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Het presteren van FM

Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt 

steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En 

kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een 

beschouwing vanuit de wereld van een belangrijke facility: de huisvesting.

Auteur: Theo van der Voordt

In de wereld van FM worden steeds vaker Service Level 

Agreements (SLA) afgesloten: contracten op basis van 

zo ‘SMART’ mogelijk geformuleerde gewenste prestaties 

van facilitaire diensten tegen een afgesproken prijs. Het 

woordenboek definieert presteren als iets tot stand brengen, 

en prestatie als verricht werk, dat wat men tot stand brengt, 

het nakomen van een verbintenis. Dit laatste sluit mooi 

aan op de term agreement. In de wereld van vastgoed 

functioneert het programma van eisen (PVE) als een over-

eenkomst waarin de opdrachtgever zijn eisen en wensen 

voor het gebouw vastlegt. Het PVE is tevens een toetsings-

middel om te kunnen beoordelen of het ontwerp van de 

architect voldoet aan de gewenste prestaties. Omdat de 

eisen en wensen gedurende het planvormingsproces door 

voortschrijdend inzicht of een veranderde context kunnen 

wijzigen, functioneert het PVE in de praktijk doorgaans niet 

als een hard contract maar als een richtinggevend document. 

In het boekje Bouwstenen, Gids bij het maken van een 

programma van eisen maakt auteur Maarten Wijk onder-

scheid in waarden en normen. Een functionele waarde is 

bijvoorbeeld: ‘het gebouw moet toegankelijk zijn voor ieder-

een, inclusief mensen met functiebeperkingen’. Om objec-

tief te kunnen toetsen of deze waarde gerealiseerd wordt, 

zijn normen nodig, bijvoorbeeld ‘een vrije doorgangsbreed-

te bij deuren van minimaal 850 mm’. Bij facilitaire diensten 

is dit onderscheid eveneens bruikbaar. Van de schoon-

maakdienst kan een prestatie verlangd worden in termen 

van ‘voldoende schoon’ (waarde) die vervolgens vertaald 

wordt in ‘driemaal per week alle ruimten en attributen 

schoonmaken’ (norm). Dit laatste is objectief toetsbaar. 

Het is aan de opdrachtgever om te bepalen of hiermee 

ook het doel ‘voldoende schoon’ wordt behaald. Dit is een 

stuk minder eenduidig vast te stellen. Dit geldt nog sterker 

voor het vaststellen van de bijdrage van facilitaire voorzie-

ningen en diensten aan het bereiken van de doelen en 

ambities van een organisatie. De Engelse hoogleraar If 

Price beschouwt Facility Management als een belangrijk 

middel ‘to improve service quality, reduce operating 

costs, and increase business value to provide competitive 

advantage’. Hiermee koppelt hij het presteren van FM aan 

kwaliteit en kosten en het versterken van de concurrentie 

positie. De Delftse vastgoedhoogleraar Hans de Jonge defi-

nieert het managen van ondernemingsvastgoed als ‘het 

afstemmen van de vastgoedportfolio en de diensten op de 

behoeften van de core business (primaire proces) om daar-

mee maximale toegevoegde waarde te creëren voor het 

bedrijf en optimaal bij te dragen aan de totale prestatie 

van de onderneming.’

Toegevoegde waarde
Volgens Hans de Jonge kan een goed ontworpen gebouw 

op verschillende terreinen een belangrijke toegevoegde 

waarde leveren. Wanneer we dit verbreden tot FM kan het 

presteren van FM gerelateerd worden aan een zevental 

‘toegevoegde’ waarden:

Arbeidsproductiviteit verbeteren door de huisvesting, dien-

sten en middelen als middel in te zetten voor efficiënter 

werken, d.w.z. meer doen met dezelfde middelen, het-

zelfde doen met minder middelen, of een combinatie. 

Bijvoorbeeld door korte looplijnen tussen functies die veel 

met elkaar samenwerken, ergonomisch verantwoord meu-

bilair en probleemloos functionerende ICT. 

Kosten verlagen door het besparen op investeringskosten 

en exploitatiekosten van het vastgoed en andere faciliteiten. 

Bijvoorbeeld door een scherpe m2-normering, maatregelen 

ter beperking van het energieverbruik, of invoering van 

flexibele werkplekken.CREM-thermometer. Bron: Van Hasselt, 2005.
Theo van der Voordt
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Financiële risico’s beheersen, door te kiezen voor verschil-

lende eigendomsvormen (huur, lease, eigendom), of door 

ruimten geschikt te maken voor verhuur aan derden.

Financieringsmogelijkheden verbeterendoor vastgoed te 

gebruiken bij het aantrekken van vreemd vermogen en 

het verbeteren van de solvabiliteit en liquiditeit van de 

organisatie.

Flexibiliteit vergroten door het gebouw zodanig te con-

strueren en in te richten dat zonder veel hak- en breekwerk 

aanpassingen mogelijk zijn en er op meerdere manieren 

van het vastgoed gebruik gemaakt kan worden.

Cultuur verbeteren door de huisvesting en andere facili-

taire voorzieningen in te zetten als middel in een cultuur-

verandering en de manier van omgaan met elkaar, intern 

en met externen.

Marketing door het gebouw en andere faciliteiten zo te 

ontwerpen dat het bijdraagt aan de branding van de orga-

nisatie en een positief imago, om daarmee meer producten 

en diensten te kunnen verkopen.

In haar proefschrift Presteren door Vastgoed voegt Jackie 

de Vries (2007) hieraan een achtste waarde toe: verbeteren 

van de arbeidssatisfactie. Uiteraard kan elke organisatie 

zelf aanvullende waarden definiëren, generiek of meer 

specifiek voor de eigen branche. Bijvoorbeeld in een onder-

wijsomgeving ‘ondersteunen van de leerprestaties’, in een 

zorgomgeving ‘het creëren van een healing environment.’

Strategisch inzetten van FM
Midden jaren negentig signaleerde de Amerikaanse vastgoed-

deskundige Michael Joroff bij commerciële organisaties een 

verschuiving in hun vastgoedmanagement van louter ope-

rationeel – het faciliteren van de werkprocessen door een 

functioneel ontwerp en regelmatig technisch onderhoud – 

naar meer strategisch, met (ook) veel aandacht voor de rol 

van vastgoed in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. 

Voor de vastgoedbeheerder voorzag Joroff een verschuiving 

van een focus op de dagelijkse ruimtebehoefte (‘beheerder’) 

en het transparant maken en doorbelasten van huisvestings-

lasten (‘controller’) naar het zelfstandig en marktconform 

aansturen van het vastgoed (‘ondernemer’) en het afstem-

men van strategische vastgoedbeslissingen op de bedrijfs-

doelstellingen (‘strateeg’). Hoewel deze trend zich inderdaad 

heeft voltrokken– zowel binnen vastgoed als op het gebied 

van andere facilitaire middelen en diensten – valt op dit 

punt nog veel te winnen. Dit blijkt onder meer uit een onder-

zoek van Claudia van Hasselt (2005) in de zorgsector. In 

navolging van Joroff wordt vastgoed in dit onderzoek niet 

langer gezien als een noodzakelijke kostenpost maar als 

vijfde bedrijfsmiddel, naast mensen (‘human assets’), kapi-

taal, informatie/kennis en technologie. In haar afstudeer-

scriptie positioneert Van Hasselt een drietal ziekenhuizen 

op basis van interviews en een analyse van Lange Termijn 

Huisvestingsplannen (LTHP) op een zogenaamde CREM-

thermometer: een matrix met in de kolommen de vijf door 

Joroff onderscheiden ontwikkelingsstadia in Corporate Real 

Estate Management en in de rijen de door De Jonge en 

anderen onderscheiden toegevoegde waarden.

De drie bestudeerde ziekenhuizen blijken hierop grote 

verschillen te vertonen. Voor de prestatie ‘verbeteren van 

de arbeidsproductiviteit’ varieert dit bijvoorbeeld van geen 

of nauwelijks aandacht voor de relatie tussen vastgoed en 

arbeidsproductiviteit tot het zorgvuldig doordenken, toepas-

sen en evalueren van facilitaire voorzieningen als middel 

tot ondersteuning van de arbeidsproductiviteit. Uit een 

recente studie van Emelieke Huisman naar de LTHP’s en 

visiedocumenten van vijf ziekenhuizen blijkt dat de trend 

van operationeel naar strategisch zich verder heeft voort-

gezet. Tegelijkertijd blijkt dat de aandacht anno 2008 nog 

voornamelijk uitgaat naar de toegevoegde waarde van het 

gebouw en andere faciliteiten voor het verhogen van de 

tevredenheid van de gebruikers, meer flexibiliteit en een 

positief imago. Aan andere waarden wordt minder aandacht 

besteed. Dat daarmee kansen blijven liggen blijkt onder 

meer uit een onderzoek van het Delftse kenniscentrum 

Center for People and Buildings (Achterberg et al, 2006). 

Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en gesprek-

ken met mensen op de werkvloer is nagegaan, wat de 

invloed is van de gebouwde omgeving op de arbeidspro-

ductiviteit in de intramurale verpleegzorg, uitgedrukt in 

arbeidstijd en vertaald in exploitatiekosten over 25 jaar. 

Volgens dit onderzoek valt door gunstige ruimtelijke inter-

venties tot 3,5% te besparen op de exploitatiekosten. Door 

een verbetering van de sfeer en het interieur is een bespa-

ring mogelijk van 2,7%. Door bouwfysische maatregelen 

(licht, geluid, temperatuur, ventilatie) en maatregelen in 

de sfeer van ICT en domotica kunnen de besparingen oplo-

pen tot 3,0% en 4,2%. Gecombineerd valt ruim 11% te 

besparen op de exploitatiekosten. Een belangrijke verkla-

ring voor deze uitkomsten is, dat een zorgvuldig ontworpen 

omgeving bijdraagt aan grotere zelfredzaamheid en meer 

welzijn en zo de zorgvraag ontlast. Het onderzoek van 

Achterberg et al is gebaseerd op gegevens over kosten en 

personeelsbezetting, oordelen van deskundigen en ‘evi-

dence based reasoning’: het logisch beredeneren van 

mogelijke effecten met gebruikmaking van onderzoeks-

data. Hoeveel de benodigde investeringen bedragen (en 

daarmee de terugverdientijd) vermeldt de studie niet. 

Vooralsnog is dus nog niet helder welke combinatie van 

interventies het meest rendabel zal zijn. 

Kostenefficiënt
Bij benchmarking met andere projecten worden lagere 

kosten vaak op voorhand positief gewaardeerd. Bij het 

zoeken naar kostenefficiency is het belangrijk om te besef-

fen dat de facilitaire kosten in verhouding tot de 
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overige lasten een relatief beperkt deel van de totale kos-

ten uitmaken. Voor de meeste organisaties is personeel 

de grootste onkostenpost. Wanneer men eenzijdig inzet op 

besparen op facilitaire voorzieningen, zonder te kijken naar 

de toegevoegde waarden, kan dit gemakkelijk leiden tot 

‘penny wise pound foolish’. Het is dus belangrijk om niet 

alleen te managen vanuit ‘cost motivation’ maar ook en 

vooral vanuit ’profit motivation’, van controleren op kosten 

naar faciliteren van prestaties en toegevoegde waarde. Input 

indicatoren zoals kosten per m2, kosten per fulltime arbeids-

equivalent en m2 per fte. of per werkplek geven wel inzicht 

in de mate waarin middelen efficiënt worden ingezet, maar 

zeggen weinig over de effectiviteit ervan. Stel dat de faci-

litaire kosten per m2 bij organisatie B 20% hoger zijn dan 

bij organisatie A. Een voor de hand liggende conclusie lijkt 

dan dat B slechter presteert dan A. Maar wanneer in dit 

voorbeeld organisatie B op ‘winst per m2’ 50% hoger scoort 

dan A, dan presteert organisatie B per saldo een stuk beter 

dan organisatie A. Het is daarom verstandig om bij kos-

tenkengetallen niet alleen te kijken naar m2 en Euro’s, maar 

ook de baten en de doelstellingen en ambities van de 

organisatie hierin te betrekken. 

Sturen
Om daadwerkelijk te kunnen sturen op toegevoegde waar-

de van FM is veel informatie nodig, zowel kwalitatief – bij-

voorbeeld wat is nu precies de relatie tussen facilitaire 

middelen en diensten en de arbeidsproductiviteit, risico-

beheersing, imago etc. – als kwantitatief: wat kost een 

investering in het verbeteren van FM prestaties en wat 

levert het op in termen van aantal klanten, winst of solva-

biliteit? In het kader van het eerder genoemde promotie 

onderzoek van Jackie de Vries is een conceptueel model 

ontwikkeld dat de relaties tussen de bedrijfsmiddelen en 

bedrijfsdoelen helder visualiseert. 

Het kwantificeren van de effecten van interventies in het 

vastgoed op het bereiken van de organisatiedoelen – toe-

gespitst op productiviteit, winstgevendheid en onderschei-

dend vermogen – bleek echter geen sinecure. Enerzijds 

omdat veranderingen in de facilitaire middelen vrijwel altijd 

gepaard gaan met andere veranderingen, extern (bijvoor-

beeld een groeiende of krimpende economie) en intern 

(bijvoorbeeld een organisatieverandering). Het is dan lastig 

om binnen dit geheel de impact van veranderingen in FM 

vast te stellen. En anderzijds doordat nog geen eenduidige 

en objectief meetbare prestatie indicatoren voorhanden 

zijn die breed worden toegepast. Naast de gebruikelijke 

input indicatoren zoals kosten per m2 of kosten per fte is 

vooral behoefte aan outputindicatoren zoals X % meer winst 

door Y euro te investeren in betere faciliteiten. Er ligt zowel 

voor de praktijk als voor de wetenschap een belangrijke 

taak om heldere indicatoren te ontwikkelen, daadwerkelijk 

de prestaties te meten en de bevindingen te delen. &

dr. ir. D.J.M. van der Voordt is universitair hoofddocent 

aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft, afdeling Real 

Estate & Housing, en senior onderzoeker bij het kennis-

centrum Center for People and Buildings in Delft. Dit 

artikel is een bewerking en update van een lezing over 

strategisch managen van vastgoed in de zorg. 

Figuur 2: Relatie tussen bedrijfsmiddelen en organisa-

tiedoelen volgens De Vries, 2007. Voor vastgoed kan 

ook FM worden gelezen. Prestatie is hier gedefinieerd 

als de mate waarin de bedrijfsmiddelen bijdragen aan 

de doelstellingen en ambities van de organisatie van-

uit het perspectief van verschillende stakeholders.
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