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In het hoofdkantoor van pensioenuitvoerder MN in Den Haag vinden iedere 
week tientallen bijeenkomsten en vergaderingen plaats. Het beheer van deze 
boekingen loopt sinds kort via Facilitor. Manager Facilities Arjen van ’t Kloos
ter en senior facilitair medewerker Ed Jan Boting bij MN, delen hun ervarin
gen. 

door gerard dessing

We gebruikten voor het 

verwerken van de 

zaalreserveringen een 

eenvoudig pakket dat 

we jaren geleden hadden aangeschaft. Eigenlijk 

was dat niet meer van deze tijd. Soms kwamen 

dubbele boekingen voor of kon je een collega geen 

goede informatie geven over zijn reservering. Het 

leverde een stijging van het aantal klachten van in

terne klanten op. Als je dat afzet tegen het hoge 

serviceniveau dat we aanbieden aan onze eigen op

drachtgevers, dan is het duidelijk dat het tijd werd 

voor een professionaliseringsslag.”

Aan het woord is Arjen van ’t Klooster, sinds 2013 

manager Facilities bij MN, een van de grootste pen

sioenuitvoerders en vermogensbeheerders in ons 

land.  Samen met zijn collega Ed Jan Boting, senior 

facilitair medewerker bij MN, legt hij op een doorde

weekse dag in het hoofdkantoor in Den Haag (een 

kantoor met 17 verdiepingen, gelegen vlak langs de 

A12) uit dat het boeken van een vergaderzaal voor

heen een tamelijk arbeidsintensief proces was: de 

klant belde op, gaf zijn wensen door en de Facility

deskmedewerker voerde de gegevens in het systeem 

in. “Daar gingen heel wat uren in zitten, zonde na

tuurlijk.” Om deze situatie te verbeteren werd een 

zoektocht – onder andere op de beurs Facilitair – 

naar een alternatief systeem gestart. De afdeling 

Facilities diende een aanvraag voor de aanschaf 

17.000 zaal reserveringen    
soepel verwerken

THema: fmis

Het hoofdkantoor van pensioenuitvoerder MN in Den Haag, vlak langs de A12. 
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van een professioneel facility management infor

matiesysteem in. Na goedkeuring door de directie 

werd een Programma van Eisen opgesteld, gevolgd 

door een RFP. Drie softwareleveranciers kregen de 

gelegenheid zich te presenteren en uitleg te geven 

over hun softwarepakket. 

Volledig webbased

Toen de afdeling Facilities Facilitor in beeld kreeg 

raakten zij enthousiast over onder meer de modu

laire opbouw, functionaliteiten en schaalbaarheid. 

Het werd nog positiever toen bleek dat het systeem 

volledig webbased was. “Met een SaaS oplossing 

betaal je eenmalig de uren, gemoeid met de imple

mentatie. Verder sluit je een abonnement af en re

ken je af op basis van de modules die je afneemt en 

het aantal gebruikers. Daarmee komt het financië

le plaatje er heel anders uit te zien, omdat je geen 

grote investering hoeft te doen.”

Toen na onderzoek bleek dat het systeem en de 

SaaSomgeving ook aan de securitystandaards van 

de ITafdeling van MN kon voldoen, volgde het be

sluit om voor Facilitor te kiezen. 

systeeminrichting

De volgende stap was het inrichten van het sys

teem. Ed Jan Boting nam samen met een collega 

deze klus op zich. Gedurende twee maanden deden 

zij praktisch niets anders dan inventarisgegevens 

verzamelen, foto’s van alle ruimtes maken, specifi

caties van aanwezige ICTapparatuur en andere 

faciliteiten toevoegen enzovoort.

testen

Toen het systeem steeds meer vorm kreeg, volgden 

enkele testrondes onder enkele key users, zoals se

cretariaten. Het leverde nuttige informatie op over 

onduidelijkheden en/of mogelijkheden om de be

diening makkelijker of logischer te maken. Dit 

leidde weer tot aanpassingen, waardoor de ‘live

gang’ op 2 maart 2015 eigenlijk vlekkeloos verliep.

De contacten met de secretariaten leverden ook 

andere nuttige informatie op. Boting geeft een 

voorbeeld: “Bij iedere vergadering zorgden we 

standaard voor een kan koffie en thee. Een aantal 

secretaressen gaf aan dat ze twijfelden over het nut 

daarvan. In het systeem is dat nu aangepast: een 

gebruiker moet bewust een vinkje zetten als hij die 

koffie wil. Het effect is geweldig: we gooien minder 

koffie weg en hoeven minder cateringhandelingen 

uit te voeren.”

Het systeem is via een selfserviceportal op intranet 

benaderbaar: iedere MNmedewerker kan vanaf 

zijn laptop een vergaderzaal boeken en –  afhanke

lijk van zijn autorisatie – aangeven wat zijn wen

sen zijn op het gebied van catering en andere faci

liteiten.

app 

Om het allemaal nog makkelijker en klantvriende

lijker te maken komt binnenkort Facilitor Mobile 

beschikbaar voor alle medewerkers. Van ‘t Kloos

ter kijkt uit naar deze toepassing, die nu alleen be

schikbaar is voor de facilitair medewerkers.

“Neem een collega die bijvoorbeeld op onze vijf

tiende etage (vergadervloer) op zoek is naar een 

lege vergaderzaal en ziet dat de zalen daar vol zijn. 

Dan is de gedachte al snel: dat gaat niet lukken. 

Maar aan de bezettingscijfers zie ik dat er meestal 

genoeg vergaderruimte elders in ons pand beschik

baar is. Straks pakt diezelfde medewerker zijn 

smartphone, klikt op de app en een halve seconde 

later ziet hij realtime welke zalen in het gebouw 

beschikbaar zijn. Die kan hij dan direct reserveren 

en er naartoe gaan.” De app is ook handig voor een 

medewerker, die tijdens een zoektocht naar een 

Ed Jan Boting (op de foto links), senior facilitair medewerker van MN in  

gesprek met Arjen van ’t Klooster, manager Facilities van MN. 

‘Bij het om
zetten van 
een reser
vering past 
het systeem 
direct de ca
tering op het 
nieuwe aan
tal deelne
mers aan’
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vergaderruimte een lege zaal aantreft. Hij kan 

straks met zijn smartphone op het Sentidoscherm, 

dat naast de deur van een vergaderzaal hangt, de 

QRcode scannen en nog wat gegevens invoeren en 

op dat moment de zaal vastleggen. 

positieVe geVolgen 

Van ‘t Klooster is ervan overtuigd dat introductie 

van de app een aantal positieve gevolgen zal heb

ben: de bezettingsgraad van de vergaderzalen gaat 

omhoog, de ‘frustratie/onvrede’ bij medewerkers, 

die denken dat er in het pand geen vergaderruimte 

beschikbaar is, zal afnemen, en de kosten voor ver

gaderingen buiten de deur worden enorm geredu

ceerd. Het systeem brengt nog een ander voordeel 

met zich mee: het omwisselen van zalen wordt heel 

gemakkelijk.

Van ‘t Klooster legt uit hoe dat zit: “Stel, je reser

veert een zaal voor twaalf personen maar later 

blijkt dat er maar acht mensen komen. Voorheen 

bleef dat dan vaak ongewijzigd, waardoor die zaal 

niet optimaal werd benut. Vanuit de facilitydesk 

kunnen we nu heel makkelijk reserveringen om

zetten, zodat die acht personen naar een zaal voor 

acht personen gaan en die grotere zaal weer be

schikbaar komt voor anderen. Bij zo’n omzetting 

past het systeem direct de catering op het nieuwe 

aantal deelnemers aan, dat levert weer een bespa

ring en minder verspilling op.”

bezoekersregistratie en           

parkeerbeheer

Het FMIS wordt bij MN op dit moment niet alleen 

voor zaalreserveringen gebruikt, maar ook voor be

zoekersregistratie en parkeerbeheer. De volgende 

stap is wellicht het implementeren van de service

managementmodule voor het verwerken van overi

ge klachten en meldingen op de facilitydesk.

Op dit moment wordt dat nog vanuit het ITsys

teem ondersteund, maar Van ‘t Klooster zou op 

termijn liever aansluiten bij de functionaliteit die 

Facilitor biedt. “Stel, er zijn repeterende klachten, 

dan wil ik dat zien. Ik kan dan maatregelen treffen 

die verder gaan dan steeds maar weer die ene losse 

reparatie uit te voeren. Met een FMIS kan ik wel 

over die informatie beschikken en is dat makkelij

ker te realiseren.”  

kostenbesparing

Welke kostenbesparingen het systeem met zich 

meebrengt? “Het gaat vooral om besparingen in 

uren op de facilitydesk”, zegt Van ‘t Klooster.

“Het aantal zaalboekingen is bij ons op jaarbasis 

zo’n 17.000. Daar zaten voorheen dus heel veel te

lefoontjes naar de facilitydesk aan vast. Dat aantal 

is nu drastisch teruggelopen, omdat medewerkers 

zelf hun zalen boeken. Dat scheelt veel uren op de 

facilitydesk en blijft er meer tijd over voor andere 

vraagstukken.”

krachtig

Terugkijkend zijn van ‘t Klooster en Boting tevre

den over de gang van zaken tot nu toe.

De samenwerking met de leverancier is prima. Bo

ting: “Je kent de Facilitormensen nu beter dus dat 

schakelt makkelijk, ze weten precies waar het bij 

MN over gaat als je vragen hebt. Soms gaat er wel 

eens iets niet goed, maar dat wordt heel snel opge

pakt. Mooi is ook dat als we een idee hebben voor 

een systeemaanpassing waarvan de leverancier 

zegt: ‘wat goed, dat gaan we doen’, dat alle klanten 

van Facilitor daarvan profiteren. En dat werkt ook 

andersom. Dat vind ik krachtig.”

Van ’t Klooster, tot slot: “Met het systeem realise

ren we een besparing, urenreductie op de facility

desk, gooien we minder weg en verminderen we 

dus het afval. Ook de klanttevredenheid is geste

gen. Als na de ingebruikname van de app ook de 

bezettingsgraad van de vergaderzalen nog gaat stij

gen, hebben we ons doel bereikt.”  <<

‘We gooien 
minder koffie 
weg en hoe
ven minder 
catering
handelingen 
uit te voeren’

kerngegeVens

Organisatie : mn

Kernactiviteit :  uitvoering van pensioen- en sociale regelingen en 

verzekeringen, beheer van ca. 110 miljard  aan pen-

sioenvermogen 

Plaats  : den Haag (hoofdkantoor, ca 26.000 m2 nvo) 

fTe  : circa 1200 

Werkplekken : circa 1000 

fmis  : facilitor


