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FLEXIBILITEIT EN   
INTRINSIEKE DRIVE 
Een wereld die steeds sneller verandert, een samenleving die individualiseert  
en continu veranderende behoeften binnen de HERE werkomgeving, haar 
community en gebruikers. Hoe speel je hier met FM dienstverlening op in?  
Dat was de uitdaging die Jeroen Herbrink van HERE Technologies en Paul  
van der Heijden van Flexim Group aangingen bij hun samenwerking. 

TEKST Peter Bekkering

BEELD Michael Kooren

zelfde, alleen de positie aan de tafel is anders. Bij mijn 

overstap was ik ook wel benieuwd naar het spannings

veld aan die andere kant van die tafel.” Dat was niet de 

enige uitdaging: “Ik was ook op zoek naar een omge

ving waar je vanuit de klantkant op langere termijn kunt 

werken aan concepten, ideeën en projecten.” 

BETER PARTNERSHIP AANGAAN

Uit zijn periode als leverancier heeft Herbrink meegeno

men dat hij als klant vaak weet wat de intenties van een 

leverancier zijn. “Daardoor heb ik enerzijds veel gevoel 

bij de manier waarop een leverancier zijn dienstverle

ning, de kosten en de specificaties organiseert. En kan ik 

anderzijds meteen onderkennen waar de zwaktes bij 

HERE Technologies stapte begin 2021 voor haar facility 

management services over van global players naar  

local best in class players. Potentiële partners moesten 

aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Als eerste: 

beschikken over medewerkers met een intrinsieke drive 

om mensen te helpen. En ten tweede: flexibel mee

bewegen met een steeds sneller veranderende werkom

geving. Flexim Group excelleerde op beide criteria voor 

de uitgevraagde locaties in Nederland en Frankrijk.

een aanbod liggen.” Als leverancier merkte Herbrink 

ook dat vaak 50 procent van wat de klant vroeg in de 

discussies, de onderhandelingen en de uitvraag niet re

levant was voor het beoogde partnership. “Daarom ben 

ik daar nu als klant extra kritisch op en richt ik me in een 

samenwerking met een partner op zaken ‘die er toe 

doen’ en waar beide partijen beter van worden omdat 

dat het meest bestendige is in een samenwerking.” 

VAN OPERATIONAL EXCELLENCE NAAR 

CUSTOMER INTIMACY

HERE Technologies) had de facilitaire dienstverlening 

lange tijd in eigen beheer. Begin deze eeuw werd  

besloten, in navolging van veel andere organisaties, om 

met een hoge knip te gaan outsourcen. Hierbij wordt 

een groot deel van de regie en coördinatietaken van 

facilitaire dienstverlening uitbesteed aan externe dienst

verleners en blijft een klein deel bij de eigen organisatie.

Dit gebeurde jarenlang via global suppliers. Herbrink: 

“Dat werkte lange tijd goed, ook omdat je kruis

WISSELING VAN ROL

Jeroen Herbrink is als Area Head of Real Estate & Facility 

Management verantwoordelijk voor alle vastgoed en 

facility management activiteiten van HERE Technologies 

in WestEuropa en Scandinavië (vijftien kantoor

omgevingen). Zelf heeft Herbrink een achtergrond in,  

facility management en vastgoed en volgde hij een  

opleiding aan de hotelschool en HEAO. Zijn huidige 

functie bij HERE Technologies die hij sinds februari 2020 

vervult, betekent een wisseling van rol voor Herbrink die 

voorheen aan de leverancierszijde binnen de facilitaire 

branche werkzaam was. “De dynamiek daarbij is het

“
Jeroen Herbrink:
Onze medewerkers 
willen op kantoor 
datgene ervaren wat 
ze thuis ook ervaren.

HERE Technologies

TERWIJL WERELDWIJDE MOBILITEIT STEEDS MEER VERBONDEN, GEËLEKTRIFICEERD EN GEAUTOMATISEERD 

WORDT, LEIDT HERE TECHNOLOGIES DE WEG NAAR EEN VEILIGERE, GROENERE TOEKOMST. HET 

LOCATIEPLATFORM IS GEÏNTEGREERD IN MEER DAN 160 MILJOEN VOERTUIGEN OVER DE HELE WERELD. DE 

ERVARING MET HET MAKEN VAN KAARTEN HEEFT HERE TOT EEN VAN DE TOONAANGEVENDE VERNIEUWERS 

OP HET GEBIED VAN LOCATIETECHNOLOGIE EN RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE GEMAAKT. GEWAPEND MET 

KRITIEKE LOCATIEGEGEVENS EN TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN, ONTWIKKELT HERE OPLOSSINGEN DIE 

DE GROOTSTE UITDAGINGEN OPLOSSEN WAARMEE WE VANDAAG WORDEN GECONFRONTEERD EN DIE 

ONS HELPEN BIJ HET PLANNEN VAN EEN BETERE TOEKOMST. 

HERE TECHNOLOGIES BEGON RUIM 35 JAAR GELEDEN ALS NAVTEQ. IN 2008 NAM WERD NAVTEQ 

OVERGENOMEN DOOR NOKIA. SINDS 2012 GEBEURT DAT ONDER DE NAAM HERE TECHNOLOGIES. HERE 

TECHNOLOGIES HEEFT MEER DAN 7.000 WERKNEMERS EN KANTOREN IN 56 LANDEN.HET CONTRACT MET 

FLEXIM GROUP GAAT OVER VIER LOCATIES IN DRIE STEDEN: EINDHOVEN MET 250 MEDEWERKERS EN EEN 

LOCATIE WAAR 60 AUTO’S STAAN DIE MET CAMERA’S DE OPNAMES MAKEN VOOR DE KAARTEN; 

AMSTERDAM (HOOFDKANTOOR) MET 50 MEDEWERKERS EN PARIJS MET 80 MEDEWERKERS.

Essentie van partnership
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bestuiving had over alle continenten waar we zitten. Je 

zag echter wel een aantal ontwikkelingen: de samen

leving individualiseert, de gebruikers en de consumenten  

individualiseren en ‘one size fits all’ was al langere tijd uit 

zwang. Hoe in te spelen op deze ontwikkelingen met de 

juiste invulling bleek echter best moeilijk. Dit vraagt name

lijk om een aanpassing in je aanpak van businesstobusi

ness naar businesstoconsumer. En daar speelt customer 

intimacy een veel grotere rol dan operational excellence.” 

HERE Technologies besloot daarom begin 2021 mondiaal 

de facilitaire dienstverlening anders te gaan organiseren 

en te kiezen voor local best in class players. Herbrink: 

“Het idee om dat te doen lag al een aantal jaren op de 

plank, maar corona bleek ook hier een accelerator.”

VERBINDING

HERE Technologies besloot een mondiale uitvraag te 

doen en nodigde vervolgens per land meerdere partijen 

uit om aan te bieden. Herbrink: “Voor Nederland was 

daarbij de bewezen kwaliteit, ondernemerschap, flexi

biliteit, agility en de mogelijkheid om te kunnen op en  

afschalen belangrijk. Door COVID zag je trends zoals 

thuis en hybride werken, activity based werken en het 

anders gebruiken van kantooroppervlakte in een versnel

ling komen.” Paul van der Heijden, commercieel directeur 

Benelux van Flexim Group, vult aan: “Ook was van be

lang hoe een facilitaire partij bijdraagt aan het versterken 

van de verbinding tussen de verschillende gebruikers

groepen binnen HERE Technologies.” Herbrink knikt: 

“Het facilitaire deel met het ontzorgen, leveren van dien

sten, goed contractmanagement, juiste tarieven, KPI’s en 

SLA’s is belangrijk maar ondersteunend. Wij zochten een 

partner die daarnaast beschikt over medewerkers met 

een intrinsieke drive mensen te helpen en die in het DNA 

kruipt van de klant en haar community.” Uiteindelijk leid

de dit ertoe dat HERE Technologies medio 2021 koos om 

een lange termijn partnership aan te gaan met Flexim 

Group.

OPENHEID EN FLEXIBILITEIT

In een partnership zijn voor Herbrink openheid en flexi

biliteit belangrijk: “Openheid houdt in dat een partner 

naar me toekomt als hij een belofte niet kan waarmaken 

vanwege gebrek aan menskracht of een ontoereikend 

budget. Ik vind namelijk dat een afgesproken budget al

leen mag worden overschreden wanneer het een signifi

cante verbetering betekent voor de organisatie. Flexibili

teit betekent dat je enerzijds aangeeft welke diensten 

altijd een tien moeten zijn en welke soms een zes mogen 

zijn en anderzijds dat accenten op diensten en KPI’s  

tijdens een partnership kunnen veranderen.”

Flexim levert alle facilitaire diensten zoals facility ma

nagement, hospitality services, projectmanagement, 

evenement organisatie, party catering, schoonmaak 

en technisch beheer en onderhoud. Flexim heeft bij 

HERE Technologies dagschoonmaak aangeboden. 

Herbrink: “Dat draagt bij aan het gevoel van mede

werkers dat er de hele dag voor hen gezorgd wordt.” 

Bedrijfscatering is niet in scope bij HERE. Herbrink licht 

dat laatste toe: “Onze mensen gaan daarvoor naar 

buiten. We zitten namelijk wereldwijd met onze kantoren 

op Alocaties: met goed openbaar vervoer en midden 

in de samenleving. Omdat onze medewerkers dat

gene willen ervaren wat ze thuis ook ervaren, inclusief 

dat ene restaurantje en die ene winkel. Daarom spreken 

we niet meer over een worklife balance maar over 

een worklife fluency. Want tussen privé en werk  

vervaagt de scheidslijn.”

HOTELMATIG

Nadat de keuze op Flexim Group was gevallen begon 

Flexim om de dienstverlening in te richten op basis van 

customer excellence. Van der Heijden: “Uitgangspunt 

was daarbij vanaf het begin een hotelmatige aanpak 

voor alle diensten, dus een hoog kwalitatief niveau. 

Daarbij leveren we desgewenst ook businesstoconsumer 

oplossingen die gebruikers tot aan in huis bedienen.  

Zoals een digitale shop voor allerlei diensten zoals de 

stomerij, een verzorgde thuis werkplek en het leveren 

van boodschappen van de lokale winkeliers voor thuis. 

Diensten die voor expats interessant zijn.” In Amsterdam 

gaat die dienstverlening nog verder. Van der Heijden: 

“Onze medewerkers zijn daar het verlengstuk van de 

personal assistents van de directie. Ze boeken catering, 

vluchten, hotels en tickets voor een theater bij hoog be

zoek. Daarbij snijdt het mes overigens aan twee kanten: 

de medewerkers van HERE worden in al hun verander

de behoeften en wensen voorzien en de medewerkers 

van Flexim krijgen meer verantwoordelijkheid en een 

taakverbreding waardoor hun werk uitdagender 

wordt.” 

Een belangrijke driver in het partnership is volgens  

Herbrink en Van der Heijden scherp zijn, altijd kort op 

de bal zitten en geen moment achterover leunen. “We 

zijn over en weer kritisch over het hoe en waarom van 

een vraag of gebeurtenis. Hierdoor groeit het begrip en 

de autonomie van Flexim binnen de samenwerking en 

ervaart HERE een proactief dienstenaanbod.”

Paul van der Heijden:
De facilitaire branche 
maakt een 
dynamische tijd door 
waarin ‘verandering’ 
een constante factor 
is en blijft.

“

FLEXIM GROUP

FLEXIM GROUP IS EEN FACILITY MANAGEMENT ORGANISATIE, OPGERICHT IN 1992 IN LAUSANNE, 

ZWITSERLAND. FLEXIM IS ACTIEF IN ZEVENTIEN LANDEN. HAAR DIENSTVERLENING IS GERICHT OP 

INTEGRAAL FACILITAIR MANAGEMENT EN DE UITVOERING DAARVAN MET DIVERSE FACILITAIRE 

SERVICES IN EIGEN HUIS ZOALS HOSPITALITY DIENSTVERLENING, TECHNISCH BEHEER EN PROJECT

MANAGEMENT ACTIVITEITEN. FLEXIM RICHT HAAR FM DIENSTVERLENING OP MAAT IN VOOR HAAR 

OPDRACHTGEVERS EN MAAKT HIERBIJ GEBRUIK VAN SLIMME, IN HUIS ONTWIKKELDE 

WERKPROCESSEN EN SYSTEMEN OM AANTOONBAAR DE UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING 

EN DE COMPLIANCY VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS TE BORGEN.
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COMMUNITY

Om in te spelen op een ander belangrijk element van 

de uitvraag – de behoefte aan verbinding tussen 

medewerkers – zet Flexim onder het motto ‘eten ver

bindt’ eventcatering in als middel. Van der Heijden: 

“Zo hebben we vanuit de communitygedachte al snel 

themabijeenkomsten georganiseerd inclusief lekker 

eten, waar we regelmatig de chefs van lokale restaurants 

bij betrekken.” HERE Technologies speelt ook zelf op 

die communitybehoefte in. Herbrink: “We hebben een 

site leadership team voor de Nederlandse kantoren, 

waarvan ik zelf ook deel uitmaak, dat op alle gebieden 

verantwoordelijk is voor de kantoren in Nederland: het 

kantoor zelf, de faciliteiten en de sociale connectie van 

de communities die hier werken. Bij dat site leadership 

team hoort ook een engagement team (waar ook de 

facility manager van Flexim in deelneemt) dat alles  

organiseert op het gebied van sociale activiteiten om er 

zo voor te zorgen dat het kantoor aantrekkelijk is.” Het 

werken op kantoor is echter geen doel op zich. Herbrink: 

“Het gaat bij verbinding er niet om dat mensen terug 

naar kantoor komen, maar om de verbinding zelf. Je 

moet eerst als werkgever en werknemer definiëren wat 

je prettig vindt in die verbinding. Pas daarna richt je het 

kantoor opnieuw in met de faciliteiten die daarbij horen, 

gericht op de ‘purpose’ om naar kantoor te komen. 

Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat mensen 

in twee jaar COVID de vijftien jaar ervoor dat ze naar 

kantoor kwamen zijn vergeten. En dat ze dus niet meer 

zullen terugvallen in hun oude gedrag.” 

TWEE SPOREN

Om de dienstverlening optimaal in te richten volgt 

Flexim twee sporen. Van der Heijden: “Enerzijds kijken 

we in een continu proces naar kwalitatieve en financiële 

data uit onder meer een FMIS. Met die data sturen we, 

richten we de dienstverlening optimaal in en voeren we 

aan de hand van deze data continue verbeteringen 

door. Anderzijds maakt het team uiteindelijk het verschil. 

De operationele uitvoering van de dienstverlening is 

niet statisch maar dynamisch. Onder meer door actief 

de community binnen het kantoor op te zoeken. Zo 

speelt het gehele operationele team een belangrijke rol 

in de dagelijkse communicatie met de gebruikers. Zij 

maken onze dienstverlening warm en persoonlijk. Daar

door krijgen ze spelenderwijs – net als in een hotel – 

veel waardevolle informatie van de medewerkers van 

HERE over hun behoeftes, wensen en klachten.” 

Herbrink: “Doordat Flexim veel verantwoordelijkheid en 

ruimte heeft om binnen de afgesproken kaders te onder

nemen en zaken te initiëren kan het niet fout gaan. Voor

dat het bij mij terechtkomt is het namelijk al opgelost. En 

dat is precies de manier waarop ik als klant ondersteund 

en ontzorgd wil worden.” 

DUURZAAMHEID

Van der Heijden ziet dat de afgelopen anderhalf jaar 

accenten in de samenwerking steeds meer zijn verscho

ven: “Aan het begin waren zaken als flexibiliteit, trans

parantie in de samenwerking de hotelmatige aanpak en 

het community denken centrale thema’s. Nu is een on

derwerp als duurzaamheid sterk in opkomst en krijgt het 

een zwaarder gewicht.”

een ecosysteem waar alle leveranciers integraal aan 

deel nemen en waarin we centraal bijdragen aan het re

aliseren van de doelen van onze opdrachtgevers. Daar

bij zorgen we ervoor dat ook de belangen gelijk lopen 

om zo gezamenlijk die doelen te behalen.” Het is een 

manier van denken die ook HERE Technologies hanteert: 

“Wij hebben de duurzaamheidsgebieden waar we iets 

betekenen duidelijk in kaart gebracht. Vervolgens zijn we 

gaan kijken welke partners ons daarbij kunnen helpen.”

Zowel HERE Technologies als Flexim kijken tevreden te

rug op de eerste fase van de samenwerking. Herbrink: 

“Dat komt omdat we de lat wel hoog hebben gelegd, 

maar niet overvraagd hebben. En omgekeerd heeft 

Flexim geen beloftes gedaan die ze niet kon waarma

ken.” Van der Heijden: “We hebben met een realistisch 

aanbod ingespeeld op een realistische uitvraag.”

Jeroen Herbrink:
Doordat Flexim veel 
verantwoordelijkheid 
en ruimte heeft om 
binnen de afgesproken 
kaders te ondernemen 
en zaken te initiëren 
kan het niet fout gaan.

“

Bij HERE Technologies is het onderwerp tweeledig, zegt 

Herbrink: “Aan de ene kant zijn we een leverancier met 

klanten die ecologische en sociale duurzaamheidseisen 

stellen. En stellen wij op onze beurt die eisen weer aan 

onze (toe)leveranciers van energie, apparatuur en mo

biliteit etc. Aan de andere kant willen we binnen onze 

organisatie een bewustzijn creëren dat we zuinig moe

ten omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Daarom 

zijn we ook allerlei programma’s aan het draaien om het 

energieverbruik binnen onze organisatie te minimalise

ren. Vanzelfsprekend vanuit kostenoverweging maar 

ook als trigger om anders te gaan nadenken over je re

sources.” Van der Heijden vult aan: “Onze rol daarbij is 

dat we een impactmonitor hebben, waarmee we van 

alle diensten die we leveren de CO2footprint kunnen 

vaststellen. Vanuit de nulmeting start je vervolgens met 

verbeterinitiatieven. Aan die impactmonitor werken ook 

onze subcontractors mee.” Dat laatste brengt Van der 

Heijden bij een ander element dat volgens hem steeds 

belangrijker wordt in de branche: netwerk en keten

samenwerking. “Onze filosofie is dat we werken vanuit 

STOF NEERDALEN

Kijkend naar de werkomgeving in brede zin, verwacht 

Herbrink dat de komende twee jaar het stof van COVID, 

thuiswerken, hybride werken en reconnecten gaat neer

dalen: “Deze twee jaar zijn cruciaal voor de toekomst 

van kantoren en samenwerken. In die periode moeten 

we gaan kijken hoe we de beste prestaties als bedrijf 

gaan leveren met de mensen die voor ons werken. 

Daarbij moeten we kijken wanneer en waar zij ons en 

wij hen nodig hebben. Als we daarvoor een oplossing 

hebben kijken we vervolgens hoe onze leveranciers 

daaraan een bijdrage kunnen leveren.” 

Van der Heijden haakt daar op in: “De facilitaire branche 

maakt een dynamische tijd door waarin ‘verandering’ 

een constante factor is en blijft. Het is een uitermate  

interessante periode waarin het tijdig inspelen op veran

derende omstandigheden key is. Daar staan we voor 

opgesteld en onze processen zijn hierop gericht.”


