
ULTIMO ZORGT VOOR RUST EN 
OVERZICHT.

HOGERE HANDS-
ON TOOLTIME 
BIJ ZANDVLIET 
VLEESWAREN.
Zandvliet Vleeswaren is een familiebedrijf, opgericht in 1929. In-

middels heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot productiebedrijf dat 

vleeswaren maakt voor de traditionele slager, de industrie en de 

retailmarkt. Inmiddels zijn er drie locaties, elk verantwoordelijk 

voor de eigen productie.

Brandjes blussen, achter de feiten aanlopen en chaos bij de 

technische dienst. Bij Zandvliet Vleeswaren leefde men, mede 

door de onderbezetting op de technische dienst, in de waan van 

de dag. Zandvliet blijft groeien, dus dan is het extra belangrijk 

dat de technische dienst nu en in de toekomst goed geregeld is. 

Geen ad-hoc activiteiten meer, maar activiteiten gepland en ge-

stroomlijnd oppakken. Dat was de wens van Zandvliet 

Vleeswaren en dat is precies wat er is bewerkstelligd.

‘Sinds de implementatie van Ultimo komt 
onze technische dienst weer toe aan hun 
eigenlijke werk: onderhoud en sleutelen.’

LEON GEURTS, HOOFD TECHNISCHE DIENST

FACTS AND FIGURES

SECTOR
Food

LOCATIES
3

SOLUTION
Ultimo Maintenance Management

UITDAGINGEN
• Van brandjes blussen naar 

gestructureerd onderhoud.

• Orde scheppen in de chaos.

• Groeiende onderhoudsorganisatie 

professioneel ondersteunen.

RESULTATEN
• Hogere hands-on tooltime voor de 

hele technische dienst.

• Grote kostenbesparingen, waardoor 

de investering snel is terugverdiend.

• Volledige verschuiving van correctief 

naar preventief onderhoud.

• Overzicht, orde en rust.

• ROI van <6 maanden

Live-link your assets and facilities.

ULTIMO CUSTOMER CASE ZANDVLIET VLEESWAREN



‘Ultimo geeft zelfs een seintje als bepaald 
onderhoud moet plaatsvinden. Dat is écht ideaal. 
Het geeft een gerust gevoel dat je niks vergeet.’

Op alle vlakken meer overzicht

Dankzij de ingebruikname van de Ultimo software, is er 

op alle vlakken meer overzicht. Storingen en defecten 

worden mobiel doorgegeven via de Ultimo app. De tech-

nische dienst krijgt de meldingen binnen en pakt als eer-

ste de meldingen op met de hoogte prioriteit. “Het melden 

en afhandelen gaat heel snel en gebruiksvriendelijk”, ver-

telt Sander van der Velden. Informatie over de machine is 

bovendien altijd voorhanden. Alles is direct, mobiel te vin-

den in de app. Waar je je ook bevindt. Ultimo heeft er bo-

vendien voor gezorgd dat er een ware verschuiving heeft 

plaatsgevonden van correctief (ad-hoc) onderhoud, naar 

preventief onderhoud. “Dankzij deze verschuiving, heeft 

de technische dienst zijn zaken veel beter op orde en heb-

ben we minder storingen. Ultimo geeft zelfs een seintje 

als bepaald onderhoud moet plaatsvinden. Dat is écht 

ideaal. Het geeft een gerust gevoel dat je niks vergeet.”

Een goed begin is het halve werk

Natuurlijk, de implementatie van Asset Management 

software neemt de nodige tijd in beslag. Het opvoeren 

van alle installaties en aanverwante informatie is een 

omvangrijke taak. Daarom heeft Zandvliet advies-

organisatie Pontifexx vanaf het begin betrokken bij het 

project. Zij hebben een rol gespeeld bij de selectie van de 

juiste software en hebben Zandvliet veel werk uit handen 

genomen bij de implementatie. “Doordat zij de software 

goed kennen, wisten zij de juiste vragen te stellen. Onze 

input konden zij vertalen naar de beste boomstructuur”. 

De basis was goed en daardoor is Ultimo binnen een 

aantal weken geïmplementeerd. “Door Pontifexx is het 

hele proces in een stroomversnelling gekomen, omdat wij 

hierin compleet ontzorgd werden.” Een goed begin, is het 

halve werk.

 

“De totale kosten van het implementeren van Ultimo 

waren er binnen een half jaar al uit” 

Leon Geurts vertelt dat het de investering meer dan 

waard is geweest: “Door tijdig onderhoud uit te voeren, 

hebben we veel stilstand voorkomen én voorkomen 

dat installaties volledig vervangen moesten worden. De 

totale kosten van de implementatie van Ultimo, waren 

er binnen een half jaar al uit.” Dat is natuurlijk geweldig, 

maar in de dagelijkse praktijk levert het systeem

Zandvliet natuurlijk nog meer op. En dat is rust en over-

zicht, wat heeft geleid tot een hogere hands-on tooltime 

voor de gehele technische dienst. 
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