Global Benelux, lid van de commissie integriteit van 
RICS Nederland en Editorial Board Member van het Corporate 
Real Estate Journal. In Tsjechië richtte hij een lokale afdeling van 
de RICS op. 
Delen van dit artikel zijn overgenomen uit The Leader, periodiek 
van Core-Net Global, editie Maart/April 2011

Best-in-class Gebundeld integrator

Definitie Inschakelen van de beste provider op “case-
by-case” basis in diverse disciplines 
(transacties portefeuillemanagement, project 
management).

Eén geïntegreerde dienstverlener die 
verschillende services verleent (transacties, 
portefeuillemanagement, project 
management).

Eén dienstverlener (de integrator) is 
verantwoordelijk voor het leveren van een 
samenhangende oplossing door middel van een 
geïntegreerd proces, technologie, rapportage en 
kwaliteitsmanagement voor alle providers.

Organisatie

Voordelen •   Service excellence: beste service provider 
voor elke afzonderlijke discipline en 
geografie.

•   Beheersing: klant blijft betrokken bij 
dagelijkse uitvoering.

•   Risico management: niet alle eieren in één 
mandje.

•   Consistente benadering en 
dienstverlening voor de gehele portfolio 
(mensen, processen, technologie en 
governance).

•  Multi-disciplinaire integratie.
•   Eén aanspreekpunt die overall 

verantwoordelijk is.
•   Strategische partnership
•   Meer transparantie en samenhangende 

rapportage
•   Schaalvoordeel.

•   Consistente benadering en dienstverlening voor 
de gehele portfolio (mensen, processen, 
technologie en governance).

•   Service excellence: beste service provider voor 
elke afzonderlijke discipline en geografie.

•   Multi-disciplinaire integratie.
•   Eén aanspreekpunt die overall verantwoordelijk is.
•   Strategische partnership
•   Meer transparantie en brede rapportage.
•   Risico management: niet alle eieren in één 

mandje.

Risico’s •   Onvoldoende samenhang in de aanpak van 
de portfolio (mensen, processen, 
technologie en governance).

•   Gebrekkige verantwoording van individuele 
service providers ten opzichte van 
totaalresultaat.

•   Shaduworganisatie: doet beroep op interne 
resources om  uitvoering aan te sturen.

•   Spreidingsrisico: alle eieren in één 
mandje.

•   Inconsistentie in service delivery in 
bepaalde services/markten.

•   Inconsistentie in service delivery in 
bepaalde services/markten.

•   Gevoel overgeleverd te zijn aan service 
provider.

•   Gebrek aan samenwerking tussen de 
dienstverleners

•   Vereist een robuust governance framework om 
te kunnen managen.

•   Gevaar van over-management in verschillende 
lagen indien niet juist gestructureerd.
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Parkeerbeugel

Parkeerbeugel met afstandsbediening
Geen bekabeling nodig
Eenvoudige installatie
Veilig
Minimaal onderhoud
Diverse bedieningssystemen
Al jaren een succes bij vele projecten
24-uurs servicedienst

De eigen parkeerplek “even” geleend door een ander, of eerst nog een obstakel
weghalen, juist op het moment dat u, als rechthebbende, komt aanrijden.
Onderweg is er al zo veel tijd verloren gegaan en komt dit ongemak er ook nog bij!
Er is echter een eenvoudige en een doelmatige oplossing. 

De PrivaPark parkeerbeugel is het luxe en verbeterde alternatief voor de ouderwetse
parkeerbeugel. U kunt de beugel vanuit uw auto bedienen, u heeft geen last meer van
bevroren sloten, slecht weer en afgebroken sleutels. Naast de afstandsbediening zijn er
voor de PrivaPark parkeerbeugel diverse bedieningsmogelijkheden ontwikkeld.
Kortom: met de PrivaPark parkeerbeugel bent u altijd comfortabel verzekerd van uw
eigen parkeerplaats!

Altijd een vaste parkeerplaats
met de PrivaPark parkeerbeugel

www.privapark.nl

Altijd een vaste parkeerplaats
met de PrivaPark parkeerbeugel


