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De huisvestingswereld is behoorlijk 
versnipperd. Verschillende partijen 
tekenen voor losse onderdelen: het huren 
van een gebouw, de inrichting en het 
dagelijks onderhoud. Dat betekent dat 
niemand de totale kosten overziet of er 
verantwoordelijk voor is dat de mooie 
plannen van het begin ook daadwerkelijk 
uitgevoerd worden. Dat leidt vaak tot 
frustratie en hoge kosten.  
Dat moet anders kunnen, dachten 
Eelco Hoet en Richard van der Maas. 
Met MYSS kijken ze met een frisse blik 
naar de keten en stellen ze vragen bij 
vanzelfsprekendheden. Zoals: waarom 

Gebouwpas

‘Momenteel 
bouwen we een 
vastgoed- en facilitair 
contractmanage-
mentsysteem: “De 
Gebouwpas”. In 
de Gebouwpas 
zijn alle afspraken 
opgenomen tussen 
een vastgoedeigenaar 
en een eindgebruiker 
rondom het gebruik 
van een gebouw. beide 
partijen beschikken 
daarmee over en weer 
over de meest actuele 
informatie over het 
gebouw. Dat is geen 
overbodige luxe, want 
nu moet belangrijke 
informatie over diensten, 
leveringen, onderhoud 
en de wederopleverings-
verplichting vaak uit 
alle hoeken en gaten 
gehaald worden - als 
die al beschikbaar 
is. bij verhuizing of 

is de huisvestingsketen opgeknipt in 
onderdelen? Is de opdeling wel zo logisch? 
En vooral: kan het niet anders en beter? 
Het antwoord is ja. MYSS kiest bewust voor 
een integrale aanpak. In plaats van voor 
één onderdeel, tekent MYSS bij voorkeur 
voor de hele keten, van advisering en 
implementatie tot de dagelijkse regie. 
Dat leidt tot optimalisering van de totale 
huisvesting. Op die manier doet een 
gebouw voor een bedrijf wat het hoort te 
doen: ondersteunen van werkprocessen 
en het behalen van de doelstellingen van 
een bedrijf. En ook niet onbelangrijk: tegen 
beduidend lagere kosten. 

Complex MYSS werkt vaak 
voor bedrijven met een complexe 
bedrijfsvoering die zelf geen expertise in 
huis hebben op het gebied van vastgoed 
en facilitaire zaken. Daar komt de kracht 
van MYSS het beste uit de verf. Als een 
bedrijf slechts gebruik wil maken van 
één onderdeel van MYSS’ expertise dan 
kan dat, maar de kracht zit hem vooral in 

verkoop van gebouwen 
komen partijen er 
vaak achter dat de 
gebouwdocumentatie 
niet op orde is. Het kost 
veel tijd en geld om de 
benodigde documenten 
boven water te krijgen. 
De Gebouwpas maakt 
daar een einde aan. Het 
systeem biedt inzicht 
in de laatste stand van 
zaken, de meest actuele 
set tekeningen, de 
staat van onderhoud 
en de contractuele 
huurafspraken. 
Daarnaast biedt 
het systeem de 
eindgebruiker de 
gelegenheid om 
alle afspraken 
met zijn facilitaire 
dienstverleners 
vast te leggen en te 
benchmarken. Dat 
biedt totaaloverzicht 
in kosten en zekerheid 
aan eigenaren en 
gebruikers.’

het adviseren over de optimalisering van 
de totale keten. ‘Het vinden van de beste 
huisvesting vraagt dat je je verdiept in het 
bedrijfsproces van de klant’, stellen beiden. 
‘Wij zorgen dat de totaaloplossing voor hun 
huisvestingsprocessen ook op de lange 
termijn werkt. Dat is onze drive.’ 

Waarom vinden jullie het zo belangrijk om de 
hele keten te verzorgen en niet sleChts een 
onderdeel?
‘Omdat dat voor de klant het beste resultaat 
oplevert. Met deze werkwijze weten we 
namelijk zeker dat het gebouw past bij 
de bedrijfsvoering van de klant. Het 
komt helaas veel voor dat plannen niet 
of anders worden uitgevoerd dan was 
bedacht. Dat komt voor een groot deel 
door de versnippering van de diensten 
van de meeste vastgoed- en facilitaire 
bedrijven. Iedereen doet waar hij goed in 
is, maar niemand overziet het geheel of is 
verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
Met iedere extra betrokkene gaat er een 
stukje informatie verloren. Het is zoals 
bij het “Tree Swing Model”: door gebrek 
aan regie wordt er uiteindelijk iets totaal 
anders geleverd dan wat de klant wenste. 
Dat zorgt voor veel inefficiëntie in de 
huisvestingsketen. De klant is gebaat bij 
iemand die de impact van individuele 
keuzes op de hele keten overziet en daarop 
bijstuurt. Doordat wij niet alleen adviseren, 
maar ook de regie nemen, zorgen we dat de 
doelstellingen ook echt worden behaald.’
 
is faCility management niet een vreemde eend 
in de bijt in jullie dienstverlening? 
‘Veel problemen ontstaan juist doordat 
facility management niet of te laat 
betrokken wordt bij de plannen voor 
de toekomstige huisvesting. Dat leidt 
achteraf vaak tot inefficiënt gebruik van 
een gebouw en ontevreden medewerkers. 
Daarom brengen wij de interne en externe 
stakeholders van een huisvestingsproject 
direct bij elkaar, zodat de doorlooptijd wordt 
verkort en faalkosten door gebrekkige 

Huisvesting gaat nogal eens gepaard met 
verrassingen. Dan blijkt dat het mooie nieuwe pand 
toch niet aan de verwachtingen voldoet, waarna de 

facility manager de brandjes mag blussen. Of dat 
een verhuizing handenvol geld kost omdat facilitaire 

contracten niet tijdig zijn opgezegd of omdat niemand 
meer wist hoe het oude kantoor aan de verhuurder 

moet worden opgeleverd. Eeuwig zonde, vinden 
Eelco Hoet en Richard van der Maas. Daarom doen 

zij het met MYSS anders. ‘Wij bestrijken de hele 
huisvestingsketen.’ 
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overdracht worden voorkomen. Als je 
vooraf al bedenkt wat er kan gebeuren 
tijdens het gebruik van een gebouw, krijg 
je betere huisvesting en bespaar je flink op 
de kosten.’

Waarom praten jullie over “de 
huisvestingsketen”?
‘Ketendenken vormt het fundament van 
onze werkwijze. Huisvesting is voor ons 
namelijk geen lineair maar een circulair 
proces. Organisaties ontwikkelen zich 
en dat wil je vertaald zien in optimale 
vastgoed- en facilitaire processen. 
Huisvesting is een voortdurend proces 
zonder vast startpunt. Uit onderzoek is 
gebleken dat een integrale blik op vastgoed 
en facilitaire zaken tot wel 20 procent 
besparingen op de totale kosten kan 
opleveren. Doordat wij ook de operationele 
kant van het huisvestingsproces 
voortdurend managen, kunnen wij onze 
klanten optimaal adviseren.’

Wat vraagt deze aanpak van jullie als 
adviseurs en Wat levert het de klant op?
‘Het vraagt echte betrokkenheid bij het 
primaire bedrijfsproces van onze klanten. 
Wij kijken eerst goed wat er voor hen nodig 
is, nu en op de lange termijn. Een mooi 
kantoor huren is niet ingewikkeld. Maar 
het gaat erom dat het “mooie” kantoor over 
vijf jaar nog steeds voldoet aan de behoefte. 
Daar past geen korte termijnperspectief 
bij. Wij focussen op lange termijn advies en 
zorgen voor oplossingen die duurzaam zijn. 
Die aanpak kost tijd. Je moet investeren in 
vertrouwen van klanten, maar als dat er 
eenmaal is, leidt dat tot grote tevredenheid 
en duurzame relaties.’

‘�Huisvesting�is�voor�ons�
geen�lineair�maar�een�
circulair�proces’

saMenwerkInG 
 
‘De vragen waar 
bedrijven mee te maken 
krijgen, worden steeds 
complexer. Thema’s 
als mobiliteit, energie, 
locatie en hybride 
werken zijn van groot 
belang bij een integrale 
aanpak. wij hebben 
niet al die kennis in 
huis, maar we weten 
wel bij welke partijen 
we die op moeten halen. 
sinds afgelopen zomer 
zijn wij daarom een 
partnership aangegaan 
met The Instant Group, 
wereldwijd adviseur 
op het gebied van het 
hybride maken van 
werkplekken voor 
eindgebruikers. De 
kennis en ervaring die 
Instant heeft opgedaan 
wordt daarmee ook 
beschikbaar voor onze 
nederlandse klanten 
en relaties. MYss 
is voor Instant het 
bruggenhoofd voor het 
gezamenlijk opzetten 
van hun dienstverlening 
voor nederlandse 
multinationals. 
Daarbij zijn we recent 
ook lid geworden van 
het aaa-netwerk. onze 
klanten kunnen daarmee 
profiteren van de 
aanvullende kennis van 
andere professionals.’

plaTforM as a 
servIce 

‘MYss staat voor 
Manage Your services. 
Het idee achter de 
naam is afkomstig 
van het model dat 
wij gebruiken voor 
onze dienstverlening: 
platform as a service 
(paas). via MYss kan 
worden samenwerkt 
met dienstverleners 
die een kei zijn op 
hun vakgebied, van 
kantoorinrichting tot 
catering of schoonmaak. 
Dit zijn onze 
strategische partners 
die via ons voor onze 
klanten werken. De 
klant bepaalt in overleg 
met ons welke partij het 
beste aansluit bij zijn 
wensen en behoeften. 
Zo zorgen we dat onze 
klant met de beste 
partijen in zee gaat 
om zijn ondersteunde 
werkprocessen te 
optimaliseren. Daarbij 
fungeren wij als schakel 
tussen klanten en 
toeleveranciers. Het 
grote voordeel voor de 
klant is dat MYss het 
centrale aanspreekpunt 
is voor een veelheid aan 
leveranciers.’ 

eelco HoeT 

waar kom je vandaan? 
De afgelopen twintig 
jaar heb ik gewerkt bij 
onder meer Johnson 
controls en Jll waar ik 
eind verantwoordelijk 
was voor de corporate 
dienstverlening met 
betrekking tot het 
optimaliseren van 
het vastgoed en de 
facilitaire diensten van 
bedrijven
wat houdt je bezig? 
optimaliseren van 
bedrijfsprocessen voor 
organisaties waarbij een 
link is met vastgoed. bij 
bedrijven in de maak-, 
proces- of logistieke 
industrie is nog heel 
veel te optimaliseren
aan welk project werk 
je? 
veel projecten tegelijk. 
we zijn momenteel druk 
bezig met het opzetten 
van operationeel asset 
management voor de 
logistieke sector
wat wil je bereiken? 
een bedrijf dat 
organisaties continue 
ondersteunt bij het 
optimaliseren van de 
huisvestingsketen, van 
initiatief tot transactie 
tot facilitair beheer. 
klanten moeten nooit 
meer bij ons weg willen 
omdat wij een essentieel 

onderdeel van hun 
organisatie zijn
wat is je visie voor de 
toekomst?
De werkwijze van MYss 
om als integrator de 
totale huisvestingsketen 
van organisaties 
voortdurend te blijven 
optimaliseren is een 
belangrijke bijdrage 
aan de ambities van 
bedrijven om over enkele 
jaren co2-neutraal te 
zijn
wat wilde je vroeger 
later worden? 
architect 
welke wijze les neem jij 
ter harte? 
The best thing in life 
turns out always to be 
right in front of you
van wie heb je het 

meeste geleerd? 
John suyker, hij is de 
eerste die uitlegde dat je 
vastgoed en huisvesting 
vanuit een Total costs of 
occupancy methodiek 
moet benaderen 
om lange termijn 
doelstellingen te behalen
waar ben je trots op? 
keuze om zelf te gaan 
ondernemen
ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier
Introvert of extravert? 
extravert
optimist of pessimist? 
optimist
welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
volhoudendheid
welk jaargetijde is het 
fijnst? 

rIcHarD van Der 
Maas 

waar kom je vandaan?
Mijn achtergrond ligt 
in de makelaardij. 
Tot eind 2012 lag de 
focus op verhuur en 
verkoop van met name 
kantoorpanden. In de 
regio rotterdam. begin 
2013 als ondernemer 
gestart. waarbij de focus 
ligt op het adviseren van 
de eindgebruiker op het 
gebied van huisvesting
wat houdt je bezig?
vastgoed
aan welk project werk 
je? 
Diverse projecten voor 
diverse opdrachtgevers. 
variërend van het 
herstructureren 
van lopende 
huurovereenkomst, 
heronderhandelingen, 
verkopen tot strategisch 
lang jarig advies. Het 
integreren van de 
huisvestingsketen om de 
dienstverlening naar de 
klant te optimaliseren
wat wil je bereiken? 
Het verder bouwen aan 
MYss met als doel het 
een toekomst bestendig 
bedrijf waar de 
eindgebruiker volledig 
wordt bediend op het 
gebied van huisvesting 
en alles wat daar mee te 
maken heeft

wat is je visie voor de 
toekomst?
De toekomst is 
uitdagend. Ingegeven 
door onder andere 
klimaatveranderingen 
en polarisatie in 
onze maatschappij 
zijn de uitdagingen 
groot. Met name de 
klimaatverandering is 
voor bedrijven een grote 
uitdaging. ondanks 
deze uitdaging is het 
voor veel bedrijven 
wel een belangrijk 
onderwerp. streven naar 
een duurzaam beleid 
waarbij het klimaat een 
wezenlijk onderdeel 
is. waarbij bedrijven 
vaak afhankelijk zijn 
van andere bedrijven 
in de keten. Juist het 
optimaliseren van de 

huisvestingsketen kan 
hieraan bijdragen. MYss 
streeft met een integrale 
huisvestingsketen hier 
een bijdrage aan te 
leveren
van wie heb je het 
meeste geleerd?
Mijn 1e werkgever
waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
barbecue
wat/wie maakt je blij?
Mijn gezin
waar ben je trots op?
Mijn kinderen
wat is je favoriete 
muziek?
Ik heb een brede muziek 
smaak
wat is je favoriete sport?
Triatlon
ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier

‘�Wij�zorgen�dat�de�
totaaloplossing�
voor�hun�
huisvestingsprocessen�
ook�op�de�lange�termijn�
werkt’

lente
welk vakantieland? 
Italië
wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
een boot
wat heb je leren 
waarderen in 
coronatijd?
vrije tijd
wat ga je zeker nog 
een keer doen? 
parachutespringen

Introvert of extravert?
extravert
optimist of pessimist?
optimist
welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
altijd positief
welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
welk vakantieland?
Italië
wat heb je leren 
waarderen in 
coronatijd?
De kleine momenten
wat ga je zeker nog 
een keer doen?
Zeezeilen


