
 

 

Erasmus MC voorloper in veiligheid bij vastgoedbeheer 
 
Ziekenhuis introduceert elektronisch 
werkvergunningensysteem uit de industrie 
 
Waar veiligheid en het aan de kaak stellen van missers in de medische wereld al 
jaren top of mind zijn, staat de veiligheid bij gebouwenbeheer van diezelfde 
ziekenhuizen op veel plaatsen nog in de kinderschoenen. "We zijn als 
ziekenhuizen zoekende met z’n allen." weet Jan van Velzen, Unithoofd 
Vastgoedbeheer bij Erasmus MC Rotterdam. "Erasmus MC werkt als eerste 
ziekenhuis in Nederland met elektronische werkvergunningen." En dat scheelt. 
Niet alleen in overzicht, efficiency en kosten, maar ook in veiligheid. Veiligheid 
van de monteurs, van patiënten, personeel, studenten en proefdieren. 
"Werkvergunningen zijn daarnaast een middel om communicatie op gang te 
brengen" aldus Anita van der Marel, Stafadviseur Vastgoedbeheer, "Mensen 
moeten met elkaar in overleg, dat is het doel." 
 
Zorgvuldigheid in vastgoedbeheer 
Erasmus MC richt zich, met haar ambities op het vlak van zorg, onderzoek en 
onderwijs, op een plek in de top 20 van academische ziekenhuizen wereldwijd. Het is, 
met ruim 1300 bedden,  meer dan 40.000 opnamen en bijna 60.000 operaties per jaar 
een ziekenhuis waar veel gebeurt, dat moge duidelijk zijn. Het Erasmus MC met de 
bedden, de locatie Daniel de Hoed met kwetsbare patiënten, de faculteit met 
laboratoria, het Sophia Kinderziekenhuis en tenslotte het Thoraxcentrum met OK's en 
IC's, die nu nog over verschillende locaties verspreid liggen, moeten straks allemaal 
hun plek vinden op de het huidige krappe perceel van Erasmus MC, midden in 
Rotterdam. Door de verbouw en nieuwbouw met alle hectiek die dat met zich 
meebrengt, de openbare ruimten die een ziekenhuis telt en de vaak kwetsbare 
doelgroepen, vraagt vastgoedbeheer hier om een zorgvuldige aanpak. Reden voor de 
afdeling om het werkvergunningenproces onder de loep te nemen en een elektronisch 
werkvergunningensysteem te introduceren.  
 
Klachten en onduidelijkheid 
Het sector Vastgoedbeheer, verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen en 
gebouwgebonden installaties, is regievoerend en besteedt werkzaamheden uit aan 
diverse externe partijen. Onder de werkzaamheden vallen o.a. installatieonderhoud en 
onderhoud aan gebouwen, luchtbehandeling, water en elektriciteit. Een jaar of zes 
geleden startte de afdeling met papieren werkvergunningen. Van Velzen: "Het gebruik 
van werkvergunningen bij gebouwenonderhoud in ziekenhuizen was volkomen nieuw, 
waardoor we destijds het werkvergunningensysteem Deltalinqs uit de petrochemische 
industrie over hebben genomen. Door de jaren heen bleek het systeem niet voldoende 
aan te sluiten op gebruik binnen een ziekenhuis. Daarnaast is het onvoldoende 
geïmplementeerd en werden de werkvergunningen niet voldoende gebruikt. 
Regelmatig werden afdelingen verrast met een monteur die onaangekondigd kwam 
boren of een plafond wat ineens open lag." Met 14.000 storingen en 4000 preventief 
onderhoudsorders per jaar was er alle reden om verder na te denken over een goede 
systematiek en veilig werken.  
 
Verbeterpunten 
Anita van der Marel: "De eerste stap was het vaststellen van de verbeterpunten. We 
willen duidelijkheid voor onze klanten, afdelingen binnen het ziekenhuis, zodat ze niet 
meer onvoorbereid met onderhoud geconfronteerd werden. Daarnaast hebben we 
behoefte aan overzicht van werkzaamheden, willen we voorkomen dat er 
werkzaamheden naast elkaar plaatsvonden die elkaar zouden kunnen bijten, en we 



 

 

willen dat bedrijven die hier voor ons aan het werk zijn voldoen aan alle 
veiligheidseisen die in een ziekenhuis als dit noodzakelijk zijn. We hebben hier te 
maken met andere omstandigheden en risico's dan bijvoorbeeld in de industrie, dat 
vraagt om een cultuurverandering."  
 
Bewustzijn en communicatie 
In ziekenhuizen is veiligheid op medisch gebied een constante focus, een focus die in 
Erasmus MC ook op het vlak van gebouwenbeheer wordt doorgetrokken. Uit een 
aantal sprekende voorbeelden blijkt hoe belangrijk werkvergunningen zijn in een 
specifieke omgeving als deze. Van Velzen: "Bij de nieuwbouw van het ziekenhuis 
moest een deel van het asfalt op het terrein in de buurt van een laboratorium 
vervangen worden, waarbij flink met drilboren werd gewerkt. Het onderzoek werd 
verstoord door  door de trillingen, iets waar niemand bij stil heeft gestaan. Maar wel 
met het gevolg dat  onderzoeken onbruikbaar werden, met alle financiële 
consequenties van dien. Een check rondom belangrijke onderzoeken is nu standaard 
onderdeel van bepaalde werkvergunningen." Ook andere zaken spelen een rol, denk 
alleen al aan het feit dat een MRI apparaat een enorme magnetische werking heeft. 
Het is niet moeilijk voor te stellen wat er gebeurt als iemand daar met een metalen 
schoonmaakkar langs loopt. Van der Marel: "En dan heb je het nog niet over een 
simpel, maar vervelend voorval waarbij een monteur komt boren op een afdeling waar 
het net tijd is voor de patiënten om te gaan rusten. Of twee dure kranen die vanuit twee 
verschillende projecten tegelijk op dezelfde plek besteld waren. Een van de twee kon 
onverrichter zake vertrekken. Dingen die makkelijk voorkomen kunnen worden met 
meer bewustzijn en communicatie. Met het gebruik van werkvergunningen 
inventariseren en bespreken we de risico's, waardoor we incidenten kunnen 
voorkomen. Daarnaast organiseren we het werk nu vanuit een centraal punt, de 
uitgiftebalie van de werkvergunningen."  
 
Verbetertraject 
Na het besluit om met een elektronisch werkvergunningensysteem te gaan werken, 
startte de zoektocht naar een geschikte partner. Van der Marel: "We zochten een 
partner die niet alleen een softwarepakket af kwam leveren, maar met wie we ook de 
implementatie en begeleiding op konden pakken." Van Velzen vult aan dat ze op zoek 
waren naar een partnership waarin ze gezamenlijk om de tafel konden om het systeem 
op de specifieke situatie binnen een ziekenhuis af te stemmen. iBanx bleek die rol 
goed te kunnen vervullen, met haar filosofie waarin de software vooral een middel is, 
en het doel veilig werken door een cultuurverandering. "Natuurlijk hebben we te maken 
gehad met weerstand" geeft Van Velzen aan. "Maar met een stappenplan en on the 
job training van iBanx was de eerste hobbel genomen. Daarnaast heeft de persoonlijke 
promotie van Anita (van der Marel, red.) enorm bijgedragen aan het succes. Als 
mensen eerst tijdens een training roepen dat ze nooit met zo'n werkvergunning gaan 
werken en vervolgens toch naast je zitten om een standaardsjabloon te ontwikkelen, 
zitten we met zijn allen op de goede weg."  
 
Naast de aanpak van een goede voorbereiding, hebben Van Velzen en Van der Marel 
ervoor gekozen het project ook 'leuk te maken'. Ze nodigden Marc Lammers, 
hockeycoach van de dames die in 2008 goud haalden op de Olympische Spelen, uit 
voor een spetterende en motiverende start van het project en vierden de duizendste 
werkvergunning met de uitreiking van een gouden exemplaar. "Dingen waarvan we 
merken dat ze bijdragen aan bewustwording en het creëren draagvlak."  aldus Van 
Velzen.  
 
Duidelijkheid in een oogopslag 
Inmiddels werkt de afdeling ruim een half jaar met het nieuwe vergunningsysteem en 
zijn de eerste voorzichtige resultaten zichtbaar. Van der Marel: "Onze klanten, de 



 

 

verschillende afdelingen in het ziekenhuis, zijn er heel bij mee. Ze ervaren meer 
duidelijkheid en worden niet meer verrast door de werkzaamheden. Daarnaast is het 
aantal werkvergunningen enorm gestegen. Sinds september afgelopen jaar zijn er 
1100 vergunningen uitgegeven, tegenover een gemiddelde 400 per jaar in het 
verleden. Het aantal werkzaamheden is niet veranderd, maar we hebben veel meer 
inzicht in de werkzaamheden gekregen." Van Velzen vult aan dat er ook meer 
overzicht is ontstaan. "Op de kaart van al onze gebouwen is in een oogopslag te zien 
wat er waar gebeurt. En we gaan het veld in. Niet alleen om te controleren, maar ook 
om onze betrokkenheid en interesse te tonen. We zien nu al dat het werkt, dat mensen 
daadwerkelijk een vergunning bij zich hebben, maar het ook prettig vinden om ons op 
de werkvloer tegen te komen."  
 
Inspiratie uit de industrie 
Natuurlijk moest het werkvergunningensysteem vanuit de industrie aangepast worden 
voor gebruik in een ziekenhuis, maar Erasmus MC liet zich door diezelfde industrie, 
waarmee iBanx hen in contact bracht, ook inspireren. Van Velzen: "We hebben ook 
dingen afgekeken uit de industrie. Zo is een veiligheidsboekje waar we mee werkten, 
vervangen door een poortinstructie. Mensen mogen pas bij ons komen werken als ze 
de toets, n.a.v. een  filmpje over veiligheidsmaatregelen, voldoende hebben afgerond. 
Het filmpje laat mensen bijvoorbeeld zien dat je op de afdeling Psychiatrie altijd met 
zijn tweeën moet werken, en dat je in het Kinderziekenhuis geen lint spant om je 
werkplek omdat kinderen daar domweg onderdoor lopen. Voor ons logische dingen, 
maar voor externe bedrijven niet. Daarnaast werken we, net als in de industrie, met 
een vaste uitgiftebalie voor de vergunningen waardoor een centraal punt met overzicht 
is ontstaan."   
 
Overzicht en inzicht 
Van der Marel ziet duidelijke veranderingen door de nieuwe werkwijze. "Het gebruik 
van werkvergunningen zorgt dat mensen nadenken voordat ze handelen. Er wordt 
meer over gesproken en er is dynamiek. Dat verbetert de veiligheid voor de  monteurs 
zelf, maar ook voor patiënten, personeel en bezoekers. We willen communicatie 
bevorderen en daarmee de veiligheid en efficiency. Natuurlijk zijn er nog incidenten, 
maar met dit systeem hebben we inzicht in de oorzaken en worden we een lerende 
organisatie." Uiteindelijk is het vooral een cultuurverandering waar het om draait. Een 
cultuurverandering die volgens Van Velzen hard nodig is in de medische wereld. "Ik 
denk dat ziekenhuizen aan het zoeken zijn als het gaat om vastgoedbeheer. Als we 
met veiligheid, efficiency en kostenbesparingen aan de slag willen, zijn digitale 
werkvergunningen het antwoord. In een oogopslag is duidelijk welke werkzaamheden 
waar plaatsvinden en hoe dat gebeurt. Ons vastgoedbeheer is hiermee 
klantvriendelijker, veiliger en goedkoper. Resultaten waar we trots op zijn!" 
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