
Het UZ Gent  
kiest maatwerk 

voor zijn intranet- 
analyse tool

now you know



“ Meten is weten.  
Dat is de kern voor het opzetten 
van een communicatiestrategie”
Axel Braeckevelt, Communication Officer UZ Gent.

© Thomas Verfaille

Het UZ Gent draagt elke dag zorg voor ruim 3000 patiënten en beschikt 
over meer dan 1000 bedden. Het ziekenhuis staat bekend om zijn 
hooggespecialiseerde zorgverlening. Meer dan 6000 medewerkers 
waarborgen dit kwaliteitsniveau. Het UZ Gent investeert permanent in 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en beantwoordt zo blijvend 
aan de hoogste geneeskundige normen. 

Het UZ Gent deelt via een intranet een omvangrijke hoeveelheid 
informatie over diensten en projecten met zijn medewerkers. Dit gaat 
van specialisten en verpleegsters tot ondersteunende diensten en 
onderhoudspersoneel. Door het grote aantal en de verscheidenheid van 
de medewerkers wordt het intranet intensief gebruikt. De mogelijkheden 
voor reporting waren echter beperkt. Er was dus te weinig inzicht in het 
gebruik.

“Voordat we MultiMinds kenden, analyseerden we nooit onze 
communicatiekanalen. We verstuurden nieuwsbrieven en bouwden 
een intranet uit, maar wisten niet of we onze medewerkers hiermee wel 
bereikten. Eigenlijk konden we niet inschatten of onze communicatie 
effectief was,” geeft Axel Brackevelt van het UZ Gent aan. 

Het intranet van het UZ Gent is gebaseerd op een SharePoint 2013- 
structuur met een top-down hiërarchie en is lokaal geïnstalleerd. Het 
ziekenhuis verstuurt de nieuwsbrieven met een build-up tool in de 
SharePoint-omgeving. 

Als de analytics strategie doordacht is, levert dat waardevolle 
inzichten op. Je leert zo de behoeften van de medewerkers 
kennen én hoe die beter te beantwoorden. Daarom waren de IT- en 
Communicatieafdelingen op zoek naar de perfecte analysetool. 

“De tools die we vonden, voldeden niet aan wat we nodig hadden. 
Onze afdeling Communicatie heeft niet de IT-skills en ook niet de tijd 
om rapporten en queries te creëren in de standaard analysetools. De 
oplossing: MultiMinds bouwde een analytics tool vanaf nul. We kunnen 
deze inzetten voor ons intranet en voor de nieuwsbrieven. Via een 
dashboard en met een paar custom rapporten hebben we alle cijfers 
die we willen. En dit in een paar kliks”, zo licht Eline Verdyck, IT Project 
Manager of UZ Gent, de oplossing toe. 

Over  
UZ Gent

De context
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De situatie van het UZ Gent is uniek omdat het twee specifieke wensen 
had voor zijn analyses:

• Ze moeten via het intranet gebeuren, dus niet via een klassieke website.
• Ze moeten binnen de eigen infrastructuur blijven. De databases staan 

op de eigen servers en dus niet in de cloud. Onder geen beding wil het 
UZ Gent dat data toegankelijk zijn voor derde partijen. De privacy moet 
gerespecteerd worden en veiligheidsregels gevolgd. Een ziekenhuis heeft 
te maken met vertrouwelijke gegevens en het UZ Gent voelt zich niet 
gerust als die data in de cloud opgeslagen zijn. 

Andere specifieke vragen van het UZ Gent: 

• Tot welke informatie moeten medewerkers toegang hebben om efficiënt 
te werken en te functioneren?  

• Hoe en door wie wordt het intranet gebruikt?
• Hoe kunnen we de content relevanter en toegankelijker maken? 
• Hoe optimaliseren we de structuur van het intranet?
• Hoe meten en verbeteren we de prestaties van het SharePoint-portaal?
• Wat zijn de governance KPI’s om waardevolle rapporten te genereren? 
• Hoe maken we het platform tot de logische zoekmachine voor 

professionele content? 

1. De basis van een analytics strategie is een helder KPI-framework. Met het 
WWF-framework (Why - What - Figures) van MultiMinds bepaal je je KPI’s. 
MultiMinds organiseerde een interactieve workshop om het UZ Gent te 
laten ontdekken WAT er precies gemeten en getrackt moest worden.

2. Vervolgens moet je bepalen hoe je gaat meten en tracken. Hiervoor 
ontwikkelde MultiMinds een analytische tool. Vanaf nul én volledig op 
maat van de behoeften van het UZ Gent. Een bestaande analytics tool 
als Google of Adobe Analytics was geen optie omdat het UZ Gent geen 
data wilde delen met een derde partij.  

MultiMinds zette lokale servers op en ontwikkelde een trackingcode op 
maat. Deze verwerkt en verrijkt de verzamelde data vanuit Logstash als 
aanvoerlijn van de data. Vervolgens gaan de data naar ElasticSearch. Dit 
is een open source analytische database die enorme hoeveelheden data 
zeer snel kan verwerken. Licenties zijn niet nodig en zowel lokaal gebruik 
als in de cloud zijn mogelijk. Bovendien gaat ElasticSearch eenvoudig 
samen met andere tools zoals Kibana-dashboarding. 

3. De volgende stap is de visualisatie van de resultaten. Het effect van 
de nieuwe oplossing ervaar je pas echt als je de vooropgestelde KPI’s 
verwerkt ziet in overzichtelijke rapporten en dashboards.   

MultiMinds verzorgde de geautomatiseerde en actiegerichte KPI-
dashboards voor de diverse doelgroepen. Ook kwam er een interface 
voor dataonderzoek met geavanceerde drilldown-functies voor 
rapportering op maat.

4. Tot slot moesten alle medewerkers vertrouwd raken met de nieuwe 
oplossing. Dit gebeurde via workshops en training. Een project wordt 
alleen succesvol als tijdens het project de kennis en vertrouwdheid bij 
alle stakeholders toenemen. 

Tijdens een reeks praktische workshops en trainingssessies leerden zij 
de doelstellingen van het project kennen en het proces begrijpen. En 
dit tot en met de finale rapportering van de resultaten. Elke stakeholder 
weet hoe hij de resultaten moet interpreteren en omzetten in 
actiepunten voor verbetering.  

Uitdagingen

Oplossing



Resultaten
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Een strategie voor data-analyse is nooit een doel op zich. De inzichten 
van de analyse helpen het UZ Gent om op verschillende vlakken beter te 
presteren. Dit zijn de indirecte resultaten van de aanpak: 

• Het UZ Gent kan nu de interne marketingacties en de efficiëntie ervan 
meten.

• Het verbetert gericht Interne campagnes, onder meer door een door-
dachte segmentatie volgens profiel en gebruiker.

• Het ondersteunt specifieke functionaliteiten die voorheen moeilijker 
vindbaar of toegankelijk waren, gebaseerd op de relevantie ervan voor 
de gebruiker. Het tonen van specifieke tools of content kan dus geper-
sonaliseerd worden.

• De rapportering en dashboards geven duidelijk aan waar er ruimte voor 
verbetering ligt. Die inzichten zijn de basis voor een intuïtief intranet. Dit 
verkort het zoekproces en het neemt veel frustraties weg. 

• Het ziekenhuis werkt veel efficiënter, bespaart tijd en daarmee geld. De  
eenvoudige navigatie in de nieuwe structuur draagt bij tot een betere 
productiviteit. En daar wordt iedereen beter van! 


