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MEER TEVREDEN GEBOUWGEBRUIKERS,
MEER EFFICIENCY IN FACILITAIRE DIENSTEN.

Facilitaire afdelingen zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de beleving en

Stuur je op
meer waarde, dan

VERHOOG
JE DE
KWALITEIT.

tevredenheid onder gebouwgebruikers te verhogen. Facility managers streven naar meer
efficiency en meer kwaliteit. En willen tegelijkertijd minder tijd kwijt zijn aan het aansturen
van facilitaire partijen. CSU lanceert daarom de FM Coalitie. Een vernieuwend concept
om facilitaire partijen effectief met elkaar te laten samenwerken. Eén team, één visie,
één doelstelling: samen de beste dienstverlening leveren door optimale afstemming en
samenhang.
CSU maakt het mogelijk
CSU kan de FM Coalitie in elke organisatie - groot of klein implementeren. We vertalen klantwensen naar de facilitaire
werkvloer, brengen collega-dienstverleners bijeen en zoeken
de samenhang en raakvlakken in facilitaire activiteiten. We
inspireren de andere facilitaire dienstverleners, we coördineren
verschillende processen en jagen innovatie aan. Ook in
training en opleiding nemen we het initiatief: waarom niet álle
facilitaire medewerkers dezelfde training geven op het gebied
van bijvoorbeeld hospitality, veiligheid en de kennis van de
huisregels?
Daarvoor zetten we een Facilitair Verbinder in, een specialist
die achter de schermen als ‘formateur’ optreedt. Ook
praktische instrumenten helpen ons om de FM Coalitie tot een
succesvol team te smeden: van samenwerkingsconvenant en
cultuurpaspoort tot dag- en weekstarts.

Binnen één gebouw zijn vaak meerdere facilitaire
dienstverleners actief. Elk van die partijen heeft een eigen
belang. En ook al komen facilitaire medewerkers elkaar elke
dag tegen: samenwerking komt beperkt van de grond. Dat
verandert met de FM Coalitie. Het is een model waarbinnen
elke facilitaire dienstverlener zelfstandig blijft, maar wél
taken en planningen optimaal op de andere dienstverleners
afstemt. Elke partner werkt vanuit één gezamenlijke ambitie,
met een gedeelde verantwoordelijkheid en een identieke
focus - ieder vanuit zijn eigen specialisme.
Partners delen capaciteit, expertise, ruimten en middelen.
En onderkennen dat ze elkaar nodig hebben om écht
waarde te creëren voor opdrachtgevers. Het resultaat:
kwaliteit en klanttevredenheid gaan omhoog, de effectiviteit
krijgt een boost.

Elke partner blijft doen waar hij goed in is: CSU de
schoonmaak, anderen catering, beveiliging of technische
dienst. Maar het is juist die verbinding die maakt dat de FM
Coalitie een ongekende meerwaarde geeft voor u, onze
opdrachtgever. Eén die elke dag zichtbaar is in de praktijk,
in uw gebouw. Daar staat de focus van CSU op operational
excellence trouwens garant voor. We zoeken de oplossing
niet in vrijblijvende samenwerking, maar in daadwerkelijke
krachtenbundeling van facilitaire mensen en middelen.
Een coalitie met grote effecten
Hoe leidt een FM Coalitie tot meer efficiency, meer kwaliteit en
meer klant- en gasttevredenheid?
• Facilitaire medewerkers gaan deel uitmaken van een
multidisciplinair team, krijgen verbreding van taken
en daardoor meer plezier in hun werk – iets wat
gebouwgebruikers ervaren.

• Het wordt eenvoudiger om strategische en tactische
doelstellingen te vertalen naar de operatie, ook omdat het
facilitaire proces transparant wordt.
• ‘Lean’ werken achter de facilitaire schermen: activiteiten
die geen waarde toevoegen verdwijnen, verspilling wordt
tegengegaan.
• Facilitaire partners krijgen meer begrip voor elkaar en houden
beter rekening met elkaar.
• Ook facilitaire partners met een kleiner contract draaien als
volwaardige partij mee.
• Storingen worden onderling doorgegeven, zonder uw eigen
facilitaire organisatie daarmee te belasten. Dat kan tot wel
40% minder meldingen leiden.
• Er ontstaat ruimte om hospitality daadwerkelijk in praktijk te
brengen.
Zet nu de stap naar regieorganisatie
De FM Coalitie kan ook dé stap zijn naar een regieorganisatie,
waarbij u de focus verlegt van de uitvoering naar de strategie.
Het is aan de Facilitair Verbinder om partners te begeleiden
en processen te faciliteren en te coördineren. Tegelijkertijd
bent u binnen de coalitie vrij om de specialist van uw voorkeur
in te schakelen. Bovendien kunt u op elk gewenst moment de
overstap maken naar de FM Coalitie: u hoeft niet te wachten
tot contracten aflopen, maar u kunt direct profiteren van de
voordelen!
Waarom CSU?
CSU heeft veel ervaring in het bundelen van facilitaire
dienstverleners achter de schermen. Met een nieuw facilitair
model spelen we in op een vooruitstrevende facilitaire
organisatie. Eén die beter wendbaar is, beter presteert en een
betere prijs/kwaliteit-verhouding oplevert. Wilt u eens vrijblijvend
van gedachten wisselen om meer waarde te creëren binnen uw
eigen facilitaire organisatie? We zijn u graag van dienst.

WAT ZOU
HET MOOI
ZIJN ALS...
•S
 choonmaak- en
cateringpartner elkaar helpen
op de piekmomenten?
• Een beveiliger direct de
technische dienst inschakelt als
hij ziet dat een lampje defect is?
•D
 e catering en de schoonmaak
bergruimte delen?
• Alle facilitaire partijen betrokken
zijn bij de uitvoering van de
belangrijkste thema’s van uw
jaarplan?
•D
 e facilitaire partners zélf
het initiatief nemen om te
onderzoeken hoe afval te
verminderen?
Voor deze en tal van andere
alledaagse voorbeelden is de
FM Coalitie een uitkomst.

