


FMXXL  
in de  
museale  
collectie 
van collectie 
tot pand

In de culturele sector, waar musea met hun eigen 

collectie en wisselende tentoonstellingen bezoekers 

een onvergetelijke dag bezorgen, zit achter de 

schermen een hele andere wereld. De wereld 

waarin vraagstukken spelen rondom financiering, 

risicobeheer en vernieuwing.  

In die wereld kunnen wij als facilitaire doorpakkers het 

verschil maken. Op onze pragmatische wijze kunnen 

we met een ‘helikopterview’ naar vraagstukken kijken 

en oplossingen bedenken, zonder de waarde van het 

pand en de collectie te onderschatten. 

De combinatie van onze facilitaire kennis en affiniteit 

met kunst, maakt dat wij samen met u komen tot 

een efficiënte besteding van (publieke) middelen. 

Vernieuwing en verandering kunnen doorvoeren 

afhankelijk van uw ambities en toekomstplannen 

voor het museum. Wij verstaan de kunst van het 

samenwerken.



FMXXL is opgericht in 2012 vanuit een groeiende 

behoefte aan tijdelijke kwalitatief hoogwaardige 

facilitaire invulling op tactisch en strategisch 

management. Willemijn Bergsma en Simon 

Huismans, beide eigenaar, hebben meer dan 15 

jaar facilitaire ervaring. Wij en alle professionals 

binnen ons bedrijf opereren vanuit een éénduidige, 

heldere én ambitieuze visie: We zijn de meest 

resultaatgerichte facilitaire management 

organisatie in de markt. We overtreffen altijd 

de klantverwachting en inspireren onze 

opdrachtgevers. Daarnaast leveren we een 

bijdrage aan een prettige werksfeer.

wij zijn  
fmxxl en  
wij staan  
voor u klaar 



onze lat ligt hoog
Onze facilitair specialisten zijn meer dan betrokken bij 
organisaties waar ze werkzaam zijn. Dit gebeurt met een  

no-nonsense mentaliteit en een pragmatische facilitaire ervaring.

wij leveren:

 Tijdelijk Facilitair 
Management

 Advies en 
consultancy

Project-
management

Huisvestings-
management

 Inkoop 
ondersteuning



FMXXL heeft een klantenbasis in alle segmenten en industrietakken 
waar we trots op kunnen zijn. Overheden, semi-overheden en bedrijven 
behoren tot de doelgroep. We excelleren in het hogere middensegment.



In de markt zien we een groeiende vraag naar tijdelijke facilitaire 
ondersteuning als gevolg van uitval, gewijzigde capaciteitsvraag  

en specifieke kennis. Speelt deze vraag ook in uw museum? 

museum ondersteunen
professionals die uw

s.huismans@fmxxl.nl
Simon Huismans

06 24 60 55 68
w.bergsma@fmxxl.nl

Willemijn Bergsma

06 15 43 73 14

Wij horen het graag. Neem contact met ons op!




