
  

CULTUUROMSLAG ONDERHOUDS- 

DIENST DOOR INZET MAINTENANCE  

MANAGEMENT SOFTWARE  
Zo efficiënt mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten 
is een uitgangspunt voor vrijwel iedere productiesite. Onderhoud 
dient steeds beter planbaar te worden, zodat onvoorziene 
stilstand kan worden voorkomen. De cultuur van 
onderhoudsdiensten moet daarbij worden omgebogen van een 
correctief karakter naar een preventief – of zelfs predictief 
karakter. Deze omslag is echter niet zomaar gerealiseerd. Bij 
Betafence NV, gelegen in het West-Vlaamse Zwevegem, 
constateerde men dat een professioneel 
onderhoudsmanagementsysteem (OMS) een absolute vereiste 
was om deze doelstelling te bereiken. Eén jaar na de aanschaf 
van Ultimo Maintenance Management zijn de eerste resultaten 
zichtbaar: het preventief onderhoud is met 40% toegenomen. 
Marc Vanpoecke, Maintenance Manager en kaderlid bij 
Betafence NV, vertelt over de keuze voor Ultimo, de vlotte 
implementatie, het gebruik van de applicatie en hoe een 
softwarekoppeling tussen Ultimo en SAP een grote rol speelt bij 
het verkrijgen van inzicht in kosten, het verhogen van de 
efficiëntie en het vergroten van de uniformiteit. 
 
BETAFENCE NV 
In ruim 130 jaar is Betafence NV uitgegroeid van producent van 
afsluitingen, naar een wereldwijde aanbieder van perimeter 
beveiligingsoplossingen. Verspreid over 100 verschillende landen, 
beschikt de organisatie over 8 fabrieken, 30 verkoopkantoren, 
meer dan 1400 werknemers en versterkt nu ook haar positie door 
de overname van Hesco, een bedrijf dat synoniem staat voor 
hoogwaardige beveiliging van strijdkrachten, middelen en 
mensen. Omdat iedere beveiliging haar eigen behoeftes heeft, 
biedt Betafence de meest geschikte projectaanpak op basis van 
elke specifieke situatie, het vereiste veiligheidsniveau en de 
risicoanalyse. Dit kan zijn voor professionals, maar ook voor 
consumenten. Marc Vanpoecke is Maintenance Manager bij 
Betafence NV en is eindverantwoordelijk voor alles betreffende 
duurzaam en kostenefficiënt onderhoud van installaties, 
infrastructuur en energie. 
 
INNOVATIE 
Innovatie is voor de beveiligingsaanbieder zeer belangrijk. Dit 
geldt voor haar producten, maar ook voor de organisatie. De 
productie-plant in het Belgische Zwevegem onderscheidt zich als 
competence center, en wilde de technische dienst ook verder 
innoveren. Het onderhoud was met name gericht op correctief 
onderhoud. Er was dus sprake van veel ongeplande stilstand. 
Kosten en verbruiken waren elke maand weer een verrassing. 
Opvolging van de noodzakelijke KPI’s was zeer beperkt en 
ontoereikend. ,,Wij werkten met een heel verouderd en beperkt 
opvolgingssysteem. Het was onmogelijk om met het verouderde 
systeem de cultuuromslag van correctief naar preventief 
onderhoud te bewerkstelligen’’, vertelt Vanpoecke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een selectie van een nieuw, professioneel 
onderhoudsmanagementsysteem (OMS) werd gestart. 
 
SPEERPUNTEN 
Preventief onderhoud was dan ook één van de speerpunten bij de 
selectie. Werkzaamheden dienden op eenvoudige wijze gepland 
te kunnen worden, zodat het correctief onderhoud zou afnemen. 
Deze afname was niet alleen essentieel voor het verhogen van de 
efficiëntie en de productie-capaciteit, maar ook om inzicht te 
verkrijgen in de kosten, door een slimme inkoop van 
(wissel)onderdelen. Dit ontbrak bij de oude werkwijze. Er was 
geen chain of command bij het aankopen van artikelen, er 
werden regelmatig verkeerde artikelen besteld, of artikelen waren 
niet meer op voorraad. In theorie kon iedereen artikelen bestellen. 
Hiervoor diende een betere workflow te worden ingericht in het 
nieuwe OMS. Samengevat waren de belangrijkste functionele 
vereisten voor een nieuw systeem dus het creëren van inzicht op 
allerlei fronten, het beter plannen van 
onderhoudswerkzaamheden en het kostenbewuster maken van 
de afdeling (onder andere door beter beheer van 
(wissel)onderdelen).   
 
Daarnaast waren er uiteraard ook wensen met betrekking tot de 
leverancier. ,,We zochten naar een betrouwbare partij, die niet 
alleen een stabiel systeem leverde tegen een goede prijs, maar 
zich ook als partner van Betafence NV profileerde. Wij 
verwachtten van de leverancier dat zij, op basis van best 
practices, ons van de juiste adviezen konden voorzien.”  
 
Na een grondige analyse van verschillende leveranciers, heeft 
men uiteindelijk gekozen voor Ultimo Maintenance Management. 
Deze keuze was eigenlijk eenvoudig, vertelt Vanpoecke: ,,Ik had 
ervaring met het systeem vanuit mijn vorige werkgever en Ultimo 
biedt gewoonweg een zeer gedegen en compleet pakket tegen 
een aanvaardbare prijs. Ze bieden een goede service en een 
meedenkende geest bij de definitie en de uitvoering van het 
project.” 
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VLOTTE IMPLEMENTATIE 
De implementatie van een nieuw systeem en de bijbehorende 
werkwijze vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Betafence 
heeft veel energie gestoken in proces- en workflow 
beschrijvingen. Eerst werd er intern bekeken hoe flows in grote 
lijnen dienden te lopen en vervolgens ging men in overleg met de 
consultants van Ultimo. ,,Vanzelfsprekend kom je tijdens zo’n 
implementatie tot andere inzichten, of wil je wijzigingen 
doorvoeren. Op al onze vragen kwam een adequaat antwoord 
van de leverancier. Dankzij de zeer sterke expertise van Ultimo en 
een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden vond 
de implementatie vlot plaats.” Vanpoecke geeft verder als 
succesfactoren dat zij de implementatie gefaseerd hebben laten 
plaatsvinden en dat er uitgebreid is getest: ,,In eerste instantie 
hebben wij ons gericht op het systeem en in een tweede fase op 
de koppeling met SAP voor alle bestellingen en het materiaal. 
Steeds als er een gedeelte was gerealiseerd, werd dit uitgebreid 
getest door verschillende gebruikers van de software.” 
 
ULTIMO IN DE PRAKTIJK 
Door de vlotte implementatie kon de onderhoudssoftware snel in 
gebruik worden genomen. Mede dankzij een periode van 
trainingen, waarvoor Betafence NV een sterk trainingsplatform 
had ingericht op locatie, verliep de ingebruikname voorspoedig. 
Ultimo wordt vandaag de dag ingezet ter ondersteuning van 
storingsmeldingen (correctief), preventief onderhoud, 
bestellingen, projectenbeheer en gebouwbeheer. Met name het 
periodiek onderhoud heeft hierbij de nodige aandacht gehad, 
zodat die cultuurswijziging van correctief naar preventief ook 
daadwerkelijk kon worden gerealiseerd. ,,Door éénmalig een 
periodiek onderhoudsmodel te definiëren voor installaties, stelt 
Ultimo ons in staat onderhoudswerkzaamheden te plannen en 
toe te kennen aan de juiste groep van techniekers. Bovendien 
kunnen wij, op basis van beschikbaarheid van installaties, met 
werkorders schuiven. Hierdoor kunnen wij op een efficiënte wijze 
ons onderhoud inrichten, kostenbewuster te werk te gaan (door 
het onderhoud te plannen weet je tenslotte welke onderdelen je 
nodig hebt) en is de registratie completer, omdat correctieve en 
preventieve werkzaamheden op één centrale plek worden 
beheerd. Dat zorgt voor een stuk uniformiteit binnen de afdeling. 
In één jaar tijd is ons periodieke onderhoud met maar liefst 40% 
toegenomen ten opzichte van de oude situatie. Op dit moment is 
de verhouding 48% preventief, tegenover 52% correctief. 
Aankomend jaar willen we dit percentage op 60% preventief 
vaststellen. We zijn ervan overtuigd dat we deze goede lijn met 
behulp van het OMS voort kunnen zetten.” Standaard 
rapportages die vanuit Ultimo worden gegenereerd spelen hierbij 
een belangrijke rol, omdat men op basis daarvan gedegen 
analyses kan maken, wat resulteert in kostenbesparing en 
efficiëntie. 
 
INTERFACE MET SAP 
Om de uniformiteit binnen de afdeling verder kracht bij te zetten, 
wilde men ook graag een softwarekoppeling met het ERP van 
Betafence NV, SAP. Bestellingen en het afboeken van materialen 

vinden plaats in SAP.  
 
 

Juist om de efficiëntie te verhogen, wilde men één centrale plek 
waar gegevens beheerd moesten worden, zonder dat er dubbele 
invoer benodigd was. De koppeling is vervolgens in de tweede 
fase van de implementatie gerealiseerd. Bestelaanvragen, 
receptioneren en het verbruik van goederen worden in Ultimo 
ingegeven en vervolgens naar SAP getransporteerd. Anderzijds 
gaan bestellingen, artikelen en leveranciers van SAP naar Ultimo, 
zodat deze ook daar beschikbaar zijn. Alle gegevens met 
betrekking tot bestellingen en verbruik van artikelen is hierdoor 
op één centrale plek beschikbaar. 
 
PROJECTEN 
De module Projectenbeheer wordt ook uitgebreid ingezet. Binnen 
de onderhoudsdienst geldt één gouden regel: elke structurele 
wijziging aan een installatie of infrastructuur dient gezien te 
worden als een project, omdat daar meestal meerdere personen 
aan werken en er diverse kosten aan verbonden zijn.  Voor zowel 
nationale als internationale projecten, die vaak complexer van 
aard zijn, is een gedegen opvolging noodzakelijk. De module 
Projectenbeheer van de Ultimo software biedt hiervoor een 
passende oplossing en wordt zodoende hiervoor ingezet. Binnen 
de module worden de projecten gespecificeerd, voorbereid, 
gepland en de voortgang ervan bewaakt. 
 
TOEKOMSTPLANNEN 
Betafence NV is zoals gezegd continu bezig met innoveren. Dat 
de Ultimo software nu succesvol draait en de eerste resultaten 
zijn geboekt, betekent dan ook niet dat het Ultimo-traject hier nu 
stopt. Betafence NV ziet nog volop mogelijkheden voor de 
toekomst. Zo behoort een directe interface met de 
besturingssystemen van installaties tot de mogelijkheden, zodat 
er predictief onderhoud kan plaatsvinden. Na het vaststellen van 
parameters, geven de installaties bij overschrijding zelf een 
signalering naar Ultimo dat er mogelijk een defect kan ontstaan. 
Door deze vroegtijdig, predictief, te constateren, kan er 
onderhoud aan worden gepland op het moment dat de installatie 
stil ligt. De efficiëntie wordt daardoor nog verder vergroot. Ook 
kijkt men naar de mogelijkheden om de HSE-modules in te zetten 
en wenst men de uniformiteit van de Betafence Group te 
bevorderen door het gebruik van Ultimo uit te breiden naar 
buitenlandse vestigingen. Hiermee hoopt men een interactieve 
werking tussen plants te bewerkstelligen. 
 
 

 
 
 
 
 


