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De Inclusief Groep in Nunspeet maakt voor FM en IT al jaren gebruik van een 
geïntegreerd systeem: Ultimo Facility Management. Onlangs werd de nieuwste 
versie in gebruik genomen. Een gesprek met facilitair manager Karel Vos en 
teammanager ICT Rick Reurink over het gebruik en de toegevoegde waarde 
voor de organisatie. ‘Je maakt als afdeling veel beter zichtbaar wat je allemaal 
doet, dat leidt zeker tot een hogere klanttevredenheid.’

DOOR GERARD DESSING    

uitgevoerd door medewerkers van de Inclusief 

Groep, een sociaal werkvoorzieningsbedrijf in 

Nunspeet. Een organisatie met als doel mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt passende ar-

beid, ontwikkeling en begeleiding te bieden. 

De facilitaire en IT-ondersteuning binnen Inclu-

sief Groep wordt georganiseerd vanuit het facili-

tair bedrijf, een groep van zo’n 25 medewerkers 

die worden aangestuurd door Karel Vos (facilitair 

manager) en Rick Reurink (teammanager ICT). 

Om de facilitaire processen rondom onder meer 

de technische dienst, gebouwbeheer, receptie-

diensten, contractbeheer, reserveringen, IT, het 

bedrijfsrestaurant en het magazijn in goede ba-

nen te leiden, werkt Inclusief Groep met een ge-

automatiseerd informatiesysteem: Ultimo Facility 

Management.

SYSTEEMKEUZE

“De keuze om met Ultimo te gaan werken werd 

jaren terug genomen”, vertelt Reurink. “In 2007 

vond concentratie van een aantal tot de groep be-

horende BV’s plaats, met als uitdaging het creë-

ren van een gezamenlijke backoffice, inclusief een 

verdere professionaliseringsslag. Tijdens een ori-

enterend bezoek aan de vakbeurs Facilitair in Den 

G
roenvoorziening. 

Schilderen. 

Schoonmaak. 

Post/Mailings/

Digitalisering/

Pakketbezorging.  

Verpakken & Montage en Technische Montage. 

Het zijn voorbeelden van activiteiten die worden 

‘ JE MAAKT VEEL  
BETER ZICHTBAAR 
WAT JE DOET’ 

THEMA: FMIS

Het hoofdkantoor van Inclusief Groep in Nunspeet. 
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Bosch, ontstond het idee om een geïntegreerd 

systeem aan te schaffen, dat zowel door IT als 

door FM gebruikt zou kunnen worden.

Onder begeleiding van een extern adviseur werd 

een uitgebreid selectietraject uitgevoerd, met als 

eindresultaat de keuze voor Ultimo. Medio 2008 

volgde de livegang. De keuze om voor beide afde-

lingen met één geïntegreerd systeem te gaan wer-

ken was logisch”, vervolgt Reurink: “Je werkt met 

dezelfde klanten, hebt vaak te maken met dezelf-

de leveranciers en in de kern gaat het om hetzelf-

de soort processen. Er zijn zoveel overeenkomsti-

ge stamgegevens, die hoef je, als je met hetzelfde 

pakket werkt, op slechts één plek bij te houden. 

Dat is een groot voordeel. En neem zoiets als het 

omleiden van een melding die op een verkeerde 

plek in het systeem terecht is gekomen, dat is met 

één druk op de knop geregeld.’ 

Facilitair manager Vos benadrukt een ander voor-

deel van werken met één systeem: de interne 

klant wordt optimaal geserviced. “Of iemand nu 

een nieuwe telefoon of een onderhoudsbeurt voor 

de scooter waarmee hij post rondbrengt wil aan-

vragen, in principe werkt het allemaal hetzelfde. 

Er is één loket en de aanvraagprocedures zijn vrij-

wel identiek opgebouwd. Dat is voor de klant heel 

duidelijk.”

SELFSERVICE 

Een belangrijk onderdeel van het systeem is de 

selfservice-portal. Klanten kunnen daar meldin-

gen doen, reserveringen invoeren, producten en 

diensten aanvragen enzovoort. “Het zorgt voor 

minder werkdruk in de backoffice en heeft nog 

een ander voordeel: de klant ontvangt vanuit het 

systeem voortdurend informatie over de stand 

van zaken rondom zijn melding”, zegt Vos.  

Het is overigens wel zaak bepaalde klanten te blij-

ven stimuleren meldingen en aanvragen via Ulti-

mo te doen. Dat vraagt af en toe om een wat min-

der klantgerichte reactie, maar zowel Reurink als 

Vos zijn van mening dat dat soms toch vereist is. 

SPAGAAT VAN DIENSTVERLENING

Vos noemt het de spagaat van dienstverlening: 

“Er zijn altijd mensen die even binnenlopen of in 

het voorbijgaan tegen je zeggen: ik heb dit en dat, 

kun je dat even voor me regelen? Veel medewer-

kers zijn geneigd zo’n collega dan toch te helpen, 

terwijl je eigenlijk moet zeggen: ‘doe eerst even 

een melding in het systeem, dan gaan we het op-

lossen’. Als het iemand is die eigenlijk altijd bui-

ten het systeem om aan ons een melding doet, 

loop ik wel even naar die collega toe. Vaak laat ik 

dan even zien hoe makkelijk het is om een mel-

ding in te voeren, dat werkt prima.”

APP

Als het gaat om systeemuitbreidingen in de nabije 

toekomst zijn er concrete plannen om te gaan 

werken met Ultimo Go. Met deze app kunnen 

medewerkers op een smartphone of tablet direct 

op locatie werkzaamheden afhandelen, nieuwe 

activiteiten aanmaken of informatie raadplegen. 

Links facilitair mana-

ger Karel Vos en 

rechts Rick Reurink, 

teammanager ICT, 

beiden werkzaam bij 

Inclusief Groep:  

“Omdat je nu sneller 

en vollediger kunt re-

ageren, leidt dat tot 

een hogere klant-

tevredenheid.”

KERNGEGEVENS

Organisatie  : Inclusief Groep

Kernactiviteit  :  bieden van passend werk aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in eigen  

sociale ondernemingen of op locatie bij 

werkgevers in de regio.

Medewerkers  : ca. 1100 (1000 doelgroepers en 100 staf) 

Hoofdlocatie  : Nunspeet

FMIS   : Ultimo Facility Management 

Aantal meldingen :  ca 100 per week (50 voor gebouwbeheer/TD 

en 50 voor IT)
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Reurink ziet beslist voordelen van het in gebruik 

nemen van de app: “De huismeester zal er blij 

mee zijn. Die krijgt nu nog van de gebouwbeheer-

der printjes met lijstjes van de op een dag uit te 

voeren werkzaamheden. Hij vult dan na afloop in 

wat hij heeft gedaan, hoeveel tijd de klus hem 

heeft gekost, en geeft zo’n formulier dan weer te-

rug. Met de app kan hij straks die gegevens ter 

plaatse op zijn smartphone invoeren zodat alles 

meteen is bijgewerkt. Ook voor mijn eerste-

lijnsmedewerker is zo’n app ideaal. Hij is regel-

matig van zijn plek, dan is het heel handig om 

meteen via zijn device meldingen te kunnen af-

handelen en nieuwe meldingen te kunnen inzien.”

Reurink en Vos zijn zeer content met de nieuwste 

versie van het systeem, te weten Ultimo 2015R2, 

die begin dit jaar in gebruik werd genomen. 

Naast de visuele verfraaiingen in bijvoorbeeld de 

lay-out van het beeldscherm en de verbeterde ge-

bruikersflexibiliteit, zijn er tal van praktische ver-

beteringen doorgevoerd die het dagelijks werk 

makkelijker maken, zoals het combineren van 

werkzaamheden in multi-jobs en het invoeren 

van repeterende reserveringen. 

KLANTTEVREDENHEID

Of er een directe relatie bestaat tussen het ge-

bruik van het systeem en de interne klanttevre-

denheid? Vos denkt van wel. “Een scooter die 

vroeger voor onderhoud werd aangemeld leidde 

tot een aantal stappen, inclusief het heen en weer 

sturen van allerlei werkbonnen. Het werk werd 

prima uitgevoerd, maar de aanvrager hoorde ei-

genlijk weinig, waardoor hij wel eens dacht: ‘er 

wordt niets met mijn melding gedaan’. Nu ont-

vangt de aanvrager bij iedere stap een terugkop-

peling waardoor hij constant op de hoogte is van 

de stand van zaken. Je maakt daarmee veel beter 

zichtbaar wat je als afdeling allemaal doet, iets 

dat zeker tot een hogere klanttevredenheid leidt.”

Reurink vult Vos op dit punt aan: “We beschikken 

in het systeem nu ook over allerlei feitelijke gege-

vens over een machine, een apparaat of een mel-

ding. Als iemand nu belt omdat hij de pincode 

van zijn telefoon niet meer weet, kunnen we hem 

meteen helpen. En als een melding vaker voor-

komt, kunnen we daar meteen induiken omdat 

alles vastligt. Omdat je sneller en vollediger kunt 

reageren, leidt dat tot een hogere klanttevreden-

heid.”

CONCLUSIES TREKKEN

Het feit dat in het systeem veel gegevens vastlig-

gen heeft ook andere voordelen. Vos geeft het 

voorbeeld van de vervanging van de poolauto’s, 

iets dat enkele maanden geleden aan de orde was. 

“Ik wil dan weten: hoe vaak worden die auto’s ge-

bruikt, door wie worden ze gereserveerd, op wel-

ke momenten is dat? Met de complete registratie 

in het systeem ben je in staat een analyse te ma-

ken en conclusies te trekken: misschien kunnen 

we wel terug van twee auto’s naar één? Daarmee 

zou je meteen een flinke besparing kunnen reali-

seren.”

GEEN DAGELIJKS DASHBOARD

Reurink en Vos werken op dit moment niet met 

een periodiek dashboard, met scores over afhan-

delingsduur van een melding, openstaande mel-

dingen en dergelijke. “Dat is een bewuste keuze”, 

zegt Reurink. “We zitten bij IT met drie man op 

een kamer. Als ik merk dat er iets blijft liggen, zie 

ik dat wel, daar ik hoef geen rode of groene teller 

voor in beeld te krijgen. Openstaande incidenten 

monitoren we wel: als zo’n incident een bepaalde 

tijd open blijft staan, ontvangen we daar een mel-

ding van.”

‘ZOVEEL MOGELIJK STANDAARD, 

TENZIJ…’

Op de vraag of Reurink fan is van maatwerk-

aanpassingen is het antwoord duidelijk: “Dat 

doen we zo weinig mogelijk. Bij een tussentijdse 

update kun je daar toch last van hebben. Bij de 

laatste migratie hebben we dan ook besloten: ‘zo-

veel mogelijk standaard, tenzij…’. Natuurlijk is 

het een interessante discussie: volgt het proces de 

software of pas je de software aan het proces aan? 

Ik denk dat daar geen eenduidig antwoord op te 

geven is, maar als je door een kleine aanpassing 

in je proces de standaardsoftware kunt gebruiken 

moet je dat vooral doen.”  

‘Je maakt 
zichtbaar  
wat je als  
afdeling alle-
maal doet’

 

‘Als ik merk 
dat iets blijft 
liggen, zie ik 
dat wel' 
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TOEKOMST

Voor de toekomst zijn er enkele aandachtspunten, 

Een daarvan is volgens Vos het nog beter gaan ge-

bruiken van de beschikbare systeemfunctionali-

teit door facilitair. Hij geeft het voorbeeld van een 

machine op de afdeling montage. De technische 

dienst is verantwoordelijk voor het onderhoud en 

de keuringen, maar in bepaalde gevallen wordt 

ook met een externe onderhoudspartij gewerkt, 

dus is er ook een contract.

“In het systeem kun je al die informatie aan die 

ene installatie koppelen zodat de technische 

dienst een completer beeld heeft van alle zaken 

die spelen rondom zo’n machine. Dat gebeurt nu 

nog onvoldoende, ik zie daar wel verbetermoge-

lijkheden. Of neem de huismeester, die doet nog 

best veel uit zijn hoofd en ontvangt wel dagelijks 

zijn taken, maar voor periodiek werk wordt het 

systeem nog niet echt gebruikt. Ook daar liggen 

kansen.”

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET 

SYSTEEM 

De echte toegevoegde waarde van het systeem zit 

hem voor Vos en Reurink in een aantal dingen. 

Reurink: “Het systeem dwingt je om zaken goed 

te registreren. Welke middelen bevinden zich op 

welke plek, wat doen we daaraan, welke machines 

of apparaten zijn waar in gebruik, waar zitten 

problemen, hoe staat het met het onderhoud? Als 

je dat allemaal weet kun je mensen snel helpen 

bij verstoringen. Er is dan minder uitval en je 

kunt mensen daardoor efficiënter inzetten.”

Vos is het met Reurink eens: “Onze Technische 

Dienst is verantwoordelijk voor een paar duizend 

installaties. Dan kun je dat niet zonder een pro-

fessioneel informatiesysteem. Machines, scooters, 

auto’s, je wilt voorkomen dat ze stil komen te 

staan en dus is het heel belangrijk dat al die mid-

delen goed en tijdig worden onderhouden en ge-

keurd. Het systeem stelt je in staat dat proces 

zorgvuldig uit te voeren en te monitoren.”

VERANTWOORDING NAAR EXTERNE 

INSTANTIES

Ook in het kader van de verantwoording naar ex-

terne instanties levert het systeem toegevoegde 

waarde. Dat merkte Vos enige tijd terug bij een 

controle van de Arbeidsinspectie. 

“Men wilde inzage in de keuringsgegevens van 

een aantal machines. Je kunt wel in je systeem 

vastgelegd hebben dat een apparaat is gekeurd 

maar de inspectie wilde ook bewijs zien. We kon-

den toen de ingescande keuringsrapporten van 

iedere machine tonen, inclusief de veiligheids-

instructies voor nieuwe machines die onze KAM-

medewerker had opgesteld. Je hoeft daar dus niet 

meer naar op zoek, maar hebt alles in een keer bij 

de hand, dat is perfect geregeld.” 

Tevredenheid alom dus. Reurink benoemt onder 

meer de stabiliteit en compleetheid van het sys-

teem extra. Vos benadrukt de gebruiksvriendelijk-

heid. “We hebben nu eenmaal een bepaalde doel-

groep, maar die kunnen makkelijk met het 

systeem overweg, alles is simpel en heel duidelijk 

ingericht. Daar ben ik ook blij mee.”  <<

Twee medewerkers van Inclusief Groep aan het werk op de notenafdeling, 

waar nootjes worden verpakt en omgepakt naar kleine verkoopklare verpak-

kingen voor de detailhandel.

‘Je wilt niet 
dat machi-
nes, scooters 
en auto’s stil  
komen te 
staan’


