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Facility management 
op Europees niveau 

FM  I  BenchMark & loBByIng  I

H
et begon allemaal een kwarteeuw 
geleden met Euro FM” blikt 
Jos Duchamps terug, voorzitter 
van ‘bring FM!’ en altijd al een 
voorvechter om facility management 

te laten uitgroeien tot een volwaardige professionele 
sector. “Euro FM heeft heel veel bijgedragen op het 
vlak van onderzoek en de uitbouw van opleidingen. 
Nu uiteindelijk de EN 15221 norm zich als Europese 
standaard heeft doorgezet, is het tijd om de krachten 
op een meer Europees niveau te bundelen.”.
De EN 15221 norm houdt rekening met alle 
mogelijke invalshoeken uit de markt en is zowel 
geschikt voor de facility managers als voor 
internationaal actieve corporate vastgoedmanagers. 
Bij de ontwikkeling waren naast ervaren experts 
ook grote service providers betrokken. Lange tijd 
was er sprake van de zogeheten ‘FM 6-pack’, omdat 
EN 15221 uit zes luiken bestond. Dat is inmiddels 
achterhaald, want in november 2012 zal een 
zevende luik gestemd worden, dat handelt over het 
uiterst belangrijke benchmarken. Jos Duchamps: 
“EN 15221 is werkelijk de standaard die alles omvat 
m.b.t. het facility management”. 

2020
De agenda voor 2020 die door de Europese 
Commissie is vastgelegd, definieert tal van ‘flagships’ 
waarvan delen raken aan de domeinen die onder 
facility management ressorteren. Het gaat o.a. om 
energie, duurzaamheid, innovatie, verbeteren van 
de werkomstandigheden. Jos Duchamps: “In Brussel 
zijn zowat 15.000 lobbyisten actief voor de meest 
uiteenlopende sectoren. Facility management was 
niet vertegenwoordigd en werd in het verleden dan 
ook nooit betrokken bij het overleg met de EU. Daar 
wil bring FM! verandering in brengen!”
De ontwikkelingen binnen de Europese Commissie 
en de FM-industrie liepen gescheiden van elkaar 
en soms zelfs tegenstrijdig, terwijl de industrie 
juist vragende partij is voor een strikt bepaalde en 
algemeen aanvaarde normering. ‘bring FM!’ zet een 
structuur op van FM-leveranciers voor overleg met 
de Europese Commissie en het Parlement. Het doel 
is om de leveranciers van het volledige spectrum van 

faciliteiten en diensten te vertegenwoordigen en een 
FM-index te creëren op Europees niveau. “Facility 
management verdient als volwaardig vakdomein 
erkenning door de Europese Unie en daar wil bring 
FM! voor ijveren” licht Jos Duchamps toe. “Om dat te 
bewerkstelligen hebben we een partner opgenomen 
met 25 jaar ervaring in het communiceren en 
overleggen bij alle  EU instellingen. bring FM! 
wil enerzijds een aanspreekpunt zijn voor de EU 
en anderzijds de sector van facility management 
vertegenwoordigen bij de EU”.

klaar voor actie
De praktische werking van ‘bring FM!’ gaat van start 
op 1 januari 2013. Tot dan is vooral geïnvesteerd in 
ledenwerving en het opmaken van een actieplan.Een 
eerste succes is alvast geboekt: bij de uitvaardiging 
van de EU-richtlijnen voor publieke aankoop is 
‘bring FM!’ erin geslaagd de EN 15221 norm te 
laten opnemen, zodat bij FM-inkopen voortaan 
verwezen wordt naar de definities opgenomen in  
deze norm. Voor het eerste werkingsjaar werden een 
vijftal actiepunten gedefinieerd. Er is het verbinden 
van FMIS, CAFM, BIM en NWoW met de digitale 
agenda. Het logisch samengaan van de EN 15221 
norm en publieke aankopen, DBFMO-contracten 
en FM-outsourcing. Het dichter bij elkaar brengen 
van real estate, architectuur, stedenbouwkundige 
ontwikkeling, werkplaats en werkplek.  
Eén van de allergrootste actiepunten is het 
benchmarken op Europees niveau van de 
verschillende facetten van FM. De Europese Unie 
heeft de meerwaarde van het nieuwe werken voor 
de maatschappij in haar geheel gezien en definieerde 
een project om in alle Europese landen ‘Het nieuwe 
werken’ te promoten via een “EU learning network 
for workplace innovation”. Ook hier ziet ‘bring FM!’ 
een belangrijke rol weggelegd.
Tot besluit benadrukt Jos Duchamps nog dat ‘bring 
FM!’ geen concurrent is voor Euro FM, dat nog steeds 
zijn waarde behoudt binnen de facilitaire wereld en 
dat de beide verenigingen complementair zijn.
euvriendelijke strategie of inzet is.
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op 16 mei 2012 gaf ‘bring fM!’ het startschot voor een veelbelovend initiatief, dat het 

belang van facility management als business met een omzetwaarde van 7% van het bruto 

binnenlands product van de landen binnen de Europese Gemeenschap onder de aandacht 

wil brengen van de Europese commissie en de andere Europese instellingen. 

lidmaatschap 

‘bring FM!’ richt zich tot in 

Europa gevestigde facilities 

en facility services in de 

domeinen ruimtelijke planning, 

infrastructuur, mensen en 

organisaties zoals die zijn 

vastgelegd in de EN 15221 

norm onder de benaming ‘faciliy 

products’ en geregistreerd 

binnen een Europese kamer van 

koophandel.

     www.eucfm.org 
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