
De Bijbel voor 
facility management!
NBN EN 15221 is een Europese, alles omvattende norm voor facility management, die 
zowel het vakgebied definieert naar niet ingewijden, als een handige tool biedt aan de 
professionals uit de dagelijkse praktijk van facility management en dat in alle sectoren. 
De norm is inmiddels op brede schaal doorgedrongen.

FM /  PROCESS STANDARDIZATION 

“Eén van de grootste troeven van EN15221 is dat 
het toelaat om dienstverlening te normaliseren en 

aldus vergelijkbaar te maken. Facility management is 
dankzij deze norm de eerste dienstverlening 

die genormaliseerd wordt“

E uropa beïnvloedt steeds meer onze 
wetgeving en dat heeft logischerwijze 
zijn impact op de werking van facility 

management. Daarnaast zien we steeds vaker 
dat DBFM(O)-contracten worden afgesloten en 
dat Facility Managers van bij de conceptuele 
fase betrokken zijn bij bouwprojecten, waar-
door de noodzaak aan een werkzame norm 
voor het ontwikkelen van een lange termijn visie 
op gebouwen voor de hand ligt. 
Eén van de grootste troeven van EN 15221 is 
dat het toelaat om dienstverlening te normalise-
ren en aldus vergelijkbaar te maken. 

Facility management is dankzij deze norm de 
eerste dienstverlening die genormaliseerd 
wordt.

Zeven luiken 
De EN 15221 norm bundelt zeven luiken die 
vanzelfsprekend samen horen, maar waarvan 
de meeste ook afzonderlijk nuttig kunnen zijn, 
afhankelijk van de schaalgrootte van de organi-
satie en de verantwoordelijkheden van de afde-
ling facility management.

• Het eerste luik (NBN EN 15221-1)  
 beschrijft de terminologie en ‘definities’  
 binnen het FM-vakgebied.
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• NBN EN 15221-2 gaat over ‘overeenkom- 
 sten en contracten’. Het is een zeer  
 praktisch bruikbare gids voor het herschik- 
 ken van de aangekochte dienstverlening,  
 het onderhandelen met nieuwe contrac-
 tanten en het evalueren van services t.o.v.  
 de daaraan verbonden kosten en geleverde  
 kwaliteit.

• Het derde luik (NBN EN 15221-3) 
 is gewijd aan ‘kwaliteit’ en mag gerust  
 beschouwd worden als een handleiding  
 voor het kwaliteitsmanagement door facility  
 management. Hierin komen het opstellen  
 van SLA’s en het meten van KPI’s gedetail- 
 leerd aan bod. 

• Het vierde luik (NBN EN 15221-4) 
 gaat over de ‘output van facility manage- 
 ment’. Het bakent de exploitatiekosten 
 voor een gebouw precies af en helpt bij het  
 clusteren van diensten. Er zijn twee  hoofd-
 categorieën voor het onderbrengen van de  
 kosten: ‘Space & infrastructure’, ‘People 
 & organisation’. Samen dekken ze het  
 volledige spectrum van facility management.
 ‘Space & infrastructure’ omvat o.a. de  
 ruimte, schoonmaak, werkplekkosten, het  
 onderhoud van de omgeving rond het  
 gebouw, het ondersteunen van de primaire  
 activiteiten. Onder ‘People & organisation’  
 vallen kosten m.b.t. beveiliging, ‘hospitality’  
 (vb. receptie, vergaderzalen), ICT, logistiek,  
 business-support, voor de organisatie  
 specifieke kosten als bv. het onderhoud van  
 rollators in een zorginstelling. 
 Eén van de grote voordelen van het  
 hanteren van EN 15221-4 is dat kostenrap- 
 porten gemakkelijk vergelijkbaar worden  
 tussen bedrijven of bedrijfstakken. 
 Een ander voordeel is dat de precieze  
 kosten classificatie kan helpen bij het  
 opstellen van  de servicecatalogus voor 
 de helpdesk.

• ‘Processen’ zijn het onderwerp van 
 NBN EN 15221-5. 

• NBN EN15221-6 is waar het eigenlijk  
 allemaal mee begon en concentreert zich  
 op ‘oppervlaktemeting’.  Dit luik is  
 ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief  
 en daardoor uniek. Het definieert heel  
 precies de oppervlaktemeting aan de  
 binnenkant van een gebouw, de reëel  
 bruikbare oppervlakte voor de huurder, en  
 is daardoor conflicterend met de conventio- 
 neel door real estate toegepaste meet-
 methode. NBN EN15221-6 wordt steeds  
 meer als standaard toegepast – zo ook  
 door de Vlaamse Overheid – en is boven- 
 dien compatibel met de principes uit 
 ‘ISO 9836:1992 – Performance standards  
 in buildings’.

 NBN EN 15221-6 definieert ‘net area’, wat  
 de werkruimte, sanitair, circulatieruimte en  
 technische ruimte omvat; bij ‘net floor’  
 worden ook de scheidings- en mobiele  
 wanden meegerekend. ‘Level area’ sluit  
 bovendien de technische schachten, even- 
 tuele balkons en terrassen in. Voor facility  
 management draait alles rond ‘net area’  
 wanneer het gaat om een waardebepaling  
 of taxatie van een gebouw. Dit is het  
 gegeven nodig voor het zo precies mogelijk  
 inschatten van de kosten voor een
 inrichtingsproject en vanzelfsprekend ook  
 voor het benchmarken van verschillende  
 gebouwratio’s (gemiddeld 80 tot 60%). 
 ‘Net area’ is verder nuttig wanneer de  
 facilitaire kosten worden doorberekend aan  
 de verschillende afdelingen binnen een  
 organisatie, haast onontbeerlijk voor het  
 opstellen van schoonmaakprogramma’s 
 en/ of de berekening van energieprestaties  
 voor een gebouw. 

• NBN EN 15221-7: het in november 2012  
 laatst toegevoegde zevende luik overkoe- 
 pelt de inhoud van EN15221-1 tot -6 door  
 het uiterst belangrijke benchmarken te  
 behandelen.

Momenteel worden de delen EN15221-1 tot -3 
gereviseerd, terwijl ook ISO (International         
Organization for Standardization) en IAM          
(The Institute of Asset Management) zich van-
daag buigen over facility management.
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ERVARINGSUITWISSELING

Kostenclassificatie (EN15221-4)
Koen Mees, Managing Director, bij Freestone 
Group, commentarieert het luik EN15221-4, 
dat handelt over het onderbrengen van de ex-
ploitatiekosten in de juiste categorieën: “Het is 
eigenlijk zeer basic, maar blijft altijd een moei- 
lijke oefening” opende hij. “Voor een aantal     
zaken als catering en cleaning is alles duidelijk, 
maar dat ligt heel anders voor bv. kleine reno-
vatiewerken, ICT, onderhoudswerken aan de 
koelinstallatie, enz.”. 

Koen Mees stelde de case van benchmarken 
voor ArcelorMittal voor waarbij de EN 15221 
norm in de praktijk werd gebracht voor het ver-
gelijken van de kosten tussen verschillende 
West-Europese sites voor productie van vlak-
staal. Het project werd aangestuurd vanuit 
Gent. “Een eerste stap om de doelstelling van 
de klant te kunnen realiseren was het definiëren 
en classificeren van de kosten” getuigt Koen 
Mees. “Pas daarna was de eigenlijke kosten-
vergelijking mogelijk. Het is gebleken dat beide 
delen in deze case ongeveer een gelijke tijds-
besteding hebben opgeëist”.
Al vlug werd door de toepassing van de EN 
15221 norm duidelijk hoe elke site een eigen 
cultuur kent, hoe verschillend de verwachtin-
gen en KPI’s tussen de sites van eenzelfde on-
derneming zijn. Het verzamelen van de beno-
digde informatie kostte dan ook veel tijd en 
moeite!

FM /  PROCESS STANDARDIZATION 

Koen Mees: “In de loop van dit project werd de 
uitdaging om te bepalen hoe en wat je kan ver-
gelijken binnen eenzelfde bedrijf en eenzelfde 
sector, maar internationaal verspreid en geo-
grafisch gebonden. Ook lokale leveranciers 
moesten op een gelijk en vergelijkbaar kwali- 
teitsniveau gebracht worden”. Een mooi mee-
genomen neveneffect van deze case was dat 
best practices tussen de verschillende sites 
werden uitgewisseld. 

“EN15221 bevat de juiste nomenclatuur, biedt 
assistentie bij het uitschrijven van SLA’s, geeft 
uitsluitsel over de exacte ruimtestandaarden,… 
kortom bundelt facility management in zijn          
totaliteit en dat op Europees niveau” vat      
Koen Mees, samen. “De norm biedt een per-
fecte houvast voor organisaties met internatio-
nale vertakkingen, maar schept ook duidelijk-
heid voor kleinere bedrijven. Het is de 
onontbeerlijke basisnorm, die niet alleen aan-
dacht heeft voor technische aspecten, maar 
ook de financiële kant van facility management 
precies kadert”.

Oppervlaktemeting (EN15221-6)

Rudy Clonen, director Consultancy bij MCS, 
gaf graag meer toelichting bij EN 15221-6:     
“De doelstelling voor dit deel van de norm is    
het vastleggen van een gemeenschappelijke 
basis voor ruimte- en oppervlaktebepaling.                                               
Het is belangrijk om over een methodiek te 
beschikken die toelaat consistent te werken 
en ook internationaal één en dezelfde taal te 
spreken”.

Rudy Clonen, 
Director Consultancy bij MCS

Koen Mees
Managing Director bij Freestone Group
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De zeven luiken van de NBN 

EN 15221 norm kunnen 

afzonderlijk online besteld 

worden via de e-shop van 

het Nationaal Bureau voor 

Normalisatie (NBN). Er is 

keuze tussen een gedrukte of 

elektronische versie. De elek-

tronische versie laat keuze 

tussen een enkelvoudige of 

meervoudige licentie en biedt 

het voordeel dat teksten kunnen 

worden overgenomen voor 

bv. offerteaanvragen. 

     www.nbn.be     www.nbn.be

Rudy Clonen liet zich echter ook kritisch uit    
tegenover EN 15221-6: “Er zijn vandaag veel 
andere normen en standaarden in gebruik voor 
oppervlaktemeting. Bij EN 15221-6 ligt de      
focus op facility management en dat kan con-
fl icteren met real estate. Deze norm bevat geen 
uitzonderingen voor moeilijk meetbare opper-
vlakten en biedt in het gebruik geen concrete 
vereenvoudiging t.o.v. wat al in omloop is.       
De data laten zich moeilijk tot niet omzetten 
naar andere in omloop zijnde standaarden of 
omgekeerd. Gezien het een nog jonge norm 
betreft is er slechts beperkt informatie beschik-

baar voor benchmarken”. Positief is dat het een 
Europees vastgelegde norm betreft voor het 
facilitair vakgebied, die zich geautomatiseerd 
laat toepassen via een FMIS.

AANDACHT VOOR ANDERE 
ONMISBARE RECENTE FM-NORMEN

 NEN2767: een uitstekend hulpmiddel om  
 de conditiemeting van gebouwen en  
 infrastructuur door te voeren met als  
 doel gestandaardiseerd gebreken vast 
 te stellen.
 Algemeen wordt verwacht dat conditie- 
 staatmeting dit jaar een grote doorbraak 
 zal kennen aldus Koen Mees, Managing  
 Director, bij Freestone Group: “Conditie-
 meting is de onontbeerlijke basis voor het  
 opstellen van een meerjaren onderhouds- 
 plan (MOP) voor de volgende 10 tot 20 jaar.  
 Het onder houdsplan bevat zowel corrige- 
 rende maatregelen als onderhoudsmaat-  
 regelen”. 

 Een meerjaren onderhoudsplan is altijd  
 gekoppeld aan een prioriteitenlijst, zodat 
 de juiste keuzes kunnen gemaakt worden 
 in functie tot belangrijkheid en budgetten.  
 Vaak blijkt uit de conditiemeting ook dat er  
 een inhaalbeweging nodig is op achterstal- 
 lig of verwaarloosd onderhoud. De conditie-
 staatmeting is ook uitermate geschikt om  
 objectief strategische beslissingen te  
 nemen m.b.t. een gebouwenportefeuille:  
 kan passend onderhoud volstaan, loont een  
 renovatie of is het beter om defi nitief  
 afscheid te nemen van een pand? 

 “Conditiemeting begint bij een inspectie- 
 rondgang in het gebouw. Bij uitbreiding  
 gaat het niet alleen om het gebouw als  
 fysisch bouwkundig gegeven, maar ook 
 om alle ermee verbonden installaties, tot 
 en met infrastructuur. Dat laatste kan een  
 object voor conditiemeting op zich   
 betekenen wanneer we denken aan  
 bruggen, wegen en tunnels”. “De NEN  
 2767 norm is gebaseerd op de Belgische  
 Bouwcode en alle aanbestedingen maken  
 er gebruik van” vult Koen Mees aan.  
 “Helaas is NEN2767 een onbekende aan 

 de andere zijde van de taalgrens. Vooral bij  
 gemeentelijke overheden is conditiemeting  
 dringend aan de orde. De voorbije vier  
 decennia is er heel wat nieuw gebouwd,  
 met de daaraan verbonden ceremoniële  
 ingebruikneming door politici en de nodige  
 aandacht in de al dan niet lokale media.  
 Vandaag smeken zeker de oudste van die  
 gebouwen om grondige onderhoudsmaat 
 regelen en ontbreken daarvoor veelal de  
 nodige budgetten. Conditiemeting werkt  
 dan erg confronterend, maar laat alsnog 
 toe in te grijpen en erger te voorkomen”. 

 NEN8021 voor een klantgerichte keuze  
 van gebouwen.
 De NEN8021 norm, kort samen te vatten  
 als ‘accommodatiebeleidsplanning’, legt  
 de focus op de gebruikersbehoeften bij de  
 keuze van een gebouw en op de evaluatie  
 van gebouwprestaties. Hierdoor vergemak- 
 kelijkt de objectieve beoordeelding van  
 utiliteitsgebouwen op verschillende   
 prestatiecriteria. Door een toegenomen  
 leegstand van gebouwen en aandacht voor  
 het nieuwe werken groeit de noodzaak om  
 eisen en wensen van gebruik en aanbieder  
 meer op elkaar af te stemmen.
 Koen Mees: “NEN8021 is bijzonder nuttig  
 voor overheden en gemeenten om een  
 masterplan uit te werken voor hun vast 
 goedbeleid en beheer. De norm reikt  
 objectieve criteria aan voor het bepalen van  
 de kwaliteit en waarde van gebouwen. Dit  
 laat toe gefundeerd beleidsbeslissingen te  
 nemen en de vastgoedportefeuille te  
 stroomlijnen volgens behoeften en kwaliteit  
 van het aanbod”.

“De EN15221 norm is van groot belang voor zowel 
de Facility Manager als de suppliers“


