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FMIS vandaag Informeren, contro  leren en strategisch plannen

Een FMIS integreert alle sleutel-
gegevens voor het beheer, legt 
verbanden en laat een efficiënte 
opvolging en controle toe van 
de facilitaire diensten, gebouwen 
en technische installaties, 
werkomgeving en ICT. 

Wij hebben enigszins getwijfeld bij het vastleggen van de redactionele inhoud voor 
deze ‘Profacility Guide 2016’ om het onderwerp FMIS, voluit Facilitair Management 
Informatie Systeem, opnieuw aan te snijden. Iedereen die ook maar iets met het 
vakgebied facility management te maken heeft kent immers het begrip. Elke Facility 
Manager die we mogen ontmoeten heeft het ook steeds weer over ‘meer doen met 
minder middelen’. Dan is FMIS de niet te missen bondgenoot!

V andaag zit de voor de Facility Manager 
relevante informatie nog al te vaak 
sterk verspreid binnen de organisatie. 

Naarmate er hogere eisen gesteld worden aan 
het vakgebied facility management maakt een 
op de organisatie afgestemde FMIS software 
zich onmisbaar voor zowel het dagelijks 
operationeel beheer als het strategisch plannen 
in de toekomst. Steeds meer wordt van de 
Facility Manager verwacht op lange termijn      
te denken, met in  het bijzonder aandacht    
voor MVO, asset management en TCO, terwijl 
de vastgoedmarkt en in mindere mate de 
diverse dienstverleners nog vaak op korte 
termijn denken en handelen. 

Voor de Facility Manager is FMIS als gecen-
traliseerd systeem dat alle data en informatie 
bundelt m.b.t. de gebouwen, de assets en de 
facilitaire processen dan ook een essentieel 
tool voor het ontwikkelen van een lange termijn 
denken. Vanuit FMIS kan facility management 
zelf ook data integreren in het data management 
systeem van de onder-neming, waardoor een 
betere connectie ontstaat tussen het facilitaire 
departement en de organisatie.

Bekend maar onvoldoende bemind 
Het ‘FM Trends Rapport 2015’, dat tot stand 
kwam vanuit een samenwerking tussen IFMA 
en PROCOS Group, geeft een goed beeld over 
het gebruik van FMIS binnen de verschillende 
organisaties :

• FMIS wordt door 29% van de deelnemers 
aan het onderzoek (zie kader pagina 32) actief 
in facilitaire departementen gezien als de 
belangrijkste technologische hulp waar de 

Facility Manager vandaag baat bij heeft 
bij het beheer van zijn departement. 

Bij de invloed van technologie op het 
vakgebied scoort BIM 18%, de 
combinatie van FMIS en BIM wordt 
met 14% gewaardeerd.

• Binnen de doelgroep facility 
management geeft 50% van de 
respondenten aan FMIS te 
gebruiken. Voor de bevraagde 
Facility Managers is dat 56%.

 De belangrijkste motivatie voor het 
gebruik van FMIS is de ondersteuning 

in de rapportering aan het management 
(> 20%).  Daarna volgen de onder-

steuning in de organisatie van het facility 
management (service-desk) en het inzicht 

in assets.

• Facilitaire dienstverleners noemen FMIS als  
 belangrijkste technologie die de dienst- 
 verlening beïnvloedt (25%). 

FM & ICT/  STRATEGISCHE FM TOOLS
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FMIS vandaag Informeren, contro  leren en strategisch plannen
 De combinatie van FMIS met BIM (Building  
 Information Model) scoort bij de facilitaire  
 dienstverleners 23% op de belangrijkheids- 
 schaal. Enkel het inzetten op mobiele apps  
 scoort nog hoger (31%) bij de technolo- 
 gische invloeden.

• Als doorslaggevend aankoopargument  
 noemen de deelnemers aan het onderzoek  
 die nog geen FMIS in gebruik hebben het  
 inzichtelijk maken van de FM kosten (24%).  
 17% verwacht er het opvolgen van SLA’s  
 en contract management mee te kunnen  
 verbeteren. 

• Bij de facilitaire dienstverleners geeft 27%  
 aan dat het gebruik van FMIS in eerste  
 instantie dient om inzicht te krijgen in de  
 FM-kosten. De ondersteuning van de  
 rapportering aan het management volgt 
 met 19%. Een bijna identieke waardering  
 krijgt het opvolgen van SLA’s en contract  
 management.

De implementatie van een FMIS vereist het 
centraliseren, standaardiseren en inbrengen 
van een massa informatie. Dat vergt tijd en 
budget. Evenals de informatie zit ook het 
budget vaak verspreid. Voorafgaand aan het 
selectieproces voor een FMIS is het 
onontbeerlijk precies te bepalen wat men er 
voor de eigen organisatie van verwacht en wat 
men ermee hoopt te bereiken. Naast de zuiver 
functionele mogelijkheden van het software-
pakket horen ook stabiliteit, gebruiksvriendelijk-
heid, schaalbaarheid naar de toekomst en 
begeleiding van de implementatie thuis op de 
lijst met selectiecriteria. Er is discipline en vol-
harding nodig om die stap te zetten, wat 
waarschijnlijk verklaart waarom zelfs vrij grote 
organisaties nog steeds geen gebruik maken 
van FMIS.

FMIS en BIM zijn logisch complementair 
Bij het  werken met ‘Building Information 
Model’ (BIM) ofwel ‘Bouwwerk Informatie 
Model’ maakt men gebruik van een software-
systeem gebaseerd op een digitale 3D- 

voorstelling van het gebouw, bestemd voor het 
genereren en beheren van gebouwinformatie 
over de volledige levenscyclus. 
Bij de Facility Manager die deelnamen aan het 
onderzoek in het kader van het ‘FM Trends 
Rapport 2015’, gaf 19% aan dat de integratie 
van FMIS en BIM vanaf 2018 een belangrijke 
invloed zal hebben op hun facilitair departement. 
Ook bij de facilitaire dienstverleners werd een 
gelijkaardige overtuiging vastgesteld. 

FMIS en BIM moeten logischerwijze naar  
elkaar toegroeien en verweven, waarbij het 
belangrijk is bij de data uitwisseling precies na 
te gaan wat de inhoud ervan is. Zo kan BIM 
voor een ruimte verschillende bouwmaterialen 
specificeren, terwijl deze door de schoonmaak-
diensten uniform behandeld worden en bijge-
volg als één gegeven in FMIS worden opge-
nomen. 

Bij nieuwbouwprojecten zou het vandaag van-
zelfsprekend moeten zijn om te ‘BIMMEN’.    
Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder 

PROCOS, licht toe: “BIM integreert de volledige 
samenwerking tussen bouwheer, architecten-
bureau, ingenieurs- en studiebureaus voor wat 
de ontwerpfase betreft. Plannen, meetstaten, 
kortom alles wat met het bouwproces te maken 
heeft wordt geïntegreerd. Ontwerp en studie 
kunnen parallel verlopen, waardoor het voor-
traject korter uitvalt. Met BAM - ‘Building 
Assembling Model’ – wordt dit uitgebreid naar 
aannemers en leveranciers van bouwmaterialen. 
Tenslotte evolueren we naar BOOM – ‘Building 
Operation & Optimization Model’ – dat over de 
volledige gebruiksduur van het gebouw een 
zestigvoudige besparing toelaat in vergelijking 
tot BIM!”.

Voor bestaande gebouwen waar met een FMIS 
wordt gewerkt, loont het de moeite om BIM 
project gerelateerd te implementeren. Zo kan 
stelselmatig voor het ganse gebouw BIM en 
FMIS samenvloeien. De voornaamste meerkost 
zit in de omzetting van 2D naar 3D plannen.
Door dit projectmatig aan te pakken worden   
de kosten verspreid. 

“Het inzichtelijk maken van de FM kosten en een betere 
opvolging van SLA’s en contract management zijn de 

belangrijkste aankoopmotivatie voor een FMIS“
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Asset management en total lifecycle 
management 
Vandaag valt nauwelijks aandacht voor asset 
management vast te stellen bij zowel Facility 
Managers als facilitaire dienstverleners, terwijl 
er een aangroeiend besef is dat ‘total life 
cycle management’ in de nabije toekomst 
één van  de belangrijkste uitdagingen wordt 
voor het vakgebied. 
Sinds 2015 is er de ISO55000 norm als 
aangewezen leidraad voor het management 
van alle fysieke assets in een organisatie en  
dat in alle sectoren. Asset management laat toe 
risico’s m.b.t. fysieke assets te beperken, door 
bv. tijdige vervanging i.p.v. behoud met hoge 
onder-houdskosten, het vermijden van uitval/
stil-stand, enz.

Er gaan stemmen op die erop wijzen dat facility 
management vandaag nog te ver verwijderd zit 
van het fi nanciële beheer van de organisatie en 
daarom in de nabije toekomst moet evolueren 
naar asset management. Asset management 
laat toe het strategisch beheer te verbeteren   

en dat wordt één van de belangrijkste uit-
dagingen voor facility management. 
Het zo precies mogelijk berekenen van de TCO 
over de ganse gebruiksduur van het gebouw, 
liefst al van in het conceptueel stadium bij het 
architectenbureau, gaat over veel meer dan 
een tool; het is een fi losofi e, een doelbewuste 
management aanpak.

De professionalisering van het vakgebied 
facility management wordt algemeen erkend. 
Blijft echter het feit dat België een KMO-land  
is. Volgens het VBO telt 99% van de Belgische 
bedrijven minder dan 50 werknemers.                   
Dat ook daar de nood bestaat aan professio-
neel facility management lijdt geen twijfel,   
maar de (relatieve) kleinschaligheid van deze 
ondernemingen laat geen voltijdse FM-functie 
toe. In deze bedrijven zijn aangepaste beheer-
tools als FMIS al helemaal vreemd, maar 
daarom niet minder noodzakelijk. Een uitdaging 
voor softwarebedrijven en/of voor facilitaire 
dienstverleners die het outsourcen van FMIS 
aanbieden?

Eduard CODDÉ ✍ 

Een globaal beeld van de Belgische Facility Management markt

In opdracht van IFMA Belgian Chapter, de Belgische beroepsvereniging 

voor Facility Managers, heeft PROCOS Group een grondig onderzoek 

uitgevoerd. Een enquête bevroeg Facility Managers, facilitaire 

aanbieders, consultants en onderwijsmensen. 

Via meerkeuzevragen gaven die FM-professionals hun visie op de 

markt vandaag en hun inschattingen en verwachtingen voor 2018.  

De respondenten van de enquête bestonden voor 70 % uit Facility 

Managers, waarvan 60 % werkzaam in een organisatie met meer dan 

1.000 medewerkers. Slechts 8 % van de respondenten werken in een 

organisatie met minder dan 100 medewerkers. Het ‘FM-trend rapport 

België 2015’ geeft bijgevolg hoofdzakelijk een beeld van het facility 

management in grote organisaties. Volgens de auteurs van het rapport 

is dit niet onlogisch, gezien facility management expliciet in deze organisaties goed ontwikkeld is.

Het onderzoek werd gevoerd op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Tijdens 

rondetafelgesprekken toetste het onderzoeksteam de resultaten van de online enquête af bij Facility 

Managers uit verschillende sectoren (bedrijfswereld, overheid, zakelijke dienstenverlening, zorg, 

onderwijs, …). Via desk research en gesprekken met de grootste facilitaire aanbieders werden 

omzetcijfers verzameld.

In dit artikel publiceren wij enkele kerncijfers m.b.t. de perceptie, de evaluatie en het gebruik van 

geïntegreerde beheersystemen (FMIS – BIM). Een meer gedetailleerde analyse is terug te vinden in 

het hoofdstuk ‘Invloed van nieuw technologieën op facility management neemt nog steeds toe’ 
van het rapport. 

De enquête analyseert de Belgische markt voor facility management en toont aan dat deze de weg 

van professionalisering is ingeslagen, in het bijzonder in vergelijking tot Nederland, voor wat betreft 

het gebruik van beheersystemen, op gebied van competenties en invloeden van FM op strategische 

beslissingen.

     De publicatie ‘FM-trend rapport België 2015’ is beschikbaar en downloadbaar via www.ifma.be     De publicatie 

FM & ICT/  STRATEGISCHE FM TOOLS
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Wereldwijde expertise vertaald 
naar lokale schaalgrootte
‘ARCHIBUS’ behoort wereldwijd tot de top 3 volgens Gartner en beweegt zich al meer 
dan een decennium in het leading quadrant voor Integrated Workplace Management 
Systems (IWMS). Het kan bogen op een enorme klantenbasis en bijgevolg ook op een 
enorme expertise. Bovendien hanteert het een uniek business model; het ARCHIBUS 
Eco System is een ‘worldwide network of local experts’. 

FM & ICT  /  FMIS DEVELOPMENT TRENDS

Jos Duchamps, 
Gedelegeerd Bestuurder 
PROCOS en ARCHIBUS-

business partner
“ Eén van de grote 

voordelen van ARCHIBUS 
is dat alles wat de 

facilitaire dienst nodig 
heeft praktisch gebundeld 

zit in één systeem met 
de integratie van de 

processen, documenten 
en alle data. De beste 

werkwijze is om 
het stapsgewijs te 

implementeren en er op 
dezelfde gefaseerde wijze 

leren mee om te gaan. 
Zo verzekert men 
zich ervan dat wat 

geïmplementeerd is ook 
efficiënt gebruikt wordt en 
bijgevolg zal renderen. “

A RCHIBUS is van oorsprong een     
Amerikaanse software, die door de 
lokale partners in meer dan 190       

landen geïmplementeerd wordt. Dat betekent 
dat de lokale  business partner de contacten 
met de  klanten verzekeren en  instaan voor de 
implementatie, training en support op schaal-
grootte van de lokale markten. De lokale part-
ners worden getraind en gecertificeerd door 
Archibus Inc in Boston. Een niet geringe troef  
is dat Archibus Inc, in 1980 ontstaan  aan de 
Harvard University in Boston, van bij de start 
beschikte over een directe en bidirectionele  
link met de eerste versies van AutoCAD. 

In dezelfde geest is het vandaag meer dan ooit 
essentieel dat FMIS integreert met moderne 
technologieën, zoals BIM (Building Information 
Model). Beiden zullen in snel tempo naar elkaar 
toegroeien. Hoewel BIM vandaag nog in  
hoofdzaak toepassing vindt bij nieuwbouw- 
projecten, is het nu al duidelijk dat dit op korte 
termijn zal uitbreiden naar bestaande gebou-
wen. De kosten voor het aanmaken van een 
3D-model zijn vandaag nog de te nemen hin-
dernis, maar zullen drastisch dalen. Hoewel 
een 2D-plan de Facility Manager de meest     
essentiële informatie aanreikt, in casu de vloer-
oppervlakte, biedt een 3D-model een veel     
vollediger overzicht en laat een nauwkeuriger    
berekening toe van onderhouds- en werkings-
kosten.

Openheid
De basis van een open systeem is dat het op 
een eenvoudige manier met andere systemen 
samen werkt. Vandaag verzekeren alle Web 
Modules van ARCHIBUS een probleemloze   
samenwerking en data uitwisseling met ERP 
systemen (SAP, Oracle, ..), Building Manage-
ment Systemen en alle Office toepassingen 
(MS Outlook, Excel, Word, Access). De con-
nectie met Autodesk, technisch en commer-  
cieel, resulteert vandaag in de integratie met 
Revit en andere BIM tools. 

Dit BIM bevat in een ontwerpfase alle elemen-
ten van een gebouw (in 3D). Door de koppeling 
met ARCHIBUS kan er al in de ontwerpfase 
een Total Lifecycle analyse gemaakt worden, 
zelfs met een gedetailleerd meerjaren onder-
houdsplanning, wat cruciale informatie is bij 
DBFMO projecten. Met de koppeling met Revit 
(BIM) neemt ARCHIBUS vandaag een unieke 
plaats in.
De ARCHIBUS software bevat tevens een    
module ‘conditiestaatmeting’, die werd ont- 
wikkeld op basis van de NEN2767 norm.(1) 
Deze module laat toe om een gedetailleerde 
conditiestaatmeting te doen en op basis hier-
van een efficiënt meerjaren onderhoudsplan op 
te stellen voor bestaande gebouwen zonder 
BIM.  

Het tijdperk van mobile devices
ARCHIBUS neemt bovendien een leidende rol 
in mobiele applicaties. Meer dan 10 specifieke 
toepassingen (conditiestaatmeting, commis- 
sioning, storingsmelding, werkorderbeheer, …) 
zijn vandaag via AppStore beschikbaar. Ze zijn 
volledig aangepast aan de verschillende types 
mobiele apparaten als smartphone en tablet, 
werken onafhankelijk van het feit dat de toe-
stellen al dan niet online connected zijn. Boven-
dien tonen ze een uitzonderlijke neutraliteit 
t.o.v. het besturingssysteem: iOS, Android en 
Windows worden ondersteund. 

Eduard Coddé ✍

(1) Voor meer informatie over de 
NEN2767 norm, lees ook het 
artikel ‘FM nieuwe normen’ 
pagina 8-11 in deze editie.
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Smart buildings & workplaces:  de toekomst is vandaag begonnen
“De vraag naar ‘Smart Buildings’ is de laatste zes maanden niet uit de lucht bij onze 
klanten” bemerkt Steven Lambert, COO MCS. Smart buildings & workplaces zijn 
ontegensprekelijk de nieuwe trend en bieden ongeziene mogelijkheden die het FMIS 
overstijgen, alleen al doordat ze zeer toegankelijk zijn. Op voorwaarde dat er een goede 
voorbereiding aan voorafgaat.

FM & ICT /  FMIS DEVELOPMENT TRENDS

S ensoren zijn als technologieproduct 
goedkoop geworden en ver gevorderd. 
Ze werken jarenlang autonoom, door-

dat ze zeer weinig energie verbruiken. Sommige 
maken gebruik van fotovoltaïsche cellen om 
hun batterijen op te laden. Ze werken ook 

draadloos, zodat de installatiekost vrijwel 
verwaarloosbaar is. Voor het draadloze 

datatransport van de sensoren naar 
de centrale verwerking wordt geen 
beroep gedaan op het Wi-Fi-
netwerk binnen het gebouw, noch 

op Intranet, waardoor er geen 

beveiligingsrisico’s bestaan voor de eigen ICT-
diensten van de organisatie. De sensoren 
maken gebruik van het ‘LoRa’-netwerk (Long 
Range, Low power’, radiotechnologie op lange 
afstand), een mobiel netwerk vergelijkbaar met 
4G/LTE voor smartphones, waarover zowat alle 
grote telecomoperatoren binnen Europa (o.a. 
Vodafone, Orange, Proximus...) akkoorden 
hebben afgesloten. Het nieuwe netwerk, dat 
een aanvulling vormt op het bestaande mobiele 
netwerk voor telefonie (en meer…), focust       
op smalle bandconnectiviteit en connectivi-
teitsgarantie, tegen een laag energieverbruik  
en lagere kosten.

Big data, big potential!
“De mogelijkheden die dankzij sensoren en big 
data beschikbaar worden, zijn quasi eindeloos” 
klinkt het enthousiast bij Steven Lambert. “Zo is 
het mogelijk om alle vanuit de sensoren 
ontvangen data te visualiseren op een CAD-
plan (overlay), waardoor men in één oogop- 
slag een precies overzicht krijgt van welke 
werkplekken bezet zijn, wie met wie samen-
werkt, welke vergaderzalen gereserveerd zijn   
en alsnog niet gebruikt, wat het energieverbruik 
is per printer, waar de luchtkwaliteit onvoldoende 
is… kortom alle gewenste informatie is meteen 
en duidelijk afleesbaar ter beschikking en dat in 
real time!”.
Juist omdat de mogelijkheden zo overweldigend 
en vernieuwend zijn, is het onontbeerlijk om 
voorafgaand aan een duik in deze wondere 
nieuwe wereld goed uit te zoeken welke 
doelstellingen men vanuit de organisatie precies 
beoogt. 

Steven Lambert, COO bij MCS 
“Met het integreren van technologieën 

voor Smart buildings & workplaces, 
laten tal van facilitaire diensten zich 
optimaliseren vanuit de informatie 

die sensoren doorsturen“



PROFACILITY GUIDE 2016  35

Smart buildings & workplaces:  de toekomst is vandaag begonnen

“Het selecteren van de gepaste scenario’s is 
daartoe de beste voorbereiding” wijst Steven 
Lambert de weg. “Vanuit het beoogde doel 
moeten er scenario’s geselecteerd worden, 
waaruit de benodigde data input kan worden 
afgeleid, om in functie daarvan de juiste keuze 
van sensoren en hun plaatsing te maken”.

Enkele illustratieve voorbeelden zijn: 
• Het kiezen van een vrije werkplek in functie  
 van real time beschikbaarheid;
• Het automatisch suggereren van een niet  
 bezette werkplek op basis van de   
 samenwerkingsverbanden tussen collega’s  
 en de persoonlijke voorkeuren van de  
 werknemer; 
• Het uitsturen van een aanbeveling om thuis  
 te werken op dagen waar er al te veel  
 mensen onderweg zijn naar kantoor.

Met de ‘Sensor-to-value’ workshop begeleidt 
MCS de klant bij zijn eerste stappen naar 
‘Smart Buildings & Workplaces’.

Ruimte beter benutten
Data processing is het geautomatiseerd 
analyseren en visualiseren van de uit de 
sensoren verzamelde data. Voor facility 
management gaat het meestal om het opti-
maliseren van het gebruik van de gebouwen. 
“Veelvuldig onbezet blijvende werkplekken 
springen er door visualisatie meteen uit” 
illustreert Steven Lambert. “Dit kan wijzen op 
een probleem met die werkplek, zoals bv. een 
defecte kantoorstoel, maar wanneer de lage 

bezettingsgraad aanhoudt, kan dit ook een 
signaal zijn om met minder m² rond te komen”. 
Vanuit facility management is het ook denk-
baar om incentives toe te kennen aan de werk-
nemers om het gebruik van het gebouw te 
optimaliseren. 
“Tal van facilitaire diensten laten zich opti-
maliseren vanuit de informatie die sensoren 
doorsturen” argumenteert Steven Lambert.  
“Zo laat de schoonmaak van de sanitaire 
ruimten zich afstemmen in verhouding tot      
het gebruik (sensoren detecteren frequentie 
van het gebruik), wat eventueel kan leiden      
tot een besparing van één FTE in het schoon-
maakteam”. 

De oplossingen die vanuit ‘Smart Buildings’ 

beschikbaar worden, moeten concreet in de 

praktijk omgezet worden. Zo bv. de sensoren 

voor parkeerplaatsen, die de status opmeten 

(bezet of beschikbaar) en het mogelijk maken 

om medewerkers via een mobiele app naar 

de beschikbare plaatsen te loodsen, om ze 

aansluitend de weg te wijzen naar een vrije 

werkplek, wat vooral bij grote gebouwen en 

veel werknemers erg nuttig is.
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Het ‘LoRa’-netwerk is een nieuwe mobiel netwerk vergelijkbaar met 

4G/LTE voor smartphones maar werkt met radiotechnologie op 

lange afstand. Dit netwerk vormt een aanvulling op het bestaande 

mobiele netwerk voor telefonie (en meer…) meer gericht op M2M 

communicatie (Machine-to-machine Communicatie). Het focust op 

smalle bandconnectiviteit en connectiviteitsgarantie, met een laag 

energieverbruik en lagere kosten. Lees ook het artikel over ‘Het 

internet der dingen’ gepubliceerd op pagina’s 20-21 van deze gids. 
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Modulair en meerlagig FMIS-concept

Naast de hoogst actuele toekomstgerichte 
oriëntatie op ‘Smart Buildings’, is de ‘myMCS’ 
FMIS-software het resultaat van jarenlang 
onafgebroken ontwikkeling en integratie van  
de feedback uit de praktijk bij een breed 
gevarieerde internationale klantenkring. Steven 
Lambert: “Ons FMIS-platform is modulair 
opgebouwd, zodanig dat de verschillende 
deeloplossingen complementair of losstaand 
bruikbaar zijn. De voor de hand liggende 
basislaag bestaat uit facility management – 
centraal geplaatst - en daarrond Real Estate en 
Workplace”.

De meerlagige modulaire structuur laat 
gebruikers toe te bepalen hoe ver ze willen 
gaan in het gebruik van ‘myMCS’. Men start 
vaak met de fundamenten die hierboven zijn 

Managementtendensen die een FMIS systeem nog nuttiger maken

Data in huis beheren en bewaren
Na een periode waarin facility management niet alleen de diensten maar ook het databeheer 

uitbesteedde, en daarbij ook de kennis uit huis gaf, wil men vandaag vaker de diensten uitbesteden 

maar zelf de controle bewaren over alle data (installaties, historiek, performantie). Dat is een belang-

rijke veiligheid wanneer van service provider(s) gewisseld wordt en het risico bestaat dat men alle data 

opnieuw moet opbouwen. Met de implementatie van de FM-oplossing heeft men alle belangrijke data 

bij de hand en verlopen wissels bij de dienstverleners niet alleen vlotter, maar kan er ook gefundeerd 

beslist worden om een nieuwe partner te zoeken. 

Evoluties van Worpklace Space Management beheren
Het concept voor de indeling van de werkplekken is niet langer statisch voor een periode van 10 jaar, 

maar evolueert voortdurend als gevolg van het projectmatig werken. Teams groeien aan en verkleinen 

weer tijdens de duur van een project. Dat resulteert ook in de vraag naar flexibel aanpassen van de 

services in verhouding tot de bezetting als gevolg van projecten. De ‘Workplace’-oplossing laat 

verder toe de beschikbare oppervlakte intenser te gebruiken (lees efficiënter) en eventueel de 

gehuurde oppervlakte te verkleinen. 

De ‘Real Estate’-oplossing zorgt ervoor dat de vastgoedportefeuille beter afgestemd wordt op de 

bedrijfsbehoeften en toont veel voordelen bij het versmelten of splitsen van bedrijven. De software 

biedt immers een zakelijke evaluatie van de beschikbare oppervlakte, het aantal werkplekken op 

elke locatie, alle kosten, enz., wat toelaat gefundeerde beslissingen te nemen over verhuizingen, 

aanpassingswerken of andere opties.
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vermeld. De geïntegreerde suite van MCS laat 
toe om daarna vrij gemakkelijk uit te breiden 
naar gerelateerde domeinen zoals Energy, 
Maintenance (=conditiemetingen, correctief en 
preventief onderhoud, werkaansturing met de 
planning, het genereren en verwerken van 
werkbonnen voor interventies) en reservaties 
van vergaderruimtes en werkplekken.

Inzicht leidt tot impact
Onderliggend vinden we ‘Business Intelligence 
& Analytics’ om de performantie over al deze 
domeinen heel kort op te volgen. “Werkplek, 
facility management en real estate conver-
geren logischerwijze en dat geldt bijgevolg    
ook voor de door myMCS gegenereerde 
management rapportering, gericht op het 
nemen van optimale beleidsbeslissingen” vat 
Steven Lambert samen.

Eduard CODDÉ ✍ 
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Inspelen op de verweving 
van FM en IT
TOPdesk is vanuit Nederland uitgegroeid tot een internationale speler, met eigen 
vestigingen in België, Groot-Brittannië, Duitsland, Brazilië, Denemarken, Hongarije en 
sinds 2015 ook in de USA en Canada. Een team jonge mensen en bijzondere aandacht 
voor jonge mensen in opleiding voor een toekomst in de wereld van facility manage-
ment, kenmerken TOPdesk.
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Jurgen Koster, 
Managing Director 
TOPdesk Belgium

T OPdesk biedt een zeer toegankelijke 
FMIS oplossing die procesmatig wer-
ken ondersteunt en de gebruiker alle 

relevante informatie voor de dienstverlening 
geeft. De focus ligt op shared services              
management voor soft facilities, omdat niet de 
infrastructuur maar de mens – de gebruiker en 
iedereen die ondersteund wordt – centraal 
wordt geplaatst. De TOPdesk oplossingen zijn 
compleet webbased en erop gericht maximaal 
de weerstand weg te nemen bij de gebruikers, 
zodat ze efficiënter kunnen werken en de             
regie kunnen houden over samenwerking        
met leveranciers.

Inhaalbeweging bij steden en gemeenten
De overheid is verplicht om de markt te ver- 
kennen wanneer de implementatie van FMIS 
overwogen wordt. Jurgen Koster, Managing 
Director TOPdesk Belgium: “Steden en ge-
meenten tonen nu plots belangstelling voor 
FMIS. In Nederland hebben alle gemeenten 
met minimaal 10.000 inwoners al een hele tijd 
FMIS in gebruik”.
In België ligt een grote uitdaging voor de boeg: 
in januari 2019 verdwijnen de OCMW’s (toch 
zeker in Vlaanderen) en worden hun bevoegd-
heden overgedragen aan de stads- en ge-
meentebesturen. Hierdoor stijgen hun noden 
aan een overzichtelijk en professioneel beheer 
van vastgoed en diensten aanzienlijk. Dit biedt 
niet alleen mooie vooruitzichten voor tewerk-
stelling van jonge FM-ers, ook de verkoop van 
FMIS zal er een boost door krijgen.

Jurgen Koster: “Wij zien hier interessante kan-
sen omdat we er altijd naar gestreefd hebben 
om de gebruikers snel aan de slag te kunnen 
laten gaan zonder lange implementatietijden   
en leerprocessen. Daarnaast is het laten mee- 
groeien van de gebruikers met het FMIS een 
sterke troef. Onze FMIS-oplossing laat zich 
stapsgewijs en modulair uitbouwen binnen de 
facilitaire afdeling van helpdesk tot reserve-  
ringen, onderhoudsplanning, vastgoedbeheer, 
enz.”.

Vervangingsmarkt 
Jurgen Koster stelt vast: “De eerste vervang- 
ingsrondes zijn vandaag aan de orde. Hoofdza-
kelijk grote bedrijven en organisaties namen het 
voortouw voor wat het implementeren van 
FMIS betreft. Wij stellen vast dat bij vervanging 
niet automatisch dezelfde leverancier gecon-
tacteerd wordt, maar gebruikers vanuit hun 
eerste ervaring anders omgaan met het selec-
tieproces voor een nieuwe FMIS”. Vervanging 
wordt dikwijls gemotiveerd vanuit de wens naar 
meer gebruiksgemak en toegankelijkheid.

TOPdesk introduceert dit jaar een nieuwe       
versie van haar software, die vanaf maart al      
uitgerold wordt naar alle SaaS-klanten en een 
volledig nieuw klantenportaal. Voor beiden 
staat gebruiksvriendelijkheid centraal, met o.a. 
preventief ingrijpen om meldingen en vragen       
te voorkomen. Jurgen Koster: “De nieuwste        
versie is ontstaan vanuit de feedback die           
de klanten ons de voorbije 3 jaar bezorgden en 
de ontwikkelingen die we zien bij organisaties.    
FM en IT hebben vele leveranciers, wat een 
spinnenweb aan contracten buiten de eigen  
organisatie laat ontstaan, met tal van uiteen-  
lopende systemen en de nood voor organisa-
ties om goed regie te voeren. Door de sys-   
teemintegratie van de leveranciers via TOPdesk 
zorgen we voor korte lijnen en vermijden heel 
wat e-mailverkeer. Wij hebben het daarom over 
‘shift left’, voorkomend optreden om tijd te  
winnen voor essentiële taken”.

Eduard Coddé ✍
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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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Koen Mees, Managing 
Director Freestone GROUP 

“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 afdeling- 
en, 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 op meer snelheid en efficiëntie    
halen uit meer laagdrempelige App’s of andere 
toepassingen.

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!”.

Eduard Coddé ✍




