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H et UZ Gent telt meer dan 6000 
medewerkers, biedt meer dan 1000 
bedden voor eendaagse en 

meerdaagse opnamen en behandelt dagelijks 
ruim 3.000 patiënten, wat het tot een van de 
grootste en meest gespecialiseerde zieken-
huizen in Vlaanderen maakt. Voordien werd 
door de facilitaire dienst gebruik gemaakt van 
een zelf ontwikkelde software voor het melden 
en afhandelen van hoofdzakelijk technische 
problemen, evenals het factureren naar 
diensten en het ingeven van prestaties. 
Er zaten geen plannen in opgenomen. 
Bedoeling van de invoering van een FMIS was 
om een betere kijk te krijgen op de facilitaire 
processen en daartoe was een totaalpakket 
voor facility management nodig.

Marktonderzoek
Als eerste stap werd het eigen systeem 
afgetoetst t.o.v. het marktaanbod. Integratie 
van het bestaande was noodzakelijk, opdat het 
werk van jaren niet zou verloren gaan.

UZ Gent: interne sensibiliserings-
campagne voor het change 
management en gebruik van 
FMIS system

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) bundelt alle gegevens, processen 
en documenten voor de facilitaire dienst in één gecentraliseerd systeem. Vooral binnen 
de zorgsector is de integratie van FMIS softwareoplossingen veralgemeend. Gezien 
de complexheid van de organisatie en de verspreiding van de informatie, opteerde           
het Universitair ziekenhuis Gent voor een stapsgewijze implementatie. 

Bert Van De Wielle, Klantendienst & FMIS, 
Facilitair Beheer - Dienst Infrastructuur aan 
het UZ Gent: “Zowel op strategisch als tactisch 
niveau was iedereen gewonnen voor de aan-
schaf van een performant FMIS. Op opera-
tioneel vlak was er wel wat weerstand”. 
Het registreren van de prestaties werd 
gevraagd. Hierdoor voelden sommige technici 
zich geviseerd en gecontroleerd, want zij 
waren gewoon aan het invullen van een 
logboek en moesten nu overschakelen op een 
digitaal document. Dit werd opgevangen door 
de dienst vorming te betrekken in het      
‘change management’ traject (zie verder). Als 
volgende stap is de implementatie van SLA’s 
per meldingssjabloon en prioriteit voorzien.

Onontbeerlijke opvoeding 
en opleiding 
Parallel aan de implementatie van het FMIS is 
het ‘change management’ uiterst belangrijk en 
dient deel uit te maken van de begeleidende 
vorming. Bert Van De Wielle: “Interne klanten 
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in het UZ Gent werden geïnformeerd via 
nieuwsbrieven, posters, e.a. Er was een 
sensibiliseringscampagne nodig om aan te 
sporen tot online registratie van gewenste 
interventies i.p.v. het voordien gebruikelijke 
doorbellen van de noden”. De eigenlijke 
implementatie verliep vrij vlot. Er is intern 
nog bijgesleuteld, wat aanleiding was tot 

vertraging. Lange termijn denken is een must. 
“Wij opteerden voor een stap per stap 
implementatie, want het gaat tenslotte om een 
zeer intensief proces, waar men lang mee 
bezig is” getuigt Bert Van De Wielle. “We 
misten een degelijke Nederlandstalige 
handleiding als basisdocument om mee aan 
de slag te gaan, al voelden we snel aan dat je 
uiteindelijk beter zelf een eigen handleiding 
opmaakt, aangepast aan de specificiteit van 
het gebruik binnen de organisatie”. 
Een opleiding van de gebruikers door de 
leverancier van het FMIS was voorzien en 
ervaren we als onontbeerlijk, evenals een 
vervolg na de implementatie. 
Een gebrek aan ondersteuning in de eigen taal 
bemoeilijkt vaak de communicatie en vormt 
aanleiding tot misverstanden. Misschien is het 
wenselijk dit aspect op te nemen in het 
lastenboek wanneer men de markt op gaat 
voor een FMIS.

Ervaringen 
“We hadden hogere verwachtingen t.o.v. de 
standaard rapportering die ingebouwd zit” 
geeft Bert Van De Wielle aan. “Dat was 
aanleiding tot een meerkost om de 
rapportering te krijgen zoals we ze wensten”. 
“Algemeen voldoet het FMIS zeker”, luidt de 
balans op dit ogenblik. De facilitaire dienst 

van het UZ Gent had ook positieve ervaringen 
met het aansturen van het maatwerk als deel 
van het implementatietraject.
Het gebruik neemt stelselmatig uitbreiding 
over andere diensten van het UZ Gent, 
waaronder patiëntenvervoer, supply chain, 
catering, linnendienst, schoonmaak etc. 
Bert Van De Wielle: “Onze klantendienst is 
zowat de ambassadeur voor het FMIS-gebruik 
en ‘promoot’ het aan de andere afdelingen”.
Als één van de voordelen wordt ook de 
mogelijkheid tot aansturen van leveranciers 
met raamcontracten vooruitgeschoven. 
Zo kan de onderhoudsfirma voor de bedden 
zelf in het systeem werken. Uitwisseling 
(door-sturen van werkbonnen) via het FMIS is 
mogelijk voor alle onderhoudscontractors.
Het opnemen van onderhouds- en meer-
jarenplannen maken dat de dienst infra-
structuur, toekomstige technische en bouw-
kundige gebreken veel ‘preventiever’ kan 
aanpakken. 

“ Een opleiding van de gebruikers door de leverancier van 
het FMIS was voorzien en ervaren we als onontbeerlijk, 

evenals een vervolg na de implementatie “
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Er komt enige ontevredenheid aan de oppervlakte 
wanneer het gaat over de door de FMIS leverancier 
voorziene ‘roadmap’. “Deze wordt teveel als opge-
drongen ervaren” commentarieert Bert Van De Wielle. 
“Er worden heel vaak updates aangekondigd zonder 
duidelijkheid over de daarin vervatte meerwaarde voor 
ons. Als gebruiker moet je onmiddellijk kunnen zien 
wat nieuw is en wat eventueel wegvalt. Dat kan essen-
tieel zijn voor de eigen organisatie en workflow”. 
Budgetoverschrijdingen vormen een concreet risico bij 
een zowel in de breedte als diepgang uitgebreid FMIS 
zoals dat waar het UZ Gent zich van bedient.

Eduard Coddé ✍

Nieuwe generatie in Facility Management

Bert Van De Wielle deed zijn middelbare studies aan  
het VTI Sint-Laurentius te Lokeren, waar hij een diploma 
elektrotechniek behaalde. Aansluitend opteerde hij 
voor een Bachelor-opleiding Facility Management aan 
de KaHo Sint-Lieven, Campus Waas, waar hij in 2010 
afstudeerde.
In juli 2010 begon hij zijn professionele loopbaan 
als Assistent Klantendienst & FMIS  bij het UZ Gent, 
waar hij meteen betrokken werd bij het gefaseerd 
implementatieproces voor een FMIS. Tot zijn kern-
taken behoren de algemene configuratie van alle 
mogelijkheden van de verschillende FMIS-modules 
(het verzamelen en importeren van gegevens); het 
uiteindelijke rapporteren van data uit het FMIS aan 
het hoger management, op periodieke tijdstippen. 
Daarnaast heeft hij deel aan de communicatie, training 
en ondersteuning van de hoofdgebruikers (back-office) 
en eindgebruikers (front-office).
Eind 2011 stond Bert Van De Wielle samen met Arnout 
Van Hoecke, Dieter Segers en Jolien De Veirman 
aan de wieg van de ‘Young IFMA Professionals’, als 
onderdeel van IFMA Belgian Chapter. 

Bert Van De Wielle, 
Klantendienst & FMIS, 
Facilitair Beheer
Dienst Infrastructuur, 
UZ Gent
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