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Een Facilitair Management Informatie Systeem is veel meer dan alleen maar een registratie-applicatie. Het is een tool 

wat de professional van belangrijke informatie voorziet die gericht is op de professionalisering van de organisatie. Iedere 

organisatie wil overzicht en inzicht in haar informatiestromen. Daarbij moet de informatie up-to-date zijn en op ieder 

willekeurig moment beschikbaar. 

In control met FMIS!
Meer dan alleen maar een registratie-applicatie.



Een FMIS biedt mogelijkheden om informatie over de facilitaire processen te beheren en te monitoren, zodat u inzicht 

krijgt in de kwaliteit, resultaten en kosten van de dienstverlening. Hiermee stelt een FMIS u in staat om de dienstverlening 

te optimaliseren en uw facilitaire organisatie efficiënter te maken. Het koppelen en integreren van systemen vormt hierin 

een steeds belangrijker wordende schakel in het proces van beheer. Door systemen te koppelen met het FMIS kan 

ketenintegratie worden bereikt. 

Er zijn een aantal FMIS aanbieders op de Nederlandse markt. Ieder systeem heeft natuurlijk kenmerken die beter of juist 

minder goed bij uw organisatie passen. Tijdens het opstellen van het Pakket van Eisen is het daarom van belang te bepalen 

aan welke selectiecriteria een FMIS voor uw organisatie moet voldoen. Als u eenmaal de keuze hebt gemaakt, is het van 

belang om een goed implementatieplan op te stellen. Maar waar begint u? Hoe maakt u een goede keuze, zodat de FMIS 

implementatie op een juiste manier verloopt en u de beschikking krijgt over een systeem dat u helpt bij het optimaliseren 

van uw dienstverlening door een efficiëntere organisatie?

In deze whitepaper nemen wij u mee in wat een FMIS voor u kan betekenen. Beschreven wordt de essentie van een FMIS 

en een aantal ontwikkelingen die er op dit gebied zijn van integratie in de keten. Tot slot volgt een korte uiteenzetting van 

aandachtspunten en adviezen bij de selectie & implementatie of optimalisatie van een FMIS. 

Wat is een FMIS? 

In de literatuur zijn er diverse definities voor een FMIS. Maas en Pleunis (2006) hanteren de definitie: “Een Facility 

Management Informatie Systeem (FMIS) is een geïntegreerd mens-machinesysteem waarmee informatie wordt verschaft 

over de geboden en beschikbare faciliteiten die ter ondersteuning dienen van de operationele activiteiten, de bedrijfsleiding, 

de analyse en de besluitvormingsfuncties binnen een facilitaire organisatie.” 

In essentie is een FMIS gericht op het optimaliseren van de dienstverlening. De prestaties worden gemeten en gemonitord 

aan de hand van de vastgelegde informatiegegevens in het FMIS. In een FMIS worden de serviceprocessen operationeel 

uitgevoerd, wordt gewerkt aan de bedrijfsprocessen en wordt informatie gedeeld. Aanvragen van medewerkers, 

leveranciers en klanten worden in het FMIS gedaan en opgepakt om uit te voeren. Een FMIS is een applicatie met een 

sterk integraal karakter waarin alle processen en informatiestromen aan elkaar zijn gekoppeld.

FMIS
systeem



Modules - Best Practice - Solutions

Ieder FMIS is modulair opgebouwd en iedere leverancier heeft zijn/haar eigen benaming voor een module. Enkele 

voorbeelden van modules zijn: werkorders, contracten, budgetbeheer, gebouwbeheer, ruimtebeheer, onderhoudsbeheer, 

middelenbeheer, voorraadbeheer, verhuur, documentenbeheer, etc.

In de afgelopen decennia hebben FMIS leveranciers veel ervaring en kennis opgedaan bij klanten over de implementatie 

en het gebruik van de modules. Op basis daarvan zijn de modules steeds verder geprofessionaliseerd en is het aanbod 

verder uitgebreid. Deze ervaringen hebben vaak geleid tot de ontwikkeling van best practices. Leveranciers hebben de 

ervaringen vertaald naar een ‘standaard’ implementatietraject. Hierdoor ontstaat voor klanten het voordeel dat zij op 

een snellere manier het implementatietraject kunnen doorlopen. Voor leveranciers bestaat uiteraard het voordeel dat zij 

bij iedere implementatie gebruik kunnen maken van de eerder opgedane ervaringen door middel van de best practices. 

Uiteindelijk dus een win-win situatie. 

Met de veranderingen in de maatschappij is de vraag van de klant ook aan verandering onderhevig. Veelal is de vraag 

vanuit de klant complexer geworden en wordt er niet meer gevraagd om een FMIS, maar naar een complete oplossing. 

Leveranciers spelen hierop in door ‘standaard’ oplossingen te bieden in de vorm van standaard pakketten welke meerdere 

thema’s omvatten, zoals Vastgoed, Services, Onderhoud en Duurzaamheid. Door het aanbieden van deze pakketten 

bieden zij een totaaloplossing, dat grotendeels gereed is voor uitrol in de organisatie. Op deze manier wordt getracht 

optimaal in te spelen op de ondersteuning van het primaire proces van de organisatie.



Ontwikkelingen nieuwe FMIS

Leveranciers van FMIS hebben niet stilgestaan in de ontwikkelingen van het FMIS pakket en zijn tevens uitdagingen 

aangegaan door in te spelen op de technologische ontwikkelingen. Hierbij gaat het met name om de integratie van de 

informatiestroom, zodat er interactie plaatsvindt tussen het FMIS en de overige systemen die in een organisatie worden 

gebruikt. 

Software as a Service (SAAS)

De opkomst van Software As A Service (SAAS) heeft veel mogelijk gemaakt. U heeft als klant tijd en plaats onafhankelijk 

de beschikking over de software mits u over een internet verbinding beschikking heeft. Bijkomend voordeel is dat u slechts 

betaalt voor gebruik (licenties) en niet voor soft- en hardware. De leverancier neemt het hard- en software beheer volledig 

van u over. U als klant hoeft geen beheer en onderhoud meer uit te voeren en u hoeft ook geen investeringen te doen in 

dure installaties. Een groot voordeel van SAAS is de schaalbaarheid, want bij een toenemend aantal gebruikers hoeft u 

alleen extra abonnementen af te sluiten. Aandachtpunten bij de SAAS oplossing zijn beveiliging, eigenaarschap van de 

gegevens en beschikbaarheid van de software. Hierover moeten goede en duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd 

worden met de leverancier. 

De meeste FMIS leveranciers bieden de SAAS oplossing aan, soms volledig en soms deels door middel van Application 

Service Provider (ASP). Klanten betalen dus alleen voor de abonnementen die worden afgenomen en het FMIS is via een 

internetbrowser te gebruiken. Een aantal toepassingen die door SAAS mogelijk zijn worden onderstaand beschreven. 

Ze hebben betrekking op FMIS in combinatie met selfservice portalen, mobile devices, Building Information Systems, 

Geografische Informatiesystemen, Integratie van financiële en logistieke gegevens. 



FMIS- en:  Selfservice Portalen

    Selfservice portalen worden al enkele decennia toegepast. De selfservice portalen worden geïntegreerd in het 

bedrijfsnetwerk waarmee gebruikers altijd zelf in staat zijn om bepaalde aanvragen, meldingen, bestellingen, 

etc. te doen, zolang men maar de beschikking heeft over internet. Tevens kunnen zij de status volgen van de 

aanvragen die zij hebben gedaan. 

      

   Global positioning systems (GPS)

    Mensen zijn verbonden met wifi- of 4G-netwerken door Smartphones, tablets, laptops etc. Dit is GPS data en 

geeft informatie over de locatie en het tijdstip van de gebruikers. Deze data kan worden gebruikt in combinatie 

met de functies van de mobile devices, zoals de camera’s en de app’s (bijv. QR-barcode). Door deze data te 

koppelen aan het FMIS ondersteunt het de uitvoering van de facilitaire processen. Een defect koffieapparaat 

kan bijvoorbeeld gemeld worden door het scannen van de QR-code op het apparaat. Door deze melding via 

de app op de smartphone te registreren gaan de gegevens direct naar het FMIS, wat het operationele proces 

in werking zet. Een onderhoudsmedewerker die in de buurt is, doordat zijn GPS data van de smartphone 

aangeeft op welke locatie hij/zij zich op dat moment bevindt, kan de melding oppakken en afhandelen. 

    

     Building Information Model (BIM) 

De informatie over de samenstelling van bouwwerken en de eigenschappen van onderdelen, zoals 

afmetingen, materialen e.d. wordt vastgelegd in een of meerdere databanken door toepassing van een 

Building Information Model (BIM). Deze informatie is nauw verbonden met het beheer van facilities en 

vastgoed. Indien er een koppeling bestaat tussen deze data en een FMIS kan er vanuit het FMIS bijvoorbeeld 

een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld worden. Per vastgoed object is precies vast te stellen 

waar en wanneer er welk onderhoud uitgevoerd moet worden. De onderhoudsprocessen worden in het FMIS 

opgenomen, wat op zichzelf weer ondersteunend is ten aanzien van de inzichten in onderhoudskosten en 

budgettering. 

   

     Building Information Systems (BIS) 

Computersystemen die in gebouwen zijn geïnstalleerd waarmee mechanische en elektrische installaties 

van een gebouw kunnen worden aangestuurd en bewaakt worden Building Information Systems (BIS) 

genoemd. Voorbeelden van BIS zijn energie-, brand- en beveiligingssystemen. Indien gekoppeld kan er 

data uitwisseling plaatsvinden tussen het FMIS en de BIS. Met behulp van sensoren in een ruimte kunnen 

voorzieningen (verlichting, verwarming, ventilatie) ingesteld worden door het FMIS. Dit soort systemen 

kunnen geautomatiseerd meldingen genereren, zodra de aanwezige sensoren afwijkingen detecteren, zoals 

een te lage of te hoge temperatuur. Door middel van een koppeling tussen het FMIS en BIS kunnen deze 

meldingen door het FMIS worden ingelezen en geregistreerd om vervolgens via de gedefinieerde workflow de 

juiste partijen aan te sturen die de gedetecteerde afwijkingen dienen op te lossen.

 

      Geographic Information Systems (GIS) 

Visuele rapportages kunnen worden gecreëerd door de integratie van GIS data in het FMIS. Dit biedt 

organisaties ruimtelijke informatie wat te vergelijken is met Google Maps. GIS data wordt gekoppeld aan 

bijvoorbeeld alle objecten over vastgoedlocaties of inventarislocaties in het FMIS. 

 

      Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp waarin een FMIS kan ondersteunen door de 

gegevens over energie te genereren en de prestaties weer te geven in rapportages en/of dashboards. 

Belangrijk uitgangspunt is op welke wijze duurzaamheidsdoelstellingen gemonitord worden met de 

werkelijke resultaten. De energiekosten, zoals water- en stroomverbruik, terugdringing afval, worden met de 

doelstellingen vergeleken. 



      Logistiek

    Logistiek kan het FMIS ondersteunen door bijvoorbeeld een punch-out webshop met producten en diensten 

waarin medewerkers bestellingen kunnen doen via het intranet. Door gebruik te maken van een punch-out 

webshop wordt de bestelling direct bij de leverancier gedaan, maar vindt de gehele procuratieregeling plaats 

in het FMIS. De gehele administratie van dit proces wordt geregeld in het FMIS. 

   

     Financiële informatiestromen 

De financiële informatiestroom van een organisatie is natuurlijk een van de belangrijkste informatiebehoefte 

van een organisatie. Een FMIS kan ondersteuning bieden door uitgaven te analyseren, te verrekenen en te 

minimaliseren door kostenplaatsen per object aan te maken. Maar ook is het mogelijk om facturen aan te 

maken in een FMIS wat ondersteunt bij o.a. het verhuren van objecten. Een koppeling tussen het financieel 

systeem en een FMIS versterkt de financiële informatievoorziening.

   

      Integratie met ERP

    In de toekomst is te verwachten dat er steeds verdergaande integraties zullen zijn tussen FMIS en ERP 

systemen waarin de financiële, inkoop- en logistieke basisprocessen zijn opgenomen. Zodra deze integratie 

heeft plaatsgevonden, zijn de mogelijkheden in de keten enorm. Het is werken naar een geïntegreerd 

systeemlandschap. Hierdoor zal een FMIS niet langer meer een op zichzelf staand systeem zijn, voor zover 

dit nu al niet het geval is. De ontwikkelingen richten zich steeds meer op de integratie van gegevens en 

uiteindelijk samenwerking met andere systemen binnen een organisatie van (interne) leveranciers tot aan de 

klant. Volledige ketenintegratie in de toekomst is dus een logisch gevolg. 

Kortom, het FMIS blijft zich continu ontwikkelen. Leveranciers gaan de uitdaging aan om het FMIS te koppelen in de keten. 

Hierdoor ontstaan er veel mogelijkheden waarin het FMIS ingezet kan worden met als doel het primaire organisatieproces 

nog beter te kunnen ondersteunen, de dienstverlening te verbeteren, de kosten te verlagen en doelen te realiseren. De 

koppeling tussen het FMIS met de verschillende systemen leidt tot een reductie van gegevens vastlegging in het FMIS door 

migratie, importeren en exporteren. Ook is de verwachting dat er door de koppelingen reductie optreedt in het beheer van 

bijvoorbeeld vastgoed, voorraden, onderhoudsuitvoering etc., omdat in het FMIS processen (workflows) worden gestart 

die direct worden uitgezet bij de leveranciers en/of externe dienstverleners, zoals bij het punch out principe. 



Implementatie of optimalisatie FMIS 

Zoals u kunt lezen zijn er meerdere ontwikkelingen binnen de wereld van FMIS gaande. Maar hoe komt u als organisatie 

met FMIS in Control? Waar begint u? En hoe maakt u een goede FMIS selectie of doorloopt u een goede optimalisatie van 

uw bestaande FMIS? 

Informatiebehoefte

Allereerst is het van belang te bepalen wat uw beoogde doel is van het FMIS. In de basis is het doel van een FMIS het 

verkrijgen van informatie over de prestaties en de kwaliteit van uw dienstverlening. Voor iedere organisatie is dit echter 

anders. Om die reden is het van belang om te bepalen welke informatie voor u beschikbaar moet zijn vanuit het FMIS. Het 

antwoord op die vraag bepaalt namelijk welke data ingevoerd moet worden, welke modules voor u zinvol zijn en welke 

personen uit uw organisatie erbij betrokken dienen te worden. Kortom, de bepaling van de informatiebehoefte is het 

startpunt voor de selectie & implementatie of optimalisatie van een FMIS. 

Natuurlijk is het interessant en verleidelijk om alle nieuwe ontwikkelingen in een dergelijk proces mee te nemen, maar 

alle ontwikkelingen leiden ook tot meer complexiteit. Het vraagt om adequaat beheer van het systeem en de grootte 

van de organisatie bepaalt in hoeverre de ontwikkelingen mogelijk zijn. Een grote organisatie heeft veelal meer financiële 

middelen om een systeem op te bouwen dan een kleine organisatie. Uiteindelijk gaat het toch om de beantwoording van 

de informatiebehoefte en dat moet zo efficiënt mogelijk tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Organisatiebeleid

Minstens zo belangrijk als de bepaling van de informatiebehoefte is het organisatiebeleid dat u nastreeft. Dit beleid is 

de basis van uw organisatie, waarmee u met het FMIS de prestaties gaat meten en de kwaliteit ervan wil beheersen. 

Inhoudelijk gaat dit beleid in op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en Kritische Succes Factoren van de organisatie. 

Het is noodzakelijk om dit uit te werken in procesbeschrijvingen, zodat in het FMIS workflows hiervan kunnen worden 

aangemaakt. Het resultaat van de workflows gezamenlijk levert voor u de prestaties wat uiteindelijk ook voorziet in uw 

informatiebehoefte waarop u uw organisatie kunt sturen. 

Draagvlak

Een ander belangrijk gegeven is het cultuuraspect. Omdat een FMIS procesgericht werkt doorkruist het vaak meerdere 

afdelingen van een organisatie. Dit vraagt om extra aandacht bij de implementatie, danwel optimalisatie van het FMIS voor 

het menselijke aspect. Draagvlak creëren door de gebruikers in een vroeg stadium te betrekken bij het implementatietraject 

is essentieel. Maar ook zorg dragen voor gedegen opleiding van de mensen, draagt bij aan het succes van het gehele 

implementatie/optimalisatie proces.

Gefaseerde implementatie

Bovenstaande lijkt een vanzelfsprekendheid, maar de ervaringen in het verleden leren dat er in de voorbereiding van een 

selectie & Implementatie of optimalisatietraject regelmatig zaken niet goed gaan. Het is bovendien lastige materie indien u 

niet de ervaring heeft (u doet het bovendien maar één keer) en het kost tijd! Een gefaseerde aanpak is daarom zeker aan te 

bevelen. De modulaire opbouw van een FMIS leent zich hier uitstekend voor. Daarnaast is de aanbeveling om een (externe) 

projectleider in te zetten met verstand van FMIS, ICT en FM die voor u de business case opstelt en het projectmanagement 

tijdens de implementatie voor u uit handen neemt. 

Kortom, de aanschaf & implementatie of optimalisatie van een FMIS is een intensief traject. Een organisatie moet klaar 

zijn voor een dergelijke implementatie door een goede voorbereiding en inrichting van de organisatie vanuit de gedachte 

“eerst organiseren, dan automatiseren”. Een integrale aanpak is hierbij van essentieel belang waarbij de bepaling van 

informatiebehoefte, organisatiebeleid en het creëren van draagvlak centraal staan. Dit in combinatie met een gefaseerde 

aanpak onder leiding van een onafhankelijke projectleider met ervaring vormt een basis om met behulp van een FMIS in 

control te komen. 



Tot slot

H2W Partners is een gerenommeerd organisatieadviesbureau dat zich heeft bewezen op verschillende terreinen van de 

gezondheidszorg. Eén daarvan is het domein Facilitair Management Informatie Systemen (FMIS). De afgelopen jaren 

heeft H2W Partners meerdere implementaties en optimalisaties van FMIS bij klanten begeleid. Deze kennis en ervaring 

is gebundeld in een H2W Partners Implementatie Methode. Deze whitepaper geeft u inzicht in wat een FMIS voor u kan 

betekenen. De essentie van een FMIS en een aantal ontwikkelingen zijn beschreven. Wilt u meer weten naar aanleiding van 

dit artikel, neemt u dan gerust contact met ons op.
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