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FMIS as a service
De werkomgeving voor de facilitaire dienst verandert voortdurend en bijgevolg moeten 
de meet- en stuurinstrumenten zich daaraan aanpassen. Vandaag zijn er drie dominante 
‘drivers’ voor het facilitaire vakgebied: maximaal outsourcen van services buiten de 
eigen core business, innovaties in het domein van software, met een verschuiving van 
grote pakketten naar apps, en een hoog tempo van vernieuwing dat vanuit B2C 
opgelegd wordt.
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“ Dankzij de huidige 
doorgedreven evolutie van 
‘cloud applicaties’ is elke 

tool en alle informatie altijd 
en overal beschikbaar. 

Tools zullen worden wat 
ze altijd al hadden moeten 

zijn, nl. een commodity. 
In de nabije toekomst 
zal elke dienstverlener 
zijn advies of expertise 
willen, of zelfs moeten 

ondersteunen met apps 
of andere specifieke 

instrumenten. “

Koen Mees, Managing Director      
Freestone GROUP: “Lange tijd was de 
B2B-markt innoverend en de trekker 

van de vooruitgang. Vandaag is dat niet langer 
zo en gaat de – snelle – evolutie uit van B2C. 
Deze B2C-markt is niet alleen snel vernieuwend, 
maar bovendien ook meer gefocust op ge-
bruiksvriendelijkheid, wat de kans op acceptatie 
verhoogt. De schaalgrootte van de B2C-markt 
laat zowel snelle als diepgaande en veelzijdige 
ontwikkelingen toe”. De kloof tussen het eerder 
kleinschalige en gespecialiseerde B2B en B2C 
wordt hierdoor groter. B2B ontwikkelt vanuit de 
theorie en ‘ideale wereld’, terwijl B2C snel suc-
cesrijk wil zijn en doorbreken op een sterk com-
petitieve markt. Koen Mees maakt volgende 
vergelijking: “B2B streeft naar het ontwikkelen 
van een Rolls-Royce, het opperbeste product, 
de eenzame uitblinker. Helaas schiet het daarbij 
vaak aan het eigenlijke doel voorbij. Er wordt een 
complexe bouwdoos bedacht, die echter niet 
klaar blijkt te zijn voor gebruik”. 

Tijd voor Apps
Koen Mees ziet het ‘grote’ FMIS zoals dat van-
daag bekend is opdelen naar een applicatie-
landschap met kleine, zeer doelgerichte apps, 
die heel concreet oplossingen bieden voor de 
specifieke probleemstelling binnen elke organi-
satie. Hij legt uit : “De meest gehoorde kritiek is 
dat een praktisch bruikbare managementrap-
portering ontbreekt, tenzij men vooraf immense 
hoeveelheden data minutieus heeft ingebracht. 
Dat is tijdrovend en bijgevolg duur, een contra-
dictie met de onafgebroken besparingsdruk     
eigen aan facility management”. Apps focussen 
elk op een specifiek doel en reiken daarvoor ook 
de uitkomst aan.

Centrale database als draaischijf
Facility management toont vandaag een schaal-
vergroting, heeft raakvlakken met meer afdelin-
gen, maar wel verschillend van bedrijf tot bedrijf. 
Vaak hebben die diensten eigen beheersyste-
men, maar de onderlinge communicatie en/of 
integratie verloopt moeizaam tot helemaal niet. 
“Een centrale database met daarop aansluitend 
diverse luiken voor bv. CRM en facility manage-
ment kan hiertegen een remedie zijn” argumen-
teert Koen Mees. “Het is dankzij een centrale 

database perfect mogelijk om verschillende lui-
ken voor verschillende diensten en doeleinden 
naast elkaar te laten functioneren, wat veel beter 
beheersbaar en functioneel is dan alles te willen 
vatten onder één enkele (FMIS) koepel”.
De centrale database communiceert met de 
verschillende Apps, de wat grotere applicaties 
en verder met het FMIS dat eventueel al zou uit-
gerold zijn. Zo gaat de geleverde inspanning 
voor een integrale FMIS niet verloren, en kan je 
toch inzetten en meer snelheid en efficiëntie ha-
len uit meer laagdrempelige App’s of andere toe-
passingen.

FMIS outsourcen
In een vakgebied waarin outsourcen van dien-
sten al lang de meest normale zaak is, verbaast 
het dat dit niet het geval is voor het FMIS. “Het 
outsourcen van het FMIS leidt vanzelf tot het 
maximaal laten renderen” argumenteert Koen 
Mees. Het integrale FMIS wordt herleid tot een 
applicatielandschap, een geheel van Apps en 
tools gericht op de ondersteuning van de uitbe-
stede multiservice contracten, helpdesk, enz. 
Koen Mees besluit: “Een FMIS is zeker noodza-
kelijk, maar hoeft niet aangekocht te worden. 
Dat heeft nog weinig zin. Laat FMIS of andere 
vastgoed en facilitaire tools via experten tot de 
organisatie komen! Waarom de politiek van 
maximaal outsourcen niet uitbreiden naar het 
FMIS? Facility management professionaliseert 
en heeft nood aan bruikbaar cijfermateriaal mét 
ondersteuning van experten. Dat lukt perfect 
met een uitbesteed FMIS!”.
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