
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Wartburg College is een reformatorische streekschool met locaties in Rotterdam en Dordrecht en telt ca. 3900 

leerlingen en 420 medewerkers, waarvan ca. 80 onderwijs ondersteunend. Op elke locatie is een werkgroep ingesteld 

om de doelstellingen van het Wartburg College te bereiken en in Barendrecht is sinds 2011 de centrale stafdienst 

gehuisvest. Deze stafdienst bestaat uit: Het College van Bestuur, Beleidsmedewerkers, de afdelingen: P&O, Financiën, 

ICT & Veiligheid, Technische Dienst en Huisvesting. Ten behoeve van de afdelingen Technische Dienst en Huisvesting 

is het Facilitaire Management  Informatie Systeem (FMIS) Ultimo Facility Management aangeschaft voor met name het 

gebouwenbeheer,  Meerjaren Onderhouds Planningen (MOP), incidentenregistratie en het dagelijkse technische 

beheer, contractenbeheer en onderhoud.

Het Wartburg biedt alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs 

aan. Uitgangspunt bij de verdeling van de onderwijstypen over de 

gebouwen is dat jonge leerlingen zo lang mogelijk dicht bij huis 

onderwijs kunnen volgen. De meeste locaties hebben daarom een 

brede onderbouw. Het Wartburg College werkt op betrokken wijze 

aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende 

onderwijsprogramma’s en het Wartburg streeft er dan ook naar dat 

hun leerlingen middels reformatorisch onderwijs een solide basis 

meekrijgen om zo waardevolle burgers te worden van de 

samenleving.  

Het Wartburg telt sinds 1997 vier locaties: 

• Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde 

• Marnix in Dordrecht 

• Revius in Rotterdam-Prins Alexander 

• De Swaef in Rotterdam-Zuid 

Na een uitgebreide en weloverwogen selectie heeft het Wartburg 

College gekozen voor Ultimo Facility Management vanwege de vele 

mogelijkheden maar tegelijkertijd ook de eenvoud die Ultimo Facility 

Management biedt maar ook vanwege de betrokkenheid van Ultimo 

Software Solutions als organisatie. 

 

Succesvol Meerjaren Onderhoud met Ultimo 
 



 
 

WAAROM ULTIMO? 

André Wattèl, beleidsmedewerker veiligheid bij het Wartburg College 

in Rotterdam, heeft eind 2009 gekozen voor Ultimo als facilitair 

management informatie systeem. 

“Ultimo levert een groot aantal rapportages mee. Deze hoef je dus 

niet tegen kosten te bestellen bij de leverancier van het systeem. In 

veel gevallen is het noodzakelijk dat er snel en alert maatregelen 

worden getroffen. Er kan dan niet worden gewacht op rapportages. 

Bovendien kunnen in Ultimo ook alle afhandelingen en kosten 

worden geregistreerd, wat in andere systemen niet mogelijk is.’’ 

Niet alleen de effectieve voordelen van Ultimo waren de reden om 

voor Ultimo te kiezen, ook de kosten hebben een grote rol gespeeld 

bij de pakketkeuze: 

“Bij andere systemen moet je voor elke rapportage die je wil betalen, 

dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Bij Ultimo wisten wij direct 

wat de investering zou zijn voor onze vier locaties.’’ 

Inmiddels maken alle conciërges maar ook de ploegleiders Bedrijfs 

Hulp Verlening (BHV) gebruik van de meldingen-, en 

incidentenregistratie binnen Wartburg breed. De conciërges maken 

vanuit Ultimo werkbonnen aan ten behoeve van het dagelijkse 

onderhoud om op die manier de werkstroombeheersing optimaal te 

laten verlopen en in te kunnen plannen daar waar nodig.  

“Met betrekking tot de BHV is het zelfs zo dat ik daadwerkelijk in 

Ultimo geregistreerde gebeurtenissen uit het verleden laat 

terugkomen in de BHV opleiding,” ligt André Wattèl toe. 

 

MEERJAREN ONDERHOUD  

Binnen de afdeling Huisvesting worden alle gebouwgebonden 

gegevens zo ook de Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP) beheerd, 

maar ook het beheer van de complete incidentenregistratie valt onder 

deze afdeling.  

“Ultimo Facility Management wordt voor 90% gebruikt voor de 

dagelijkse werkorders, het gebouwenbeheer en het MOP waarbij er 

een automatische kosten indexering plaatsvindt,” aldus André Wattèl.  

Verder worden alle technische en gebouwgebonden installaties 

inclusief alle onderhoudswerkzaamheden en contracten in Ultimo 

vastgelegd en bijgehouden, dit omvat tevens alle jaarlijkse 

onderhoudswerkzaamheden en geplande keuringen. “Het Meerjaren 

Onderhouds Plan in Ultimo wordt in de breedste zin van het woord 

gebruikt binnen het Wartburg,” De MOP is voor alle locaties 

aangemaakt en wordt netjes bijgehouden. Iedere locatie krijgt rond 

september/oktober te horen wat de maandelijkse dotatie voor het 

nieuwe jaar wordt.” “Door middel van het kunnen maken van 

verschillende meerjaren-onderhouds scenario’s inclusief bijbehorende 

kostenramingen en de grafische weergave hiervan hebben we in één 

overzicht de verschillende onderhoudswerkzaamheden en momenten 

voor ogen, waarbij we in de grafische planning ook nog kunnen 

schuiven met onderhoudswerkzaamheden zolang een scenario nog 

niet definitief is vastgelegd.” Het MOP is goed afgebakend en de 

gebudgetteerde werkzaamheden die hieruit voortvloeien dus ook, 

waardoor een beheersbare ‘workload’ ontstaat.” 

“Het is moeilijk in cijfers uit te drukken maar naar schatting is de 

efficiëntie door de inzet van Ultimo met zo’n 60% toegenomen,” 

aldus André Wattèl 

“Als organisatie streven we er dan ook naar om zo transparant 

mogelijk te zijn, Ultimo helpt ons hierbij doordat de complete digitale 

MOP op elke locatie te raadplegen is. Deze transparantie zorgt voor 

een duidelijke werkwijze binnen het Wartburg waardoor onze 

werkwijze ook wordt begrepen en gewaardeerd.” aldus André Wattèl. 

IDEALE PARTNER IN FACILITAIR,- EN GEBOUWBEHEER  

“Ultimo Facility Management biedt vele mogelijkheden om ook 

andere afdelingen eenvoudig aan te laten sluiten op de software,” 

aldus André Wattèl. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de 

module IT Service Management aan te schaffen zodat ook de IT 

afdeling het complete beheer van alles IT assets maar ook hun eigen 

(ITIL) werkstroombeheersing. Daarnaast is Ultimo uit te breiden met 

bijvoorbeeld: Sleutelbeheer, Projectenbeheer maar ook 

Voorraadbeheer&Inkoop. “Het gebruik van iconen maakt Ultimo erg 

gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, iets dat uitnodigt om ermee te 

werken” 

Tot slot luistert Ultimo nauwlettend naar de markt en staat Ultimo 

open voor samenwerking met klanten en marktpartijen om de 

producten verder te optimaliseren. Dit resulteert in een verdere 

doorontwikkeling, waarbij nieuwe functionaliteiten worden 

aangedragen door onze opdrachtgevers.

 


