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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

                        

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Trees Van Cauwenberghe +32 472 60 90 84 17/03/2021 

Trees.VanCauwenberghe@vlaanderen.be 

Betreft: Offerte in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging

 
Beste, 
 
We contacteren u in het kader van het raamcontract “Vlaamse Brede 
Heroverweging - onderzoekscapaciteit” (onze referte 
VO/FB/DEP/2020/003/BOBFO) dat door uw kantoor werd afgesloten met het 
Departement Financiën en Begroting. De hierna vermelde bestelling kadert 
binnen het perceel 1: Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en 
Justitie (KBBJ). 
 
Concreet wensen wij een beroep te doen op uw kantoor voor de volgende 
opdracht: 
 
Het Facilitair Bedrijf wil nagaan of de uitbesteding van schoonmaak, catering 
en/of onthaal een besparing kan opleveren. Op dit moment organiseert Het 
Facilitair Bedrijf dit allemaal zelf, we willen nagaan welke pistes er zijn om de 
middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.  
 
 
 
  

Vlaamse overheid 

Afdeling 

Havenlaan 88 bus 60  

1000 BRUSSEL - België 

T 02 553 20 00 

 

www.vlaanderen.be/facilitairbedrijf 

 

De heer Stijn Vandeweyer 
Consortium Deloitte Consulting & Advisory CVBA – IDEA 

Strategische Economische Consulting NV 

svandeweyer@deloitte.com 

0495/59 49 12 

  

mailto:svandeweyer@deloitte.com
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OFFERTE-AANVRAAG ‘UITBESTEDING SCHOONMAAK, 
CATERING EN ONTHAAL’ 
 

AFNAME VAN RAAMOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE 
VLAAMSE BREDE HEROVERWEGING 

1.1 INLEIDING 

Het Facilitair Bedrijf wil met dit onderzoek de uitbesteding van schoonmaak, onthaal en catering 
bekijken. Het Facilitair Bedrijf probeert zich zo goed mogelijk te organiseren, maar willen onderzoeken of 
er winst te boeken is door dit uit te besteden. Bij het onderzoek willen we dat minstens volgende 
factoren worden onderzocht en ten opzichte van elkaar worden afgewogen: mogelijke efficiëntiewinst, de 
beleving van de medewerkers en de maatschappelijke rol die de Vlaamse overheid vervult. Voor 
schoonmaak en catering zijn er reeds voorstudies uitgevoerd. Voor onthaal is dit niet het geval. Op de 
bestaande voorstudies kan verder gebouwd worden. 
 

1.2 VOORSTELLING VAN HET FACILITAIR BEDRIJF 

Het Facilitair Bedrijf is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid. 
Het Facilitair Bedrijf is een entiteit die de entiteiten van de Vlaamse overheid ondersteunt. Ook lokale 
besturen kunnen voor bepaalde dienstverleningen (bepaalde raamcontracten, bepaalde diensten van 
informatiebeheer) beroep doen op Het Facilitair Bedrijf.  

 

De missie en visie van Het Facilitair Bedrijf zijn:  

 

‘Het Facilitair Bedrijf wil een duurzame en inspirerende werkomgeving creëren opdat onze 

collega’s van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken.’ 

‘Zo bouwen we samen aan de overheid van de toekomst’ 

 

De ondersteuning die Het Facilitair Bedrijf aanbiedt is opgebouwd uit vier verschillende clusters:  

• De cluster ‘Vastgoed’ omvat alle diensten die een directe invloed hebben op het 

patrimoniumbeheer van de Vlaamse overheid. Hieronder vallen het vastgoedbeleid, beheer 

vastgoedportfolio , coördinatie en ondersteuning van de inrichtingswerken en bouwprojecten.  
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• De cluster ‘Facilities’ omvat de gebouwgebonden facilitaire dienstverlening. Dit behelst het 

dagdagelijks beheer en de uitbating van gebouwen. De dienstverlening gaat van schoonmaak, 

catering, onthaal, verzending, netwerken voorzien, tot het onderhouden van gebouwen en het 

uitvoeren van onderhoudswerken. Ook energie- en mileubeheer van de gebouwen valt onder 

deze cluster 

• De cluster ‘Overheidsopdrachten’ staat in voor het coördineren van het 

overheidsopdrachtenbeleid van de Vlaamse overheid. Ook ondersteunt zij als kenniscentrum 

overheidsopdrachten andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf is ook de 

enige aankoopcentrale voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten. De 

bijhorende dienst van Het Facilitair Bedrijf is de  (juridische) dienstverlening inzake 

overheidsopdrachten.  

• De cluster documentbeheer ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale 

besturen inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten. Ze doet hiervoor 

o.a. de nodige beleidsvoorbereiding, beheert en bewaart bestuursdocumenten van de Vlaamse 

Overheid en lokale besturen, ondersteunt entiteiten bij het optimaliseren van interne processen 

en ontwikkelt instrumentarium voor het procesbeheer. 

 

Het Facilitair Bedrijf hecht veel belang aan haar dienstverlening en heeft 4 
onderscheidende/toegevoegde waarde voor haar dienstverlening  gedefinieerd: 

- Duurzaam: mede dankzij de ondersteuning van Het Facilitair bedrijf ontwikkelt de Vlaamse 
overheid activiteiten waarbij milieu en economie in evenwicht gebracht worden 

- Efficiënt: mede dankzij de ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf kunnen bij de Vlaamse 
Overheid doelen worden bereikt met de juiste inzet van middelen 

- Inspirerend: mede dankzij de ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf wordt een stimulerende 
werkomgeving gecreëerd bij de Vlaamse overheid 

- Professioneel: mede dankzij de ondersteuning van Het Facilitair Bedrijf kunnen collega’s van de 
Vlaamse overheid hun beroep op een bekwame en vakkundige manier uitoefenen 

 

Entiteiten kunnen gratis beroep doen op de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf. Wel met dien 

verstande dat verbruiksgedreven kosten zoals b.v. catering door de entiteit of gebruiker wordt betaald.  

 

Aan het hoofd van Het Facilitair Bedrijf staat de administrateur generaal. Het Facilitair Bedrijf is 

onderverdeeld in een stafdienst met voor ieder thema (buiten het directiesecretariaat) een teamhoofd 

aan het hoofd en 5 afdelingen met telkens een afdelingshoofd. Deze afdelingen zijn verder opgedeeld in 

teams, waarvoor de dagelijkse leiding wordt opgenomen door een teamhoofd. De directie van Het 

Facilitair Bedrijf bestaat uit de Administrateur Generaal, de 6 afdelingshoofden en het teamhoofd 

Financiën en Begroting. Onderstaand vindt u het organogram van Het Facilitair Bedrijf. 
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Het Facilitair Bedrijf telt 819 personeelsleden. Deze groep bestaat uit een mix van contractuele en 

vastbenoemde personeelsleden. Daarnaast worden een aantal taken uitgevoerd door externe 

medewerkers van Vlaanderen Connect en doen we beroep op consultants. Personeelsmiddelen worden 

bekostigd door apparaatskredieten die Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Regering ontvangt 
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1.3 PROBLEEMSTELLING 

De Vlaamse Regering heeft de entiteiten van de Vlaamse overheid besparingsdoelstellingen opgelegd in 
het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Elke entiteit moet 5 tot 15% moeten besparen.  
 
Het Facilitair Bedrijf wil nagaan of het uitbesteden van de dienstverleningen schoonmaak, onthaal en 
catering goedkoper zou zijn, dan de situatie vandaag waarbij we dit in onze grote kantoorgebouwen zelf 
opnemen. 
 
Onder grote kantoorgebouwen verstaan we onderstaande lijst:  
 

- VAC Hasselt    12.865,28m² 
- VAC Antwerpen   21.032,44m² 
- VAC Leuven    9.534,63m² 
- VAC Gent    34.047,8m² 
- VAC Brugge    18.184,46m² 
- Consience    35.327,54m² 
- Ellips     35.613,18m² 
- Site Arenberg - Martelaarsplein 15.612,03m² - 15.000m² 
- Ferraris    31878,45m² 
- Herman Teirlinck   44.916,97m² 

 

1.3.1 Schoonmaak 

Binnen Het Facilitair Bedrijf is de afdeling Facilitair Management verantwoordelijk voor de facilitaire 
dienstverlening in de grote kantoorgebouwen. Het gaat dan om catering, schoonmaak, verzending, 
onthaal, technisch beheer en uitbating,…. De afdeling telt 450 medewerkers, waarvan 189 personen 
tewerkgesteld zijn binnen schoonmaak. De schoonmaak in onze 10 grote kantoorgebouwen is volledige in 
eigen beheer.  
 
Voor schoonmaak hebben we reeds een studie uitgevoerd waarbij we een financiële vergelijking gemaakt 
hebben van schoonmaak in eigen beheer versus het uitbesteden van schoonmaak. In deze opdracht willen 
we echter de volgende stap nemen en focussen op volgende vragen:  
 

- De verwachting is dat er meer zal hybride gewerkt worden (afwisseling thuiswerken en op 
kantoor werken). In welke mate heeft dit invloed op de schoonmaak(kost)? 

- Wat zijn de kosten van de verschillende scenario’s van uitbesteding? (Vertrekkende van de studie 
die reeds werd uitgevoerd.) Als we de kosten van dit traject mee in rekening brengen, vanaf 
wanneer is het uitbesteden rendabel? 

- De Vlaamse Overheid heeft een maatschappelijke voorbeeldrol en op welke manier valt deze 
voorbeeldrol  te verzoenen met mogelijke uitbesteding.   
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1.3.2 CATERING 

 
Binnen Het Facilitair Bedrijf is de afdeling Facilitair Management verantwoordelijk voor de facilitaire 
dienstverlening in de grote kantoorgebouwen. Het gaat dan om catering, schoonmaak, verzending, 
onthaal, technisch beheer en uitbating,…. De afdeling telt 450 medewerkers, waarvan 175 tewerkgesteld 
zijn in keukens verdeeld over 10 gebouwen. 
 
Vandaag is de catering in eigen beheer en, afhankelijk van de locatie, biedt Het Facilitair Bedrijf haar 
klanten warme dagschotels, grillschotels, pastaschotels, broodjes, salades, koffiebar, catering bij events,… 
aan. In elk gebouw in beheer werkt dus een eigen team, divers in grootte. De grootte en de profielen die 
tewerkgesteld zijn, zijn afhankelijk van de passages en het aanbod (wat vaak afhangt van de grootte van 
het gebouw en het potentieel aan klanten). 
We zien de laatste jaren heel wat verschuivingen in de eisen die we stellen aan deze teams. We zijn 
geëvolueerd naar een professionele catering, die ver afstaat van de klassieke grootkeuken.  
 
Op het vlak van catering werden reeds stappen ondernomen om ons businessmodel te vergelijken met 
private spelers op de markt. De focus lag daarbij voornamelijk op de verloning van het personeel.  
 
Voor deze opdracht willen we focussen op volgende vragen:  

• Wanneer we exact dezelfde dienstverlening als vandaag in uitbesteding zouden voorzien, wat zou 
de kostprijs hiervoor zijn?  

• Welke verschillende modellen van uitbesteding voor catering zijn er en hoe verhouden deze zich  
tot de dienstverlening vandaag? (Wat blijft gelijk, wat verandert er? Cf. Mogelijkheid tot 
eventcatering,… ) 

• Gezien de verwachting is dat er meer zal thuisgewerkt worden, welk type catering dient 
aangeboden te worden? 

• Vanaf welke grootte gebouw (of andere criteria) is het rendabel om bepaalde type catering in 
uitbesteding aan te bieden. 

• Welke financiële scenario’s zijn er mogelijk in uitbesteding? (gebruik infrastructuur, 
werkgeversbijdrage per maaltijd, …  ) 

• Welke impact heeft een mogelijke uitbesteding op vlak van BTW zowel voor de klant als voor Het 
Facilitair Bedrijf zelf? 

• Indien we tot uitbesteding overgaan, welke trajecten kunnen gevolgd worden op vlak van 
personeel en wat zijn de gevolgen daarvan. (ontslag personeel, overname, financiële gevolgen,…) 
Als we de kosten van dit traject mee in rekening brengen, vanaf wanneer is het uitbesteden 
rendabel? 

• Voor het beantwoorden van deze vragen vinden we het belangrijk dat de efficiëntiewinst (op 
basis van een benchmark met gelijkaardige organisaties in de privé) wordt onderzocht maar dat 
ook de beleving van de klanten en de maatschappelijke rol die de Vlaamse overheid vervult, in het 
onderzoek worden meegenomen.  
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1.3.3 ONTHAAL 

 
Binnen Het Facilitair Bedrijf vinden we klantgerichtheid belangrijk en zetten we dus ook in op een 
klantvriendelijk onthaal. In de oefening voor de Vlaamse Brede Heroverweging willen we echter bekijken 
of we het onthaal kunnen uitbesteden. Van de 450 medewerkers binnen de Afdeling Facilitair 
Management werken er een 40-tal binnen onthaal verdeeld over de 10 grote kantoorgebouwen.  
 
Een medewerker onthaal ontvangt bezoekers, medewerkers en leveranciers aan het onthaal. Mogelijke 
taken in het takenpakket zijn telefoneren, bezoekers registreren, klanten wegwijs maken in de 
vergaderzalen en andere faciliteiten,…  
Aangezien het profiel van deze medewerkers goed vertegenwoordigd is in de markt, willen we nagaan of 
het voordeliger zou zijn om het onthaal naar een privéspeler over te hevelen.  
 
We focussen daarbij op het beantwoorden van volgende vragen:  

• Wat is de kostprijs van onthaaldienstverlening wanneer de huidige dienstverlening van Het 
Facilitair Bedrijf integraal overgenomen zou worden door een privé-organisatie? 

• Welke optimalisaties in de huidige dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf zijn er mogelijk en wat 
zou de kostprijs zijn van deze geoptimaliseerde dienstverlening in uitbesteding? 

• Wat zijn de mogelijkheden op vlak van personeelsmanagement in het kader van de specifieke 
situatie waarbij ons personeelsbestand bestaat uit een groot aantal statutaire personeelsleden en 
een klein aantal contractuele personeelsleden en dit in functie van een mogelijke uitbesteding. 

• Voor dit onderzoek geldt eveneens dat we naast de efficiëntiewinst ook de beleving van de 
klanten en de maatschappelijke rol van de Vlaamse overheid willen meenemen.  

 

1.4 INSCHATTING VAN DE OMVANG  

Minimum 1 Senior consultant (profiel C) aangevuld met een of meerdere consultants profiel B idealiter met 
ervaring in een of meerdere van deze sectoren. Wanneer we rekenen op een doorlooptijd van 10 weken 
voor de gehele opdracht, komen we aan 25 mandagen voor profiel C en minimum 25 mandagen voor een 
profiel B.  
 
Voor profiel C werd de maximum dagprijs vastgelegd op €1275 excl. BTW (x25 = €31.875) 
Voor profiel B werd de maximum dagprijs vastgelegd op €1025 excl. BTW (x25 = €25.625) 
 

1.5 GEWENSTE STARTDATUM  

Meteen. Het onderzoek dient tegen de zomer van dit jaar afgerond zijn. 
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1.6 ALGEMENE BEPALINGEN 

Uw offerte voor die opdracht moet uiterlijk op [9/04/2021] om [12 uur] via e-mail op 
[trees.vancauwenberghe@vlaanderen.be] bij ons toekomen. 
 
Ter herinnering geven we mee dat uw offerte wordt beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria 
zoals vermeld in punt A.6. van het bestek van de raamovereenkomst: 
 

• Prijs (40 punten) 
• Onderzoeksvoorstel (20 punten)  
• Kwaliteit van het aanbod (40 punten) 

o Kwaliteit van het onderzoeksteam  
o Beschikbaarheid van het onderzoeksteam  

 
Uw offerte bevat bijgevolg onder meer: 
 
- een totale offerteprijs met verduidelijking van de voorziene prestatiedagen en de aangeboden 

eenheidsprijs voor elk onderzoeksprofiel; 
- een onderzoeksvoorstel; 
- de omschrijving van de kwaliteit van het aanbod (kwaliteit en beschikbaarheid van het 

onderzoeksteam); 
 
Eventuele vragen over de opdracht moeten uiterlijk op [26/03/2021] om [12 uur] via e-mail op 
[trees.vancauwenberghe@vlaanderen.be] bij ons toekomen. Wij bezorgen nadien een verduidelijkende nota 
met de antwoorden op de ontvangen vragen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 


