
Uniform werken met 
behulp van Ultimo 

Ultimo heeft daar verandering in gebracht. Gebruikers 
melden incidenten direct in Ultimo en deze worden 
geclassificeerd als eerste- of tweedelijns meldingen. De 
meldingen worden centraal en op uniforme wijze 
afgehandeld en hierdoor is alle informatie over de 
betreffende ICT assets altijd beschikbaar.  
 
Daarnaast is de inzet van de kennisboom een goede tool 
voor het delen van informatie. In de kennisboom is relevante 
informatie snel inzichtelijk, waardoor veel 
eerstelijnsmeldingen direct afgehandeld kunnen worden. 
Jean Pierre stelt dat de kwaliteit van de dienstverlening 
aanzienlijk vergroot is door het gebruik van Ultimo. 
Daarnaast worden ICT assets nu volgens de ITIL-methodiek 
beheerd en is managementinformatie direct beschikbaar 
dankzij een grote diversiteit aan rapportages. 
 
 

Aeres in Dronten biedt een verscheidenheid aan opleidingen 
op het gebied van management, dierhouderij, 
voedselproductie en groene ruimte. Bij Aeres studeren 1500 
studenten afkomstig uit zowel het binnenland als het 
buitenland, die worden opgeleid tot ondernemende starters 
in hun vakgebied. Naast de vestiging in Almere heeft Aeres in 
Dronten onlangs haar nieuwe pand in gebruik genomen, 
welke is gevestigd in de grootste kas van Europa. Binnen 
Aeres dragen in totaal 9 ondersteunende afdelingen en 
diensten bij aan de kwaliteit van het onderwijs, met elk hun 
eigen processen en informatiestromen. Door toe te werken 
naar een uniforme werkwijze centraliseert Aeres de 
gegevens binnen deze diensten en is belangrijke 
stuurinformatie eenvoudig en snel voor handen. Om een 
uniforme werkwijze te realiseren, maakt Aeres gebruik van 
Ultimo.  
 
HERZIENING BINNEN DE AFDELING ICT & AV MEDIA 
Voor Jean Pierre van Huizen, hoofd afdeling ICT & AV-media, 
was de betrekking van het nieuwe pand een goed moment 
om te starten met Ultimo IT Service Management. De 
afdeling ICT & AV media zorgt binnen Aeres voor de 
beschikbaarheid en ondersteuning van de ICT faciliteiten ten 
behoeve van medewerkers en studenten. Binnen deze 
afdeling ontstond behoefte aan meer grip op de 
verschillende processtromen en inzicht in informatie. 
Meldingen werden decentraal per e-mail, telefonisch of 
mondeling doorgegeven. Hierdoor kon het gebeuren dat 
meldingen van studenten bleven steken in een mailbox of bij 
afwezigheid van een collega niet in behandeling werden 
genomen. Door het ontbreken van inzicht konden 
terugkerende incidenten niet als probleem gedefinieerd 
worden en bleef een structurele oplossing uit. Daarnaast 
misten vraagstukken over het vervangingsbeleid van ICT 
faciliteiten een gedegen financiële onderbouwing, omdat 
informatie verspreid door de organisatie was opgeslagen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo wordt voorkomen dat dubbele items in het systeem 
geregistreerd worden. Overigens is het tijdens het 
implementatietraject belangrijk dat betrokken personen 
voldoende tijd ter beschikking hebben om actief te kunnen 
bijdragen en nadenken over de inrichting van de te beheren 
processen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de 
backoffices goed gevuld en getest zijn alvorens de interne 
klant kan gaan melden. Zo werkt het systeem voor de 
gebruikers in één keer goed. 
 
TOEKOMST 
Door toe te werken naar de uniforme inzet van Ultimo binnen 
Aeres worden processen vereenvoudigd, informatie 
gecentraliseerd en belangrijke stuurinformatie inzichtelijk. 
Jean Pierre verwacht dat in de toekomst alle 9 
ondersteunende diensten gebruik zullen maken van Ultimo. 
Deze diensten zijn de olie in de motor van Aeres. Hoe beter 
de motor loopt, hoe hoger de kwaliteit van het geboden 
onderwijs is. Zo wil de Facilitaire Dienst Ultimo inzetten voor 
het beheer en onderhoud van het hoofdgebouw maar ook 
voor de campusgebouwen waar de internationale studenten 
verblijven. Tevens wil de Facilitaire Dienst vanuit Ultimo 
reserveringen aanmaken en de werkorderstromen van de 
technische dienst reguleren. Zelf zal de afdeling ICT & AV 
media gefaseerd toewerken naar een nog bredere inzet van 
Ultimo op het gebied van Probleembeheer en SLA beheer. Op 
deze wijze wordt Ultimo goed gevuld en stap voor stap 
uitgebreid naar integraal informatiesysteem voor de gehele 
organisatie. 
 

TIPS BIJ DE IMPLEMENTATIE 
In het selectietraject was Jean Pierre snel overtuigd van de 
mogelijkheden van Ultimo op het gebied van IT beheer. Met 
name de gebruiksvriendelijkheid, maar ook de flexibiliteit en 
laagdrempeligheid waren belangrijke criteria. De software 
nodigt uit om mee te werken door de gebruiksvriendelijke en 
icoon gestuurde interface. Door de modulaire opbouw is het 
mogelijk om in een later stadium meerdere diensten te laten 
aansluiten. Hiermee biedt Ultimo Aeres een integrale 
oplossing met oog op de toekomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean Pierre adviseert om voorafgaand aan het 
implementatie traject intern goede afspraken te maken. 
”Welke processen wil je registreren, maar belangrijker nog, 
welke informatie wil je uit het systeem halen?” Door goed na 
te denken over de inhoud en inrichting van Ultimo ontstaat 
een werkwijze die uniform en organisatiebreed kan worden 
toegepast. Daarnaast is het goed om vooruit te kijken naar 
diensten die in de toekomst ook willen aansluiten op Ultimo. 
Door middel van codering heeft Aeres bijvoorbeeld unieke 
items en objecten gerealiseerd die alleen van toepassing zijn 
op de locatie in Dronten. 
 
 


