
 

 

ULTIMO BIJ  

VEILIGHEIDSREGIO FLEVOLAND 

Veiligheidsregio Flevoland is er voor de veiligheid van de burgers, 
aldus Nico Buitink, manager technische dienst. Samen met de 
GHOR, de politie, brandweer, gemeenten en enkele andere 
organisaties is de veiligheidsregio als samenwerkingsverband 
verantwoordelijk voor de juiste hulp in de kortste tijd. Nico 
gebruikt Ultimo dagelijks bij zijn werkzaamheden. 180 eenheden 
rijdend en rollend materieel zijn geborgd in het systeem. 
 
OBSV 
Het landelijke Online Beheer Systeem Veiligheidsregio’s (OBSV) 
kon Veiligheidsregio Flevoland niet langer voorzien in alle 
wensen. OBSV is een onderdeel van multinational IBM: een 
programma speciaal gericht op het onderhoudsbeheer binnen de 
veiligheidsregio’s. De 25 veiligheidsregio’s in Nederland maakten 
gezamenlijk van de applicatie. Standaardsoftware, waarin geen 
aanpassingen mogelijk zijn. Wanneer een enkele veiligheidsregio 
een aanpassing in het systeem wil, zal die commitment moeten 
krijgen van de andere deelnemende regio’s. De wens wordt dan 
opgenomen op de prioriteitenlijst van IBM. Op deze manier wil 
Veiligheidsregio Flevoland niet afhankelijk zijn, dus heeft men 
besloten om het heft in eigen hand te nemen. Een aanpassing 
moet eenvoudig te realiseren zijn. 
 
WAAROM ULTIMO 
En Veiligheidsregio Flevoland was niet de enige. Meerdere 
veiligheidsregio’s kozen er voor om het materieel beheer op 
andere wijzen te borgen. De overstap naar Ultimo was snel gezet. 
Nico heeft bij Brandweer Amsterdam-Amstelland het gemak van 
Ultimo mogen ervaren. Een eerdere demonstratie van Ultimo bij 
de kazerne in Lelystad heeft een goed beeld geschetst. “Het 
programma ziet er wat simpeler uit, het is wat makkelijker.”   
Het huren van de software (SaaS) past goed bij de behoefte van 
Nico en zijn team. Het aanbieden van software in 
abonnementsvorm levert Veiligheidsregio Flevoland meerdere 
voordelen op. Het is een stuk service. De veiligheidsregio haalt op 
deze manier ook een stukje knowhow in huis, waar zij zelf niet 
over beschikken. De ICT-afdeling van de organisatie is klein. Daar 
willen ze niet van afhankelijk zijn en ook niet belasten met de 
wensen van het team. Wanneer er nu een aanpassing gewenst is, 
belt Nico op naar de consultant en het wordt geregeld. 
 
SAMENWERKING MET ULTIMO 
In 2015 heeft Veiligheidsregio Flevoland gekozen voor Ultimo. 
Hoewel het grootste deel van de implementatie is gedaan, blijft 
de veiligheidsregio stukje bij beetje uitbreiden. Er is gekozen voor 
Fleet Management voor het materieelbeheer en Facility 
Management voor het registreren van het wassingsproces.  
Samen met de consultant is Ultimo ingericht aan de hand van de 
wensen van Nico en zijn team. Tijdens het gehele traject is er 
gewerkt vanaf de kazerne in Lelystad en dat heeft volgens Nico 
grote voordelen. Wanneer je samen in een ruimte zit te werken 
overleg je makkelijk. Ook houd je zelf meer grip op het proces. “Hij 
kon het precies bouwen zoals we in gedachten hadden, en dat is wat 
je wilt.”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFID 
Om de arbeidshygiëne te borgen en de kwaliteit te bewaren, zet 
Veiligheidsregio Flevoland Ultimo Facility Management in om het 
wassingsproces te beheren. De integratie van Ultimo met RFID 
zorgt ervoor dat de registratie van elke wassing direct in het 
systeem staat. Het creëert inzicht in welk pak van welke 
medewerker is, wanneer deze voor het laatst is gewassen en 
wanneer deze standaard weer moet worden gewassen. „De 
combinatie van het registreren van het wassingsproces in Ultimo 
met RFID is een innovatieve ontwikkeling”, aldus Nico. 
 
GO+ 
Op termijn gaat Veiligheidsregio Flevoland gebruik maken van 
Ultimo Go, de mobiele applicatie van Ultimo. Gegevens zijn 
daardoor overal direct beschikbaar. In de werkplaats controleren 
de monteurs het materieel op tal van punten. Met de Ultimo Go 
kan de monteur ‘het vinklijstje’ digitaal invullen. Gegevens staan 
dan direct in het systeem, waardoor een hoop dubbel werk wordt 
voorkomen. 
 
TOEKOMST 
In de toekomst zal het gebruik van Ultimo verder worden 
uitgebreid. Voor nu heeft de veiligheidsregio de focus liggen op 
heb objectenbeheer en de wassingen. Nico vindt het belangrijk 
om een onderdeel eerst goed op te zetten en dan verder te gaan. 
De bijeenkomsten die Ultimo organiseert zijn inspirerend. Collega 
gebruikers uit eenzelfde branche of andere branche delen kennis 
tijdens deze dagen en zijn in de gelegenheid om van elkaar te 
leren. Een voorbeeld van zo’n dag is het jaarlijkse Ultimo Congres. 
 
 
 


