
  De klant staat centraal:  
Hoe één FMIS-platform Christelijke 

Mutualiteit Midden-Vlaanderen ondersteunt   

‘De klant staat centraal’: Je hoort het bij vrijwel ieder facilitair 
bedrijf. Hoe kan er nog beter geanticipeerd worden op 
klantvragen? Hoe kan de klantbeleving naar een absoluut 
hoogtepunt worden gebracht? Het zijn vraagstukken die spelen 
bij veel organisaties voor het realiseren van een optimale 
klanttevredenheid. Vanzelfsprekend spelen kosten hierin ook een 
belangrijke rol. Wordt er wel kostenbewust en –efficiënt gewerkt? 
Bij de Christelijke Mutualiteit (CM) Midden-Vlaanderen biedt één 
softwareplatform ondersteuning. Ondersteunende processen in 
het kader van gebouwbeheer, onderhoud, IT-configuraties, 
reserveringen, bestellingen en contracten worden integraal in de 
software beheerd. Waarom is de keuze voor één, geïntegreerd 
FMIS-platform gemaakt en wat levert het systeem het 
ziekenfonds op? Stijn van de Velde, eindverantwoordelijke 
Facilities bij Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen, vertelt 
over de rol van het FMIS Ultimo bij het regionale ziekenfonds. 
 
CM MIDDEN-VLAANDEREN 
Met meer dan 500.000 leden en een marktaandeel van 50% is de 
Christelijke Mutualiteit Midden- Vlaanderen het grootste 
regionale ziekenfonds van de Christelijke Mutualiteiten. Zij 
coveren de arrondissementen Gent, Aalst, Oudenaarde en Eeklo. 
Naast de hoofdvestiging in Gent, beschikt  CM Midden-
Vlaanderen over 46 kantoren, waardoor zij ook maximaal fysiek 
bereikbaar zijn voor het publiek. 
 
Als ziekenfonds zorgt  CM niet alleen voor een correcte uitvoering 
van de wettelijke ziekteverzekering, maar verdedigen zij ook de 
belangen van de leden als gebruikers van de gezondheidszorg. 
De Christelijke Mutualiteit ziet zichzelf als gezondheidscoach, 
waarbij een gezonde levensstijl (zowel mentaal als fysiek) wordt 
gepromoot. Daarnaast bieden zij ook eigen diensten en voordelen 
aan, die vaak aanvullend zijn op de wettelijke voorzieningen. Op 
die manier probeert men het gezondheidsbeleid te beïnvloeden.  
 
LOSSE TOEPASSINGEN 
CM Midden-Vlaanderen is een fusieorganisatie uit vier 
ziekenfondsen. Elk ziekenfonds had een eigen toepassing en 
manier van werken voor het borgen van facilitaire processen. 
Tegelijkertijd waren er verschillende mutualiteiten die een eigen 
FMIS-applicatie (Ultimo) hadden draaien. Het was een 
onoverzichtelijke manier van werken die niet langer wenselijk 
was. Stamgegevens en overige informatie werden vaak dubbel 
ingevoerd en er was geen relatie tussen de verschillende 
toepassingen. Er was sprake van versnippering. Dit maakte het 
lastig om beheersinformatie te vergaren. Rapporten moesten uit 
verschillende toepassingen worden gegenereerd. Bovendien was 
het niet kostenefficiënt: ,,Soms werden dezelfde aanpassingen in 
de software bij meerdere mutualiteiten doorgevoerd.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN CENTRALE OPLOSSING 
,,We zijn als regionaal ziekenfonds allemaal met dezelfde zaken 
en processen bezig, ook op het vlak van facilities, dus waarom 
zouden we niet op één platform kunnen werken? Op die manier 
konden we kosten, werk en kennis bundelen. Daar was ik van 
overtuigd”, licht Stijn van de Velde toe. Er was behoefte aan een 
professionele tool, die zou zorgen voor een uniforme werkwijze.  
,,Wij zijn een procesgestuurde organisatie. Dit betekent dat wij 
onze activiteiten organiseren met het oog op maximale 
toegevoegde waarde voor onze (interne) klant. De klant staat 
centraal. Een portal voor de facilitaire producten en diensten 
biedt duidelijkheid aan de klant, waardoor we hen nog beter 
kunnen servicen. Bovendien kunnen wij op die manier ook beter 
anticiperen op klantvragen.” De klant was eveneens een 
belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de centrale tool: 
,,Het systeem moest efficiënt zijn met aandacht voor de rol en 
het gebruiksgemak van onze interne klant.” 
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BLAUWDRUK 
Er werd een business scan uitgevoerd door Ultimo, de leverancier 
van het FMIS. Deze analyseerde de verschillende toepassingen 
die binnen de verschillende, zelfstandige verbonden actief waren 
en bekeek welke functionaliteit hier nog aan toegevoegd moest 
worden. Door gesprekken te voeren met de (eind)gebruikers werd 
zodoende een blauwdruk gecreëerd, waarin de procesflows 
eenduidig werden beschreven. Dit blijft een on-going-proces. 
Continu als er behoefte is aan nieuwe functionaliteit of 
procesondersteuning, wordt in onderling overleg centraal 
beschreven hoe de processen in het FMIS dienen te verlopen. 
,,We steken er nu gezamenlijk tijd in, we delen de kosten, we 
bouwen met elkaar de know-how op en voorzien éénmalig, 
centraal de back-ups. Ook het schrijven van handleidingen en 
procedures verloopt nu gebundeld en centraal”, vertelt Stijn van 
de Velde.Wel heeft elke CM inzicht in zijn eigen deel. Gebouwen, 
inventaris, contracten, etc. die voor een bepaalde vestiging van 
toepassing zijn, zijn inzichtelijk. Overige vestigingen worden in 
dat geval afgeschermd voor de eindgebruiker. Zo wordt de klant 
niet geconfronteerd met informatie die niet voor hem van 
toepassing is, wat ten goede komt aan de 
gebruiksvriendelijkheid. 
 
ONDER ÉÉN PARAPLU 
Ondanks dat het migratieproject naar een centrale omgeving een 
omvangrijke taak was, zijn de mutualiteiten in samenwerking met 
de leverancier erin geslaagd om, zowel technisch als 
operationeel, een goed opererende applicatie te creëren die draait 
op de nieuwste technologie. Waar voorheen enkele omgevingen 
nog actief waren op een client-server platform, is het centrale 
FMIS nu volledig webbased. Processen in het kader van  
gebouwbeheer, onderhoud, IT-configuraties, reserveringen, 
bestellingen en contracten worden onder één paraplu beheerd en, 
misschien nog wel belangrijker, dit gebeurt op een uniforme wijze 
voor alle betrokken CM’s.  
 
IN DE PRAKTIJK 
In de praktijk betekent dit dat de module Reserveringen wordt 
ingezet voor het vastleggen van allerlei soorten reserveringen, 
zoals zaalreserveringen en uitleenmateriaal. Ook 
parkeerplaatsen, bijvoorbeeld voor minder mobielen kunnen in de 
applicatie worden gereserveerd. Ook is er een centrale webshop 
ingericht waar interne klanten een uitgebreid gamma aan 
producten kunnen bestellen. Aan de hand van een productfoto 
kan een product worden gekozen, waarbij direct de voorraad en 
afleverhoeveelheid inzichtelijk zijn. Nadat het ‘winkelmandje’ is 
samengesteld en doorgestuurd, zorgt het team logistiek voor de 
verdere afhandeling. Ook de contracten worden integraal in het 
FMIS beheerd. Op deze manier worden afspraken met 
leveranciers centraal vastgelegd, zodat optimaal kan worden 
gemonitord of de overeengekomen afspraken worden nageleefd. 
Momenteel wordt er actief gekeken om ook de notificatiefunctie 
van het FMIS hierbij in te zetten, waarbij men wordt genotificeerd 
als een contract dreigt te verlopen of de uiterste opzegdatum van 
een overeenkomst nadert.  
 
 

 
Op het gebied van IT wordt er gedeeltelijk met de applicatie 
gewerkt. Alle IT-configuraties staan als inventaris in het FMIS 
geregistreerd, zodat voor de CM’s inzichtelijk is wie over welke IT- 
assets beschikt en welke middelen end-of-life zijn en vervangen 
moeten worden. Bovendien is het voor de CM handig om de 
assets inzichtelijk te hebben voor het vaststellen van 
verzekeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momenteel zijn de mutualiteiten aan het testen om de applicatie 
eveneens in te zetten voor de IT-Helpdesk, zodat ook meldingen 
en de bijbehorende opvolging integraal in het systeem worden 
vastgelegd. Het onderhoud aan gebouwen en installaties wordt 
overzichtelijk in het systeem gepland en de uitvoering ervan 
eenduidig geregistreerd. Zo wordt er een duidelijke historie 
opgebouwd van uitgevoerde taken, de bijbehorende kosten en 
uren. Tot slot is er een interface met Active Directory gerealiseerd 
die zorgt voor nog meer efficiency bij de mutualiteiten. Alle 
personeelsleden en afdelingen zijn in één keer automatisch 
bekend in Ultimo en dit blijft door de interface ook continu up-to-
date. Daarnaast leeft bij de CM het idee om interfaces tot stand 
te brengen met de leverancier van het kantoormateriaal (voor een 
nog betere bestelprocedure) en Exchange, ten behoeve van 
werkplekreserveringen. Aan deze interfaces wordt momenteel 
nog gewerkt. 
 
VOORDELEN 
De Christelijke Mutualiteiten ervaren de voordelen van de 
centralisatie: ,,Het is een aanzienlijke besparing van de kosten. 
Niet alleen voor het systeembeheer, maar ook op het vlak van 
kennisdeling en achterliggend werk, zoals het uitschrijven van 
procedures.” Waar het meerwaarde biedt, wil Stijn van de Velde 
daarom de tool zo breed mogelijk inzetten binnen de organisatie: 
,,Het voordeel voor onze klanten is enorm. Via een portal kunnen 
zij bestellingen doen, storingen melden, reserveringen aanmaken, 
etc. Alles is met elkaar verbonden. Dat biedt ook voor de teams 
die de uitvoering verzorgen voordelen. We kunnen de klanten nog 
beter servicen en dat is belangrijk, want de klant staat altijd 
centraal.” 
 
 
 

 


