
Jos Duchamps, chair of the European ad-
visory board IFMA, leader van de Facility 
Management Community NBN en gedele-
geerd bestuurder PROCOS Group, licht toe: 

“Vandaag is Facility Management sterk 
verbonden met alle bedrijfsprocessen en 
zeker geen eiland meer in een organisatie. 
De Facility Manager moet ervoor zorgen 
dat de ‘gebouwde omgeving’ maximaal is 
afgestemd op de noden van de gebruikers, 
dat technologie op een slimme manier 
geïmplementeerd wordt in dienst van de 
gebruikers en dat ‘wellbeing’ op de werk-
vloer concreet vorm krijgt. Veel uitdagin-
gen en opportuniteiten. Maar hoe pakt 

een Facility Manager dit aan? Daarvoor 
zijn definities nodig die een kader creë-
ren, zeg maar normen die een uniform 
taalgebruik vastleggen dat door iedereen 
begrepen wordt en als leidraad dient voor 
het uitwerken van processen, opstellen 
van SLA’s (Service Level Agreements) en 
KPI’s (Key Performance Indicators) en de 
opvolging ervan. Normen bieden dit kader 
en geven de Facility Manager een houvast.”

Europese FM-norm – 
internationale ISO-norm
We gaan twaalf jaar terug toen het 
eerste deel van de Europese norm EN 

15221 werd gepubliceerd, de aanzet voor 
een allesomvattende norm voor Facility 
Management. Jarenlang werk zou daar-
op volgen tot uiteindelijk in 2015 de ze-
ven delen omvattende volledige norm 
zou voltooid zijn. Is dit werk tevergeefse 
moeite door de publicatie van de ISO 
41000-normen in 2018? “EN 15221 is een 
Europese norm en enkel toepasbaar in 
Europa”, verklaart Ine Schaeps, consultant 
van PROCOS Group en lid van de interna-
tionale werkgroep die de ISO 41000-nor-
men opstelde. “Facility Managers en or-
ganisaties actief in Facility Management 
in andere delen van de wereld hebben 
geen affiniteit met de Europese norm. Met 
het opstellen van de internationale ISO 
41000-normen hebben we de Europe-
se norm een niveau hoger kunnen tillen. 
Immers, het vele werk dat in EN 15221 is 
gestoken werd gerecupereerd bij het op-
maken van de ISO 41000-series. Een aan-
tal deelnemers van de werkgroepen voor 
de totstandkoming van EN 15221  maak-
ten deel uit van de technische comités die 
ISO 41001 uitwerkten.”
Voornamelijk EN 15221-1, met de termi-
nologie en de definities van het FM-vak-
gebied en EN 15221-2, (overeenkomsten 

ISO 41001 wereldwijd erkende norm voor Facility Management

Het opstellen, verkopen en promoten van normen is vandaag op internationaal, Europees of 
nationaal niveau in handen van een van de erkende normalisatie-instituten. In België is NBN 

– Bureau voor Normalisatie – de erkende normalisatie-instelling. In Europa is dat CEN (European 
Committee for Standardization) en internationaal ISO (International Organisation for Standardization). 
In het NBN is de Facility Management community actief. Door het uitwisselen van kennis en 
ervaringen in een technische werkgroep, draagt NBN bij tot het ontwikkelen van Europese en 
internationale normen voor Facility Management.

“Met het opstellen van de 
internationale ISO 41000-normen 
hebben we de Europese norm een 
niveau hoger kunnen tillen.”
Ine Schaeps (PROCOS Group en 
‘technical committee’ ISO)
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en contracten) werden als een belangrijk 
vertrekpunt gebruikt in de ISO-werkgroe-
pen.
Jos Duchamps: “Niet enkel het geogra-
fisch toepassingsgebied van de nieuwe 
ISO-norm is groter dan de Europese norm. 
De ISO 41000-normen zijn management-
normen, vergelijkbaar met ISO 9000 Kwa-
liteit Management, en beschrijven een 
managementsysteem. Ze zijn dus in theo-
rie certificeerbaar. Een managementstan-
daard heeft ook direct verbinding met het 
C-level in een organisatie en heeft dezelf-
de structuur als de gekende normen ISO 
9001 of ISO 14001.”

Verschillende luiken
Aan de nieuwste reeks van de ISO 
41001-normen werkten afgevaardigden 
uit 27 landen mee, waaronder België, Ne-
derland, Duitsland, Groot-Brittannië, Oos-
tenrijk, Zweden, Zwitserland, China, Japan, 
Zuid-Korea, Zuid-Afrika en de USA. Gemid-
deld waren 70% van de werkgroepsleden 
ook effectief aanwezig tijdens de bijeen-
komsten, wat de uiteindelijk gepubliceer-
de norm bijzonder waardevol en represen-
tatief maakt voor Facility Management als 
vakgebied op wereldschaal. ISO 41001 is 
geschreven door en voor de sector van het 
Facility Management.
De ISO 41000-serie bestaat uit vier lui-
ken: ISO 41011, ISO 41012, ISO 41013 en 
ISO 41001. “Het opstellen van eerstge-
noemde werd al in 2016  opgestart en 
neemt in grote lijnen de definities over 
uit EN 15221-1”, verduidelijkt Ine Schaeps. 

“ISO 41011 bevat de woordenschat en ter-
minologie met betrekking tot het vakge-
bied, assets, mensen, bronnen, processen, 
meten en de financiële kant.”
Wie vertrouwd is met EN 15221-2  zal 
daarvan veel terugvinden in ISO 41012. 

Die norm is gewijd aan het opstellen 
van overeenkomsten en contracten voor 
facilitaire diensten, de voorbereiding en 
uitwerking ervan en performance ma-
nagement.
ISO 41013  behandelt onder andere de 
omvang van het vakgebied, de achter-
gronden van de zakelijke processen en 
sleutelconcepten binnen Facility Manage-
ment.

“ISO 41001  Facility Management System 
is het sluitstuk dat Facility Management 
als een managementsysteem beschrijft. 
Alle ISO-managementsysteemstandaar-
den zijn opgebouwd volgens eenzelfde 
structuur wat de uniformiteit en het ge-
bruiksgemak ten goede komt”, benadrukt 
Jos Duchamps. “Het uiteindelijke doel van 
ISO 41001 is om continue verbetering in 
de organisatie te initiëren. Daarvoor is 
een precies afgebakende context van de 
organisatie nodig en moet het topma-
nagement instemmen als trekker van het 
uit te voeren programma. Er moet een vi-
sie uitgewerkt worden met een duidelijke 
missie en een strategisch plan.”
Het prestatieniveau verbeteren vereist 
het definiëren van KPI’s, het stellen van 
termijnen voor de uitvoerig en het afchec-
ken van de geleverde prestaties.

Veranderende werkingsomgeving
De definitie van Facility Management in 
ISO 41011 heeft een belangrijke link met 
de steeds evoluerende werkomgeving: 
‘Facility Management is een organiseren-
de functie die mensen, plaats en proces-
sen integreert binnen een gebouwde om-
geving met als doel het verbeteren van 
de levenskwaliteit van de mensen en de 
productiviteit van de corebusiness.’
Facility Management heeft dus als doel 
de kernprocessen te ondersteunen en de 

werkomgeving aan te passen aan de no-
den van de organisatie en de medewer-
kers. Technologie met IoT, smart buildings 
en smart cities wordt hierin iedere dag 
belangrijker. Ze moeten echter steeds in 
dienst staan van de organisatie, de me-
dewerkers en de werkomgeving. Facili-
ty Management moet de werkplek voor 
alle generaties faciliteren en de eis naar 
hyperconnectiviteit ondersteunen. Het 
vakgebied staat bovendien voor de per-
manente uitdaging van vergroening, ver-
duurzamen en een meer kostenefficiënte 
werking zonder toegevingen aan de kwa-
liteit van de dienstverlening.
Jos Duchamps: “Normen vormen een 
essentiële tool voor een goede commu-
nicatie en het verbeteren van de relatie 
tussen aanbieder en provider. Men kan de 
services uniformiseren, het performance-
management uitwerken en een manage-
mentsysteem opstellen.”
Door Eduard Coddé

www.iso.org
www.cen.eu
www.nbn.be

“Het uiteindelijke doel van ISO 
41001 is om continue verbetering 
in de organisatie te initiëren.”
Jos Duchamps (IFMA, NBN en 
PROCOS Group)
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ISO 41000-serie is een wereldwijd 
uniforme norm voor Facility Ma-
nagement, een managementsys-
teemstandaard die aansluit bij 
andere verspreide normen als ISO 
9001. Daarom organiseert IFMA een 
aantal opleidingssessies om deze 
belangrijke norm toe te lichten.
Kies de datum en locatie die best 
past in je persoonlijke agenda en 
schrijf meteen in via de IFMA-web-
site (www.ifma.be).

Opleidingen ISO 41000-serie


