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Facility management als  vaardigheid 
Henk Vincent is Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan in het AZ Alma. Hij combineert 
een diep gewortelde passie voor techniek & wetenschappen met praktijkervaring in 
de frontlinie van de verpleging (spoedafdeling), een groot hart voor de zorgsector, een 
analytische geest en de onweerstaanbare gave om mensen te enthousiasmeren voor zijn 
projecten.

GENOMINEERDE HENK VINCENT    

Henk Vincent had als jongere al een 

levendige interesse voor techniek en bouw. 

Kiezen voor de technische humaniora lag 

dan ook voor de hand. Omdat sport hem minder 

lag, maar sociale contacten des te meer, engageerde 

hij zich in de jeugdbeweging en bij het Rode Kruis, 

waar hij een EHBO-opleiding volgde. Dat bepaalde 

ook zijn verdere studiekeuze.

Hij startte zijn carrière eind de jaren tachtig in de 

Gentse	 Kliniek	 H.	 Familie	 (nu	 AZ	 Sint-Lucas)	 als	

verpleegkundige op de spoedafdeling. Vanuit die 

ervaring werd hij al snel geboeid door het verbeteren 

van de operationele ondersteuning aan collega’s 

en patiënten. De microbe van procesverbetering          

stak toe!

Hij voltooide met succes een licentiaatsopleiding 

ziekenhuisbeleid aan de KU Leuven.

Henk Vincent: “Ik werd stapsgewijs 

verantwoordelijk voor alles waar 

op dat ogenblik niemand anders 

verantwoordelijk voor was: onthaal, 

telefooncentrale, opnamedienst, 

patiëntentransport,… tot het 

mortuarium toe! Daarop volgde 

ook een staffunctie met o.a. een 

studieopdracht voor de keuken”.

Hij sprokkelde een rijke ervaring 

bijeen in zowel zorggerelateerde 

diensten als administratie en bouw. 

“Toen de fusie van de campus Sint-

Vincentius en campus H. Familie 

zich aandiende, werd ik 

erbij gevraagd om op het voorliggende masterplan 

mijn opmerkingen en commentaar te leveren” blikt 

Henk Vincent terug. “Ik heb toen het voorliggende 

plan ontleed en een eigen visie voorgelegd. Het 

leverde me een nieuwe functie als coördinator 

ruimteplanning voor het fusieziekenhuis AZ Sint-

Lucas op”.

Na 15 jaar Sint-Lucas Gent, een rijke leerschool, 

kwam de lokroep voor een nieuwe uitdaging. Dat 

bracht Henk Vincent in 2004 naar AZ Alma in zijn 

thuisstad Eeklo.

Facility management als vaardigheid
“Facility management is multidisciplinair en 

daardoor nauwelijks aan te leren. Het is veeleer 

een ‘vaardigheid’ die zich laat ontwikkelen” schetst 

Henk Vincent. “De creativiteit, het met zoveel 

partijen samen mensen maximaal dienen binnen 

een kader van beperkte middelen, is enorm boeiend 

binnen dit vakgebied. Ongeacht wat er in het 

werkveld nog zal gebeuren, facility management 

moet altijd blijven verbeteren, het beste halen 

uit de beschikbare middelen. In het geval van de 

zorgsector gaat het bovendien om overheidsgeld, 

het geld van elke burger”.

De rangschikking volgens complexiteit plaatst 

ziekenhuizen wereldwijd op de tweede plaats na 

luchthavens. “Ziekenhuizen zijn intens, complex, 

genormeerd, stellen bijzondere kwaliteitseisen, 

zijn kwetsbaar voor wat hygiëne en energietoevoer 

betreft, moeten 24/24 operationeel zijn” licht 

Henk Vincent toe. “De helft van de patiënten komt 

binnen via de spoedafdeling. Het is een continu in/

uit-gebeuren dat volstrekt niet te voorzien is!”.

Henk Vincent, 
Directeur Facilitaire Diensten 
en Masterplan AZ Alma Eeklo 
Sijsele-Damme
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Facility management als  vaardigheid 

  AZ Alma 

AZ Alma ontstond in 2006 als fusie tussen het voormalige Elisabethziekenhuis te Sijsele en de H. Hartkliniek te Eeklo. Tot de 

fusie werd in 1999 nog verplicht door Mieke Vogels, toen zij Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid was, met daaraan 

gekoppeld de bouw van een nieuw ziekenhuis. De daartoe noodzakelijke subsidies ontbraken echter en er zullen 18 jaar 

verstreken zijn alvorens het nieuwbouw fusieziekenhuis in 2017 zal worden ingehuldigd.

Als Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan stuurt Henk Vincent 260 mensen aan, die o.a. zorg dragen voor de voeding 

& catering, schoonmaak, technische dienst, centrale afdelingslogistiek & intern patiëntentransport en magazijn & distributie. 

Daarnaast is hij tevens projectleider voor het concipiëren en realiseren van het Nieuwbouwproject. 

Over de grenzen 
van de eigen sector kijken
‘De juiste persoon op de juiste plaats’ is ook 

voor facility management essentieel. Daarom 

heeft Henk Vincent zich omringd met staf- en 

projectmedewerkers die hem assisteren bij de 

dieper liggende techniciteit van de projecten. “Het 

gaat er altijd om processen te doorgronden en te 

optimaliseren” stelt Henk Vincent. “Het komt er 

dan ook op aan om een visie te ontwikkelen, over 

de grenzen van de zorgsector heen te durven kijken, 

te structureren, de juiste menselijke organisatie op 

te zetten en de middelen te vinden om de gewenste 

resultaten te kunnen boeken. Ik gebruik daartoe 

graag de GBV-aanpak: Gezond BoerenVerstand 

helpt facility management flink vooruit. Het is 

belangrijk om eenvoud te creëren en doordacht 

tewerk te gaan, dat werkt zowel de efficiëntie, de 

kwaliteit als de acceptatie door de betrokkenen in 

de hand en voorkomt procesfouten”.

SLA’s laten zich slechts waar maken als aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. Daarom draaide Henk 

Vincent SLA om tot ALS: slechts dan kan facility 

management maximaal ondersteuning bieden. 

Daar moet iedereen bewust van worden gemaakt.

Eerlijkheid tegenover alle partijen duurt het langst. 

Respect kan je slechts krijgen door het zelf te geven. 

Immense impact
Facility management dient vele klantengroepen 

in een ziekenhuisomgeving: patiënt, artsen 

en zorgvestrekkers, bezoekers, maar evenzeer 

aandeelhouders	 (overheid)	 en	 financiële	 partners.	

Een goed beheer is essentieel en dat maakt facility 

management essentieel voor elk ziekenhuis. De 

impact van facility management op de werking 

van de totale zorginstelling en bijgevolg op de 

exploitatiekosten is immens. Een strategische rol 

voor facility management is dan ook evident.

Facilitaire processen moeten ondergeschikt zijn aan 

de zorgprocessen. Enkel door een overkoepelende 

visie op alle processen is optimalisering mogelijk, 

met geïntegreerde processen en taakuitzuivering 

bij het verplegend personeel en ook andere 

medewerkers tot gevolg. Dat leidt tot meer 

efficiëntie, geoptimaliseerde budgetcontrole en 

tevredenheid bij alle klantengroepen. 

Professionaliseren kent geen einde
De professionalisering is al ingezet lang voor 

facility management een begrip was. In de jaren 

zeventig keek catering naar hoe de luchtvaart het 

aanpakte. Er is heel veel externe kennis binnen 

de ziekenhuizen gehaald. Professionaliseren, beter 

doen dan de profit-sector is de rode draad voor alle 

processen.

In 1985 verenigden Vlaamse FM-pioniers in de 

zorgsector zich onder de ‘Hoofden Facilitaire 

Diensten	 van	 Verzorgingsinstellingen’(HFDV),	

wat resulteerde in zeer veel ervaringuitwisseling, 

collegiale contacten en benchmarken.

Facility management staat in de toekomst nog meer 

voor de enorme uitdaging meer kwaliteit te moeten 

bieden met minder middelen. Een doordachte 

aanpak, met grote aandacht voor de functionaliteit 

van gebouwen en doordachte processen is daartoe 

noodzakelijk. Ook duidelijk communiceren over 

problemen is onontbeerlijk om ze de wereld uit     

te helpen. 

Facility management is een voortdurend leerproces. 

Elk project vereist bijsturing van de kennis en levert 

nieuwe ervaringen op.

Technische assistentie is noodzakelijk om 

facility management beter te laten doen. ICT en 

automatisering kunnen veel betekenen - indien 

verantwoord toegepast - om werkingskosten te 

drukken en te concentreren op de zorgverstrekking.

 

 

 Eduard CODDé  n



22  PROFACILITY MAGAZINE NR. 41  MAART 2014

Nieuwbouwproject fusieziekenhuis AZ Alma Eeklo  
Gecreëerd rond geïntegreerde processen 

Er worden nog steeds ziekenhuizen gebouwd 

enkel vanuit zorggewoontes, maar de dagelijkse 

ziekenhuiswerking is veel meer omvattend dan 

zorgverstrekking alleen. ‘Een gebouw moet idea-

liter ontwikkeld worden vanuit de proceswerking 

en niet omgekeerd’ zo luidt de overtuiging bij 

Henk Vincent en zo geschiedt nu ook.

Henk Vincent: “Toen ik hier in januari 2004 

begon was er slechts een bouwintentie. In dit 

nieuwbouwproject kan ik alles kwijt wat ik in 

mijn ganse facilitaire loopbaan geleerd heb. 

Het gaat over zorgverstrekking, duurzaamheid, 

efficiëntie, functionaliteit, bouwtechnieken, 

uitstraling, evenals projectmanagement. Dit is 

facility management in zijn grote totaliteit!”.

Het nieuwbouwproject vertrekt vanuit het 

spreekwoordelijke blanco blad. Henk Vincent 

schreef de conceptuele opties uit: wat willen 

we?, hoe willen we het? De Raad van Bestuur 

bekrachtigde dit. “Als inwoner van Eeklo is de 

uitdaging van dit project nog groter” benadrukt 

Henk Vincent.

Gebruikers beslissen
Om zeker te zijn dat het uiteindelijke plan vanuit de 

praktische werking zou ontkiemen, bracht Henk 

Vincent in februari 2004 liefst 24 werkgroepen 

samen. Elke dienst die deel zal uitmaken van 

het nieuwe fusieziekenhuis werd uitgenodigd, 

goed voor een 160-tal deelnemers. “Iedereen 

bedacht binnen zijn werkgroep zijn eigen dienst” 

licht Henk Vincent toe. “Dat resultaat werd 

aan de architecten overgemaakt, die de wensen 

rationaliseerden tot het aantal gesubsidieerde m², 

zodat eind 2004 een plan kon worden ingediend 

bij het VIPA. Het duurde tot 2011 vooraleer de 

subsidiebelofte volgde”.

De werkgroepen van het eerste uur blijven 

doorwerken en bepalen momenteel o.a. de 

beschrijving van de functionaliteiten voor het 

aankopen van medische apparaten. 

Daarnaast werd een bouwcomité in het leven 

geroepen, dat wekelijks bijeenkomt en een 

Comité Masterplan, dat de uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid heeft.

Henk Vincent: “We kregen de kans een huis aan 

te kopen met uitzicht op de nieuwbouwwerf 

en hebben dat ingericht als werfkantoor. Als 

eerste bouwhandeling hebben we de definitieve 

omheining rond het terrein laten optrekken en 

palen met WiFi-netwerkcamera’s geplaatst. Dat 

verzekert	ons	een	100%	en	24/24	werfbeveiliging/

controle, evenals interessante beelden voor onze 

interne communicatie over de evolutie van dit 

project”. 

Processen en efficiëntie als fundament
De organisatie van de verpleegeenheden werd 

maximaal efficiënt ingedeeld, wat leidde tot 2 tegen 

elkaar gezette L-vormige blokken. Voor de centrale 

afdelingslogistiek is het onder omstandigheden 

mogelijk beide verpleegeenheden te bedienen. 

De dienst magazijn & distributie levert tot op de 

afdeling, waar logistiek het overneemt. 

“Er is geen enkele lege beweging in het 

ziekenhuis” stelt Henk Vincent trots. “De dienst 

magazijn & distributie zorgt voor het linnen, de 

catering, medische verbruiksgoederen,… Wij zijn 

klaar voor de uitdaging van de toekomst in de 

zorgsector!”.

Henk Vincent belangrijkste FM-project: 

Puro is committed to protecting the rainforests. We are working 
alongside World Land Trust and for every cup of coffee sold money 
is given to buy and protect areas of rainforest in South America.

We believe in paying fair wages to the farmers who grow our coffee. 
All Puro coffee is certified Fairtrade.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88


