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F
MIS is vandaag zeer actueel in de facilitaire 

werkomgeving omdat er hoge eisen gesteld 

worden aan de discipline en dergelijke soft-

ware toelaat om snel te reageren. Eén van de    

grote voordelen van een FMIS 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 voort-

durend en snel veranderende werkomgeving 

dwingt facility management tot een verregaande 

beheersbaarheid van processen en systemen. Er is 

een toenemende behoefte aan planning, controle, 

meten en rapporteren. De zorgsector en de 

overheid hebben dat blijkbaar best ingezien, want 

zij staan vandaag het verst op het vlak van 

integratie van FMIS softwareoplossingen.

De organisatie dicteert

Elk FMIS is sterk gelinkt aan de organisatie 

waarbinnen het wordt toegepast. Helaas zit de 

voor de Facility Manager relevante informatie 

veelal zeer verspreid binnen de organisatie. Het 

schrikt meestal af om die informatie te centraliseren 

en in te brengen. Er is ook budget nodig om een 

FMIS te installeren en analoog aan de informatie 

zit ook het budget verspreid. Deze situatie 

doorbreken gaat moeizaam. Dat alles maakt dat 

zelfs vrij grote organisaties vandaag nog steeds 

geen FMIS gebruiken.

Voor kleinere organisaties kan het gebruik van 

Excel of Access soms een (tijdelijk) alternatief 

bieden, overweegt Koen Neve, Facilitair directeur 

AZ Nikolaas. Er bestaan ook oplossingen in de 

cloud of systemen die verder bouwen op de IT-

helpdesk, evenals proces ondersteunende tools, 

maar voor het echte professionele werken is een 

FMIS-pakket onontbeerlijk.

Koen Matthijs, CEO van MCS, merkt op dat men 

als aanbieder drie types klanten ontmoet bij de 

voorstelling van een FMIS-oplossing. Een eerste 

groep zoekt naar een goedkope oplossing en gaat 

meestal nooit over tot een aankoop. Een tweede 
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type is bereid tot luisteren omdat ze met een 

specifiek probleem zitten. De focus ligt dan 

aanvankelijk teveel op dat geïsoleerde probleem – 

vb. helpdesk, reservatie vergaderinfrastructuur – 

maar er kan een opening gecreëerd worden na   

het wegwerken van het aangedragen probleem.        

Een derde groep, maar in de minderheid, zoekt 

een integrale aanpak en beseft dat facility 

management de tweede grootste kostenpost vormt 

binnen een organisatie. Dit type klant toont grote 

interesse in referenties en succesverhalen. 

Elke organisatie moet voorafgaand aan de aankoop 

van een FMIS heel precies bepalen wat men ervan 

verwacht en wat men ermee hoopt te bereiken, 

benadrukt Koen Neve, Facilitair directeur AZ 

Nikolaas. De belangrijkste eigenschappen van een 

goed FMIS zijn in de eerste plaats dat het je nooit 

in de steek laat, gebruiksvriendelijk is, een goede 

prijs/kwaliteitverhouding biedt en schaalbaar is, 

zodat het flexibel blijft t.o.v. de evolutie van de 

onderneming.
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Koen Matthijs, CEO van MCS

BIM
Lees meer over ‘Building 

Information Modelling’ 

(BIM) in het artikel ‘BIM, 

voor en beter lifecycle 

management van gebouwen’ 

verder in deze editie. 
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“ De kerneigenschap van een FMIS is dat het alles 

wat de facilitaire dienst nodig heeft praktisch bundelt 

in één systeem met de integratie van de processen, 

documenten en alle data “

Voor Nancy Van Elsacker, Branch Manager 

TOPdesk Belgium, is het essentieel dat de focus 

op gebruiksvriendelijkheid moet liggen. Er is vaak 

weerstand t.o.v. het gebruik van gespeciali-   

seerde software waardoor het vandaag nog te  

vaak behelpen is met bijvoorbeeld verschillende  

Excels, papieren werkbonnen en grote   

planningborden die tegen een muur hangen….                              

De dagelijkse praktijk staat wel eens haaks op de 

gebruiksvriendelijkheid van de software.

Goed voorbereid 

Voorafgaand aan het implementeren van een 

FMIS is het essentieel om na te denken over de 

processen, benadrukt Jos Duchamps, Gedelegeerd 

Bestuurder Procos, Archibus-partner. Ze moeten 

gestroomlijnd worden alvorens ze in te brengen in 

het systeem. Men moet data verzamelen, de 

manier van werken inbrengen, de gebruikers 

(mensen) moeten het systeem ook absorberen. 

Door de processen te vereenvoudigen kan men 

nadien sneller en economischer werken. Een goed 

Nancy Van Elsacker, Branch Manager TOPdesk Belgium

Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS, 

ARCHIBUS-business partner

FMIS laat tevens toe om processen voortdurend  

te optimaliseren, voor zover ze eerst correct 

werden ingebracht.

De beste werkwijze is om het FMIS stapsgewijs     

te implementeren en er op dezelfde gefaseerde    

wijze leren mee om te gaan, adviseert Jos 

Duchamps.  Zo verzekert men zich ervan dat wat 

geïmplementeerd is ook efficiënt gebruikt wordt 

en bijgevolg zal renderen. Het volledige facility 

management binnen één jaar in het FMIS stoppen 

is, afhankelijk van de aard van de organisatie, 

meestal een utopie. 

Een stap per stap implementatie is de aanpak 

waarvoor ook Bert Van De Wielle, Assistent 

Klantendienst & FMIS, Facilitair Beheer - Dienst 

Infrastructuur aan het UZ Gent, pleit, want het 

gaat tenslotte om een zeer intensief proces, waar 

men lang mee bezig is. Omdat steeds meer 

bedrijven de werknemer centraal stellen is er 

nood aan een centraal portaal dat deels ook als 

helpdesk fungeert. FMIS kan daartoe de oplossing 

aanreiken via een one stop shopping formule.
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Communicatie en opleiding

Parallel aan de implementatie van het FMIS is het 

‘change management’ uiterst belangrijk en dient 

deel uit te maken van de begeleidende vorming, 

commentarieert Bert Van De Wielle. Interne 

klanten in het UZ Gent werden geïnformeerd via 

nieuwsbrieven, posters, e.a. Daarnaast wordt 

opleiding van de gebruikers door de leverancier 

van het FMIS als onontbeerlijk ervaren, evenals 

een vervolgopleiding na het afsluiten van de 

implementatiefase.

Een degelijke opleiding is belangrijk om de 

gebruikers inzicht te geven in de werking van het 

pakket, waardoor het ook beter zal gebruikt 

worden en de investering zich sneller laat 

terugverdienen. Een belangrijk deel van het 

succes van een FMIS ligt bij de acceptatie door de 

gebruiker(s), de spontane motivatie om er meer 

mee te doen. 

Evolutief FMIS

‘Performantie’ is een vanzelfsprekende verwach-

ting bij de keuze van een FMIS, maar niet minder 

vanzelfsprekend moet het zijn dat de leverancier 

blijft investeren in R&D, zodat de software altijd 

actueel blijft. Maximale garanties verkrijgen     

over de toekomstzekerheid van de weerhouden 

oplossing is noodzakelijk omdat er dient vanuit 

gegaan te worden dat de eigen organisatie zal 

blijven evolueren en het FMIS synchroon moet 

kunnen meegroeien. 

Voor de gebruiker zijn efficiëntie en effectiviteit de 

sterke troeven van een FMIS, wat inhoudt dat de 

onderliggende processen snel en efficiënt worden 

uitgevoerd, analyseert Koen Neve, Facilitair 

directeur AZ Nikolaas. De software moet een 

brede waaier data en informatie beschikbaar 

houden, van details over meubilair en lokalen tot 

budgettering en prognoses van bezettingsgraden, 

uitgaven enz.

Energiemanagement is een bijzonder actuele 

uitdaging en zal in de toekomst mogelijk nog 

belangrijker worden, wat ook een adaptatie van 

het FMIS vereist om bv. een Breeam-certificatie 

vlot te kunnen opvolgen, of te rapporteren over 

de evolutie van de ecologische voetafdruk van de 

organisatie, illustreert Koen Matthijs, CEO van 

MCS. 

De actuele trend dat werkplek, facility 

management en real estate logischerwijze steeds 

meer integreren, maakt een efficiënt FMIS op 

maat van de onderneming nog onontbeerlijker, 

zelfs al zal in de praktijk slechts een fractie van de 

mogelijkheden van het FMIS-pakket benut 

worden, zoals jammer genoeg bij de meeste 

softwarepakketten het geval is.

Koen Neve, Facilitair directeur AZ Nikolaas, 

waarschuwt er tenslotte voor dat de veelzijdig-

heid van een goed FMIS het gevaar kan insluiten 

dat men heel veel tijd gaat besteden aan het 

actualiseren van alle gegevens, in het bijzonder 

wanneer ook alle gebouwplannen in het systeem 

worden meegenomen.

Eduard Coddé 

Bert Van De Wielle, Klantendienst & FMIS, 

Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur, UZ Gent

Koen Neve, Facilitair directeur, AZ Nikolaas

FM TOOLS
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FMIS softwareoplossingen

   

In het kader van de door Profacility georganiseerde bevraging naar de kwaliteiten, evoluties en toekomstige verwachtingen 

m.b.t. een FMIS softwareoplossing, ontmoetten we drie hoofdspelers op de Belgische markt: ARCHIBUS, myMCS et TOPdesk. 

We vroegen hen elk kort de belangrijkste eigenschappen van hun oplossing in de verf te zetten, die naar hun mening het 

verschil maken met andere spelers op de markt.

‘ARCHIBUS’ behoort wereldwijd tot de top 3 volgens Gartner. 

Het kan bogen op een enorme klantenbasis en bijgevolg ook 

op een enorme expertise. ARCHIBUS 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. ARCHIBUS 

Inc, ontstond in 1980 aan de Harvard University in Boston en 

beschikte van meetaf over een directe en bidirectionele link met 

de eerste versies van AutoCAD. 

Vandaag integreren alle Web Modules van ARCHIBUS 

probleemloos met ERP systemen (SAP, Oracle, ..), Building 

Outlook, Excel, Word, Access) De connectie met Autodesk, 

technisch en commercieel, resulteert vandaag in de integratie 

met Revit, zodat er al in de ontwerpfase een Total Lifecycle 

analyse gemaakt worden - zelfs met een gedetailleerd 

meerjarenonderhoudsplanning - cruciale informatie bij DBFMO-

projecten. Met de koppeling met Revit (BIM) neemt ARCHIBUS 

vandaag een unieke plaats in.

ARCHIBUS neemt bovendien een leidende rol in mobiele 

meting, commissioning, storingsmelding, werkorderbeheer, …)  

zijn vandaag volledig aangepast aan de verschillende types 

mobiele apparaten en werken onafhankelijk van het feit dat de 

toestellen al dan niet online connected zijn.   

Consulting en modulair maatwerk 

“De complementariteit tussen de ‘myMCS’ FMIS-software en 

onze consulting expertise vormen de grote meerwaarde voor 

onze klanten” argumenteert Koen Matthijs, CEO van MCS. 

“Heel vaak kent de klant zijn eigen situatie niet of onvoldoende. 

Dan is het belangrijk om eerst te inventariseren, inzicht te geven, 

alvorens beslissingen te nemen over een softwarepakket”.

Het softwarepakket dekt drie grote domeinen van het vast-

goedbeheer af via een aantal geïntegreerde modules die 

zelfstandig of samen als een overzichtelijk geheel kunnen 

gebruikt worden :

  gebouwen en daarbij horende contracten worden 

  beheerd. Bijkomende mogelijkheden zijn het    

  inventariseren van activa.

  reserveringsfunctie voor de meest uiteenlopende zaken 

  als poolwagens, gemeenschappelijke uitrusting (vb.   

  dataprojectoren), tot het naar externen openstellen 

  van gebouwen (vb. sportfaciliteiten voor/in scholen). 

  het service center, preventief onderhoud, werkaansturing 

  (plannen, genereren en verwerken van werkbonnen   

  voor interventies), de kennisbank, tevredenheids-

  metingen, voorraadbeheer, enz. Deze diensteninterven-  

Werkplek, facility management en real estate integreren logis-

cherwijze en dat geldt ook voor de door myMCS gegene-     

reerde management rapportering, gericht op het nemen van 

optimale beleidsbeslissingen.

Concentratie op soft facilities

TOPdesk voor Facility Management is een compleet webbased 

FMIS softwarepakket. TOPdesk biedt een zeer toegankelijke 

FMIS oplossing die procesmatig werken ondersteunt en de 

gebruiker alle relevante informatie voor de dienstverlening geeft. 

De focus ligt op soft facilities, omdat niet de infrastructuur maar 

de mens – de gebruiker en iedereen die ondersteund wordt – 

centraal wordt geplaatst. De TOPdesk oplossingen zijn erop 

gericht maximaal de weerstand weg te nemen bij de gebruikers, 

over samenwerking met leveranciers. 

Direct met TOPdesk aan de slag kunnen gaan zonder lange 

implementatietijden en leerprocessen is een sterke troef 

evenals het laten meegroeien van de gebruikers met het FMIS. 

De oplossing laat zich stapsgewijs en modulair uitbouwen 

binnen de facilitaire afdeling van helpdesk tot reserveringen, 

onderhoudsplanning, vastgoedbeheer, enz. 

TOPdesk is uitermate geschikt voor gebruik over meerdere 

afdelingen heen. De focus ligt dan ook op simpel samenwerken 

tussen mensen en afdelingen. Samenwerken is immers een 

realiteit (vb de eerste dag van een nieuwe collega) maar 

gebeurt nog niet altijd in dezelfde software terwijl de voordelen 

dienstverlening levert het namelijk ook nog een kosten-

besparing op.


