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Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam

‘VU is verder kijken’

Uiteenlopende doelgroepen bedienen in een politieke en hiërarchische organisatie met lange 
 beslistrajecten. En ondertussen forse besparingen realiseren, verouderde gebouwen opknappen en 
nieuwbouw realiseren. Els van Haasen, manager Services bij de Facilitaire Campus Organisatie van 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, draait er haar hand niet voor om en pakt haar rol: ‘Het facilitair 
bedrijf moet dienstbaar zijn en toegevoegde waarde bieden, zodat onderwijs en onderzoek zich 
goed kunnen presenteren.’

Tekst: Peter Bekkering Foto's: Michael Kooren

Els van Haasen is sinds ruim vier jaar manager Services 
bij de Facilitaire Campus Organisatie (FCO) van de Vrije 
Universiteit (VU) in Amsterdam en geeft  leiding aan de 
afdeling services, de facilitaire dienstverlening. De VU 
heeft  circa 4.300 medewerkers, ruim 23.000 studenten, 12 
faculteiten, 48 bacheloropleidingen en 84 masteroplei-
dingen. De totale oppervlakte van de campus, inclusief 

de twee huurpanden, is afgerond 335.000 vierkante me-
ter. Daarvan neemt het hoofdgebouw bijna 80.000 vier-
kante meter voor zijn rekening. Vrijwel alles, inclusief de 
medische faculteit, is in eigendom. Aangehuurd worden 
alleen een klein pand aan de Boelelaan en de locatie Ui-
lenstede, waar een aantal diensten en nu nog het College 
van Bestuur zetelen.
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den. Momenteel zijn we, mede in het kader van de ontwik-
keling naar een regieorganisatie, voor een aantal diensten 
aan het beoordelen of we die in eigen beheer blijven doen 
of willen uitbesteden. We maken momenteel per onderdeel 
een businesscase waarbij we kosten en opbrengsten in 
kaart brengen. Daarbij kijken we naar kosten, kwaliteit en 

meerwaarde voor de klant, maar ook naar de mogelijkhe-
den en de toegevoegde waarde die de markt biedt en hoe 
dat zich verhoudt ten opzichte van de eigenbeheersituatie. 
En vanzelfsprekend kijken we ook naar de manier van aan-
sturen. Een leverancier moet ruimte krijgen om te onderne-
men. En hij moet behalve uitvoerder vooral partner zijn en 
meedenken met de FCO.’

Zijn kosten daarbij leidend?
‘Tot op zekere hoogte. Natuurlijk zijn kosten belangrijk, 
maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de 
meerwaarde voor de klant.’

Wat was de aanleiding voor deze stap?
‘We hebben te maken met een organisatiebrede reorganisa-
tie. Die reorganisatie heeft  als doel de VU fi nancieel ge-
zond te houden, zodanig dat we in de toekomst zijn voor-
bereid op fi nanciële beperkingen. Bovendien moeten we 
momenteel veel investeren in gebouwen die sterk verou-
derd zijn en hebben we vanwege ruimtegebrek nieuw-
bouwplannen, waarbij we in de komende jaren een tweetal 
nieuwe gebouwen neerzetten.’ 

Wanneer is de reorganisatie ingezet?
‘De reorganisatie is in 2011 ingezet en loopt tot 2015. Vorig 
jaar hebben we voorbereidingen getroff en en dit jaar 
 worden de eerste plannen gerealiseerd. In dit traject 
 moeten de ondersteunende diensten ongeveer 30 procent 
besparen. Daarom is de keuze om een regieorganisatie te 
worden een noodzakelijke. Wij zien dat als de mogelijkheid 
om effi  ciency en professionaliteit te kunnen realiseren.’

Wat zijn daarbij uitgangspunten?
‘Het primaire proces is leading, het geld moet naar onder-
wijs en onderzoek. Daarnaast zijn er mogelijkheden om 
onze dienstverlening op een hoger niveau te krijgen, de 
processen effi  ciënter in te richten en gebruik te maken van 
de kennis en ervaring van onze leveranciers die zich heb-
ben gespecialiseerd in hun tak van dienstverlening.’
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 ‘Leveranciers moeten 
vooral partner zijn en met 
ons meedenken’

De VU en de FCO staan voor een aantal fl inke uitdagingen. 
Zo moet er in de periode 2012-2015 fors bespaard worden 
op de personele formatie van de ondersteunende diensten 
en op de totale kosten, moeten veel verouderde gebouwen 
worden gerenoveerd en moet er ook nog nieuwbouw wor-
den gerealiseerd. Daarbij is slimmer gebruik van vierkante 
meters het uitgangspunt.

Voordat je bij de VU kwam, heb je ook in andere facilitaire 
omgevingen gewerkt. Kun je aangeven wat het werken voor 
een facilitair bedrijf in een universitaire omgeving bijzonder 
maakt?
‘Onderscheidend is onder meer dat je bij een universiteit 
voor meerdere doelgroepen werkt: studenten, medewer-
kers, hoogleraren, bezoekers en gasten. Verder valt het me 
op dat een universiteit een politieke en vrij hiërarchische 
organisatie is, waarbij alles over veel schijven gaat. Tegelij-
kertijd is het ook heel democratisch. Iedereen mag er iets 
van vinden, waardoor beslistrajecten vaak lang duren. Je 
moet dus wel een lange adem hebben.’

Hoe los je dat op?
‘Enerzijds door je aan te passen en anderzijds door te ac-
cepteren dat als je een snelle beslissing neemt, je een 
grote kans loopt dat het vervolgens nog drie keer op-
nieuw ter discussie wordt gesteld. Je kunt proberen hier-
op te anticiperen door van tevoren je rondje te maken. Je 
moet goed communiceren, goed beslagen ten ijs komen 
en zorgen dat je iedereen hebt aangehaakt. Soms lastig, 
maar vooral een leuke uitdaging. Essentieel daarbij is dat 
je een goed inzicht hebt in de processen die zich in zo’n 
complexe organisatie afspelen. Financieel, maar ook 
 organisatorisch.’

De VU is een universiteit met een duidelijke identiteit. Wat 
merk je daarvan?
‘We hebben een diverse groep studenten, met veel ver-
schillende religies: onder meer islamitisch, joods en na-
tuurlijk de christenen, de grondslag van de VU. Dat gege-
ven maakt de simpelste zaken soms ingewikkeld. Je hebt 
rekening te houden met de diverse culturen en bijbehoren-
de consequenties. Bijvoorbeeld in de catering: zo bieden 
we onder andere halalmaaltijden en koosjere maaltijdon-
derdelen aan. Opvallend is ook dat wij de laatste universi-
teit in Nederland zijn die op zondag open is. In mei 2012 
zijn we gestart met een pilot en vanaf dit jaar zullen we dat 
defi nitief gaan doorvoeren.’

Jullie zijn als FCO bezig een regieorganisatie te worden. Kun 
je die ontwikkeling schetsen? 
‘Traditioneel had de VU een facilitair bedrijf dat nog veel 
zelf deed. Toen ik hier ruim vier jaar geleden kwam, was 
alleen de schoonmaak al lange tijd uitbesteed, de beveili-
ging een aantal jaren en de catering net een paar maan-
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Zijn de leveranciers klaar voor deze stap? Of zijn er nog  
bottlenecks?
‘Als grootste bottleneck zie ik dat nog lang niet alle leve-
ranciers de partnerrol goed invullen. Ze zijn gewend om te 
leveren wat in het contract staat, maar niet om mee te den-
ken in een ontwikkeling en daarin een rol te spelen. Laat 
staan om ons te ondersteunen en gebruik te maken van 
onze kennis en ervaring. In deze nieuwe opzet gaat het 
niet langer meer om hoe de leverancier het product levert 
– dat is zijn expertise – maar om het afgesproken kwali-
teitsniveau.’

Zijn er ook leveranciers die het wel goed oppakken?
‘Zeker. Een mooi voorbeeld is de beveiliging. Twee jaar ge-
leden hebben we een nieuwe aanbesteding gedaan. Het 
contract ging naar dezelfde leverancier, maar het was een 
contract met een andere inhoud. Bij de start hebben we 
aangegeven dat we in een regierol met hen in zee wilden. 

Dit traject zijn we gezamenlijk ingegaan. Trigion heeft dat 
super opgepakt, heeft de rol als partner goed ingevuld en 
is hierin inmiddels proactief. Wij hebben hen ook uitge-
daagd om met een plan voor hostmanship te komen en dat 
voor ons in te vullen. Uiteraard hebben wij hierin onze in-
breng, maar we trekken gezamenlijk op in dit traject.’

De VU is bezig met renovatie- en continueringsplannen en 
met nieuwbouw. Kun je daar meer over vertellen?
‘Bij continuering gaat het erom dat het gebouw nog een 
flink aantal jaren meegaat en dat je kijkt welke aanpassin-
gen daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt is de vraag van het 
onderwijs naar passende ruimte op de lange en korte ter-
mijn. Welke soorten ruimte en welke afmetingen en voor 
welk soort onderwijs? En welke voorzieningen: studieplek-
ken, ontmoetingsplekken, maar ook bijvoorbeeld voorzie-
ningen op het gebied van catering. Moet er een koffiecor-
ner komen, een pantry of is een koffieautomaat 
voldoende? En uiteindelijk ga je kijken hoe je de verkregen 
input in een gebouw kunt faciliteren en organiseren. Waar-
na je kunt afbreken en opbouwen.’

Wat zijn daarbij nog meer uitgangspunten?
‘Dat de uitstraling frisser, lichter en ruimer moet. En dat 
het moet passen bij het onderwijs anno 2013 en de doel-
groep. Een belangrijk uitgangspunt bij de herinrichting is 
ook multifunctionaliteit van alle onderwijsruimten. Elke 
faculteit moet gebruik kunnen maken van de onderwijs-
ruimte. Er moet dus de mogelijkheid zijn om de diverse 
vormen van onderwijs te faciliteren.’

Je had het ook over twee nieuwe gebouwen. 
‘Inderdaad. Het eerste is het O2-gebouw, van EGM Archi-
tecten, dat naast de ACTA komt en voornamelijk onder-
zoeksruimten zoals laboratoria en onderwijsruimten zal 
herbergen. Het tweede is NU.VU, een ontwerp van de archi-
tecten Jeroen van Schooten en Barry van Waveren. NU.VU 

Je moet goed communiceren, goed 
beslagen ten ijs komen en zorgen 
dat je iedereen hebt aangehaakt. 
Soms lastig, maar vooral een leuke 
uitdaging. Essentieel daarbij is dat 
je een goed inzicht hebt in de pro-
cessen die zich in zo’n complexe 
organisatie afspelen. Financieel, 
maar ook organisatorisch.

Als je wilt dat je leverancier ook je 
partner is, dan zul je moeten inves-
teren in die partner. Je partner kan 
pas een goede prestatie leveren als 
hij weet wat je van hem verwacht, 
maar ook als jij weet wat hij daar-
voor nodig heeft.

Vul niet in wat je klant verwacht, ga 
het vragen. Wij denken altijd te 
weten wat onze klant nodig heeft, 
maar dat blijkt in de praktijk toch 
echt niet zo te zijn.

Drie adviezen van Els van Haasen

Els van Haasen
Els van Haasen is sinds 2009 werkzaam als manager 
Services bij de Facilitaire Campus Organisatie van de 
Vrije Universiteit. In die functie is zij verantwoordelijk 
voor de facilitaire dienstverlening (de zogenoemde soft 
services) op de campus van de universiteit. Onder haar 
verantwoordelijkheid vallen de schoonmaak, catering, 
logistiek, reprografie, civiele zaken, beveiliging en 
receptie en de hortus en het contractmanagement. Van 
Haasen houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoe-
ren van beleid ten aanzien van de dienstverlening. Ook 
het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten 
is een belangrijk aandachtsgebied. Voordat Van Haasen 
ging werken in het hoger onderwijs, heeft zij langere 
tijd gewerkt in de hotellerie en de gezondheidszorg, 
steeds in de facilitaire dienstverlening.

interview vu amsterdam
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komt achter het OZW-gebouw, dat hier beter bekend staat 
als ‘de Rode Pieper’. Bij beide gebouwen is waar mogelijk 
multifunctionaliteit van ruimten een uitgangspunt.’ 

Wordt er ook gesloopt?
‘Ja, als het O2-gebouw gereed is, zal het wis- en natuurkun-
degebouw in fases gesloopt gaan worden.’

Wat is de planning van de nieuwbouw?
‘Het O2-gebouw moet eind 2015 in gebruik genomen wor-
den, het NU.VU-gebouw eind 2017.’

Speelt Het Nieuwe Werken ook een rol bij de nieuwbouw en 
renovatie c.q. continuering?
‘Jazeker. Sinds drie jaar is bij elke verbouwing en aanpas-
sing die we doorvoeren HNW het uitgangspunt. Bij de VU 
noemen we het overigens VU Smart@Work. Dat betekent 
flexibel gebruik van vierkante meters, waarbij we onder-
scheid maken in een aantal themaruimten: concentratie-
werkplekken, meerpersoonswerkplekken, multifunctione-
le spreek- en/of vergaderplekken, ontmoetingsplekken. Bij 
VU Smart@Work werken we met een flexfactor van 0,9 te-
genover een flexfactor (werkplek per fte) van 1,2 in de oude 
situatie. Het Initium-gebouw, dat onder meer de rechtenfa-
culteit herbergt en dat we twee jaar geleden hebben neer-
gezet, is het gebouw waar we VU Smart@Work voor het 
eerst volledig hebben toegepast.’ 

Zijn er al lessons learned?
‘Ja. Een les die we uit het Initium-gebouw hebben geleerd 
is dat het heel belangrijk is dat je het proces heel goed 
begeleidt. Je moet de gebruiker van het pand meenemen 
in de ontwikkeling van het pand en de organisatie van 
Het Nieuwe Werken. Daarbij is een voortrekker belang-

rijk. In het Initium-gebouw vervulde de directeur bedrijfs-
voering deze rol op bijzonder goede wijze. Ook in de 
praktijk liepen we tegen zaken aan. Zo waren er ruimten 
bedoeld als werkplek voor twee mensen en niet als over-
legplek. Men wilde hier graag stoeltjes bij, zodat er over-
legd kon worden, maar dat was niet de bedoeling. Wat we 
bijvoorbeeld niet goed hadden ingeschat, was de schoon-

maak van het ganggebied, dat niet meer als verkeers-
ruimte dienstdeed, maar als ontmoetingsplek waar onder 
andere wordt geluncht. In ons schoonmaakprogramma 
stond de ruimte nog als verkeersruimte, maar door het 
gewijzigde gebruik was er een heel andere schoonmaak-
frequentie noodzakelijk.
Een ander aspect had te maken met gedrag. In elke kan-
toorruimte staat een papiermand. Normaal gooide ieder-
een de papiermand van zijn eigen werkplek leeg, maar 
vanaf het moment dat niemand meer een eigen werkplek 
had, voelde niemand zich ook meer verantwoordelijk om 
de papiermand te legen. We hebben dat opgelost door de 
papiermandjes uit de ruimten te halen en centraal in de 
ganggebieden grote papierbakken neer te zetten.’

Liepen jullie nog tegen meer zaken aan?
‘Medewerkers van de rechtenfaculteit werken veel met 
boeken. Ze hadden complete boekenkasten op hun kamer, 

 ‘Het primaire proces is leading,  
het geld moet naar onderwijs 
en onderzoek’

interview vu amsterdam
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portwagens, duurzaam inkopen, toepassing van duurza-
me materialen, hergebruik van materialen, 
productenaanbod in de restaurants, keuze van schoon-
maakmiddelen enzovoort. Maar bijvoorbeeld ook door 
het samen met studenten inrichten van een daktuin. 

Overigens was de VU in 2011 de eerste Fair Trade-univer-
siteit van Nederland. En de VU heeft samen met het 
VUmc een eigen energiebedrijf. Momenteel wordt dit ge-
renoveerd, waarbij ook warmte-koudeopslag wordt toe-
gepast.’

In de facilitaire wereld is de laatste jaren ook hostmanship 
steeds meer een item. Hoe geven jullie daar vorm aan?
‘We hebben hostmanship onlangs ingevoerd bij de ver-
bouwing van ons hoofdgebouw. De centrale hal was altijd 
een donkere ruimte. Die willen we na de verbouwing een 
sfeer laten uitstralen van licht, van ontvangst en van wel-
kom, met een ontvangstmeubel in plaats van een recep-
tiebalie. Bovendien hebben we in de centrale hal gast-
vrouwen en -heren van Trigion ingezet. Zij zijn voorzien 
van een tablet, zodat zij snel informatie kunnen opzoe-
ken en verstrekken. Zij zijn proactief, spreken bezoekers 
aan en zijn beschikbaar voor studenten en medewerkers. 
Daarnaast hebben zij een signalerende functie wat orde 
en netheid van de hal betreft. We gaan in de hal ook de 
grote ‘paperbussen’ weghalen die altijd zijn volgeplakt 
met posters. In plaats daarvan komen er schermen en 
projectiemogelijkheden op de grond. Uiteraard blijven er 
ook aanplakmogelijkheden, maar dan in gereguleerde 
vorm. Het zijn allemaal onderdelen van een complete 
 metamorfose van de centrale hal, die eind dit jaar gereed 
moet zijn.’

Het concept van hostmanship zal in de komende tijd ook op 
andere manieren op de campus vorm krijgen. Heeft host-
manship ook consequenties voor de medewerkers?
‘Ja. Een grote groep medewerkers van de FCO volgt een 
workshop. Daarbij maken wij hen deelgenoot van het 
concept en proberen wij over te dragen dat wij staan voor 
dienstbaarheid en dat dat onderdeel is van hun dagelijk-
se werk. Wij verwachten dat ze daar proactief mee om-
gaan: dat je mensen gedag zegt, dat je graag wilt helpen 
en dat je het leuk vindt om dat te doen. Het uitgangspunt 
daarbij is: behandel de ander zoals die ander behandeld 
wil worden.’

maar na de verhuizing naar het Initium-gebouw en de in-
voering van VU Smart@Work kon dat niet meer. Dat is op-
gelost door een centrale voorziening waar iedereen de be-
nodigde boeken kan gebruiken en door gebruik te maken 
van digitale informatie. Maar het blijft, met name voor de 
gebruikers, een forse cultuuromslag.’

Elk jaar wordt de Nationale Studenten Enquête gehouden. 
Wat zijn daarvan voor de VU de voornaamste uitkomsten?
‘De gebouwen van de VU worden niet goed beoordeeld; ze 
worden getypeerd als oud en gedateerd. De studenten wa-
ren en zijn kortom kritisch op de sfeer. Bovendien vonden 
ze dat er te weinig studiewerkplekken waren en te weinig 
wifi-voorzieningen. En ze vonden de prijzen van de cate-
ring te hoog, maar dat is kritiek die je bij elke universiteit 
hoort. Bovendien is het een taak van de cateraar om daar 
als ondernemer op in te spelen.’

In de concurrentiestrijd tussen de universiteiten speelt bran-
ding een belangrijke rol. Wat is de taak van de FCO daarbij?
‘Ik vind dat we als FCO toegevoegde waarde moeten bieden, 
zodat onderwijs en onderzoek zich goed kunnen presente-
ren. De VU hanteert als slogan ‘VU is verder kijken’ en als 
FCO proberen we die slogan te ondersteunen door ons open 

te stellen voor internationale studenten en voor een diversi-
teit aan studenten. Dat betekent dus ook voorzieningen aan-
bieden voor al die diverse groeperingen, zoals stilte- en ge-
bedsruimten en de eerdergenoemde cateringvoorzieningen. 
We hebben ook een studentendok ontwikkeld waar alle stu-
dentenverenigingen een plek hebben gekregen conform de 
principes van VU Smart@Work. En we gaan natuurlijk aan 
de slag met de kritiekpunten uit de enquête, zoals meer wifi 
en studiewerkplekken en het verbeteren van de sfeer en de 
uitstraling van de gebouwen.’

Welke uitgangspunten hanteren jullie op het gebied van 
duurzaamheid?
‘Onze nieuwbouw wordt gebouwd conform het BREEAM-
principe. Daarbij hanteren we het kwaliteitsniveau  BREEAM 
Excellent. Bij de renovatie of continuering van bestaande 
gebouwen streven we naar het hoogst haalbare kwaliteitsni-
veau BREEAM In-Use – voor bestaande panden.’

Hoe passen jullie duurzaamheid toe in de facilitaire 
 praktijk?
‘Op uiteenlopende manieren: afvalscheiding, energiebe-
sparing, soort verlichting, gebruik van elektrische trans-

 ‘De studenten waren en zijn  
kritisch op de sfeer’
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‘De VU was de eerste  
Fair Trade-universiteit van  
Nederland’


