
 

Kom afstuderen bij Humanagement! 
 

Onderzoeksonderwerp 
‘De routekaart door het snel veranderende digitale FM landschap’ 

 

 
Introductie 
In deze tijd waar technologische ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen en 
hiermee de werkomgeving, het fysieke gebouw en de beleving wordt beïnvloedt, is 
het de kunst om door de bomen het bos te blijven zien. Het (digitale) FM landschap 
verandert; van een meldingenmodule naar BIM tot full integrated FMS systemen, gekoppeld 
aan allerlei sensoren, IoT, Smart Building & Big Data. Wie houdt dit nog bij?  
 
Humanagement ziet dat de facilitair manager niet anders kan dan meegaan met deze 
digitalisering. Sterker nog, het lijkt enorme kansen te bieden, maar waar begin je? Welke 
technieken en systemen zijn er en wat voegen ze toe? Welke passen bij jouw organisatie en 
hoe zet je die kansen om tot toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en de (FM) 
organisatie?  
 

Wat doen wij? 
Humanagement is een onafhankelijk managementbureau dat gespecialiseerd is in Facility 
Management. Met een team van vijftien professionals verzorgen wij interim- en 
projectmanagementopdrachten voor toonaangevende opdrachtgevers in het bedrijfsleven, de 
overheid, het onderwijs, de zorg en de non-profit sector. Daarnaast adviseren en ondersteunen 
wij organisaties bij het managen en optimaliseren van facilitaire bedrijfsprocessen. 
 
Humanagement levert een bijdrage aan de professionalisering van het vakgebied door het 
verzorgen van gastcolleges, presentaties en publicaties en heeft een actieve rol in diverse 
vakverenigingen. Tevens bieden wij jaarlijks een uitdagende en innovatieve afstudeeropdracht 
aan, waarmee wij inspelen op de ontwikkelingen binnen het vakgebied.  
 

Wat is de opdracht? 
De facilitair manager heeft een breed palet aan verantwoordelijkheden. Technologische 
ontwikkelingen (o.a. digitalisering) kunnen de facilitair manager - en daarmee zijn klanten – 
helpen bij de verdergaande professionalisering. Niet iedere organisatie is hetzelfde, heeft 
dezelfde (financiële) mogelijkheden en is even ver hierin. 
 
In de snelheid van alle ontwikkelingen wil Humanagement een antwoord vinden op de vraag: 
Hoe levert digitalisering een toegevoegde waarde aan de (FM) organisatie en welke stappen 
moeten facilitaire organisaties gaan zetten? 
 
Voorafgaand aan het onderzoek werkt de afstudeerder in samenwerking met Humanagement 
de uitgangspunten en kaders uit. Naast het formuleren van de probleemstelling is het van 
belang om een gedeeld beeld te hebben van de scope van de opdracht. Vervolgens staan in de 
afstudeerperiode onder meer onderstaande vragen centraal: 

 Welke technische c.q. digitale oplossingen en ontwikkelingen zijn er in het digitale (FM) 
landschap? 

 Hoe gaan vooruitstrevende organisaties met deze vraagstukken om? Welke stappen 
hebben zij doorlopen? 

 Wat zijn kritische succesfactoren? 
 Welke rol heeft FM bij de digitalisering? 
 Welke toegevoegde waarde kan de digitalisering leveren aan de strategische FM 

doelstellingen? 
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Humanagement wordt in toenemende mate met deze vraagstukken geconfronteerd 
en wil graag tot nieuwe inzichten komen met behulp van een verfrissende blik van 
een creatieve afstudeerder Facility Management. 
 
Bovenstaande vragen schetsen een beeld van de uitdaging waar veel organisaties 
voor staan. Het is de bedoeling om de uitkomsten van het afstudeeronderzoek 
uiteindelijk te verwerken in een instrument. Vanzelfsprekend dient de opdracht 
nader uitgewerkt te worden door de afstudeerder in samenwerking met 
Humanagement. 
 

Wat bieden wij? 
 Een uitdagende afstudeeropdracht met ruimte voor eigen initiatief; 

 Een interne coach voor actieve begeleiding en support; 

 De mogelijkheid tot het bezoeken van seminars en congressen; 

 Een inspirerende afstudeeromgeving tussen facilitaire professionals; 

 Een stagevergoeding; 

 Toegang tot ons uitgebreide netwerk; 

 Een werkplek op ons kantoor in Delft. 
 
Humanagement heeft ruime ervaring met het begeleiden van afstudeerders. Voor eerdere 
afstudeeronderzoeken kan je kijken op onze website (www.humanagement.nl).  

 
Wat verwachten wij van het afstudeertalent? 
De afstudeerder die wij zoeken heeft: 

 Kennis van en affiniteit met technologische ontwikkelingen, digitalisering en 

bedrijfsvoeringsprocessen. 

 Een goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands. 
Beheersing van de Engelse taal is een pré.  

 Een nieuwsgierige, creatieve, ondernemende en zelfkritische instelling. 
 
Verder is de afstudeerder in staat en bereid: 

 Zichzelf en Humanagement te presenteren en een bijdrage te leveren aan een positieve 
beeldvorming in de vorm van presentaties en publicaties; 

 Bezoeken te brengen aan diverse organisaties (branche-overstijgend); 

 Zelfstandig te werken, maar wel tijdig om hulp te vragen indien noodzakelijk of gewenst; 

 Tijd en energie te steken in persoonlijke ontwikkeling; 

 Om te gaan met tegenslag en kritiek. 
 
In aanloop naar de afstudeerperiode verwachten wij dat de afstudeer kandidaat zich het 
onderzoeksonderwerp eigen maakt en kennis maakt met Humanagement met als doel 
voorbereid te werk gaan in januari 2020! 
 
 

Reageren 
Spreekt deze afstudeeropdracht jou aan, herken jij jezelf in het profiel en lijkt Humanagement 
jou een leuk bedrijf om af te studeren? Stuur dan een e-mail met je motivatie en curriculum 
vitae vóór 18 oktober 2019 naar Humanagement, ter attentie van Stan Ottevanger 
(s.ottevanger@humanagement.nl). 
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