
Van versnipperde eilanden…
De openbare omroep heeft sinds zijn 
allereerste uitzending op 1  februari in 
1931  verschillende namen gekend, maar 
de missie is al die jaren dezelfde geble-
ven. Luisteraars en kijkers zo goed moge-
lijk informeren over wat er gebeurt in de 
wereld en verbinden met elkaar. Daarvoor 
beschikt ze over een team van ongeveer 
2.000  eigen medewerkers. Om ervoor te 
zorgen dat zij hun job zo goed mogelijk 
kunnen uitvoeren en de vooropgestelde 
missie waarmaken, staat de facilitaire 
dienst dag en nacht paraat met veertig 
medewerkers. Coördinator Exploitatie  
Johnny De Meyer maakte van dichtbij de 
professionaliseringslag mee die de dienst 

de voorbije jaren onderging. “Toen ik 
hier aan de slag ging, zat de informatie 
nodig voor een efficiënt facilitair beheer 
versnipperd over verschillende dien-
sten en medewerkers. Als je weet dat we 
460  voertuigen en 100.000  m² aan ge-
bouwen te beheren hebben, dan snap je 
waarom dat niet werkbaar was. Er waren 
wel softwarepakketten aanwezig om dit 
in goede banen te leiden, maar niet op 
onze leest geschoeid. Elke stap vooruit 
die we daarin wilden zetten, bleek een 
zeer dure oefening.”

… naar een geïntegreerd platform
De openbare omroep vatte daarom tien 
jaar geleden de weg aan naar een nieu-

we geïntegreerde manier van werken. “We 
hadden bij aanvang geen duidelijk beeld 
van de bestemming waar we wilden uit-
komen. Wel moesten gebruiksvriende-
lijkheid en flexibiliteit de sleutelwoor-
den worden voor de nieuwe software”, 
herinnert De Meyer zich. “Een openbare 
aanbesteding werd uitgeschreven en het 
was uiteindelijk Ultimo dat het haalde, 
net omdat het in deze domeinen uitblonk 
en dan ook nog eens de meest budget-
vriendelijke oplossing bleek. Toen we de 
demo te zien kregen van welke deuren er 
konden opengaan, begonnen we ons pas 
echt een idee te vormen over hoe het fa-
ciliteitenbeheer van de toekomst er kon 
uitzien voor de VRT. De basis moest één 
geïntegreerd platform worden dat al die 
versnipperde informatie bundelde. Daar-
naast wilden we evolueren naar een meer 
gestructureerde aanpak van klachtenbe-
heer, waarin elke medewerker ook zelf kan 
volgen wat er gebeurt met zijn meldingen.”

Overtuigen met zachte hand
Hoewel het van bij de start niet aan am-
bitie ontbrak, opteerde De Meyer samen 
met zijn team voor een zeer gefaseerde 
aanpak. De eerste stappen werden gezet 
in Ultimo Lite en behelsden louter de in-
stallaties van de Radio 2 gebouwen. “Daar 

Softwarepakket helpt pad uitstippelen naar efficiënt beheer

De Reyerslaan en zijn iconische toren zijn al sinds haar ontstaan het gezicht van de openbare 
omroep. Het is echter geen sinecure om de gebouwen die dateren uit de jaren 60 zodanig te 

beheren dat ze blijven voldoen aan de eisen van programmamakers vandaag. De facilitaire dienst van 
de VRT rekent daarvoor al tien jaar op de software van Ultimo. En met de verhuisplannen in 2021 zal 
deze alleen nog maar belangrijker worden.

24 PROJECT

02

01



was ik zelf in actief en dus het beste mee 
vertrouwd. De informatie kon rechtstreeks 
vanuit Excellijsten in het nieuwe systeem 
geïmporteerd worden. Een heel eenvoudi-
ge manier dus om snel resultaten te kun-
nen voorleggen. Van daaruit konden we 
dan departement per departement aan-
pakken.” Dat bleek echter geen sinecure, 
maar niet door technologische drempels. 

“Je moet alle neuzen in dezelfde richting 
krijgen in zo een traject”, stipt De Meyer 
de grootste uitdaging aan. “Je moet men-
sen overtuigen om hun informatie vrij te 
geven. Dat kan alleen als je ze het nut en 
de voordelen van een geïntegreerd sys-
teem laat zien. Bijvoorbeeld door te tonen 
hoe gegevens die ze zelf nodig hebben 
om hun job uit te oefenen, nu met één 
muisklik ter beschikking staan. Dat is een 
continu proces, dat ook vandaag nog loopt, 
telkens je iets verandert.”

Openheid en gebruiksvriendelijkheid
Zoals een olievlek die uitdijt, groeide 
het softwareplatform van Ultimo bij de 
VRT aan en werden er steeds meer dien-
sten in betrokken. Vandaag werken alle 
2.000  medewerkers met het systeem in 
één of meerdere modules: vlootbeheer, 
gebouwenbeheer, sleutelbeheer, verhui-
zen, projecten, reserveringen, aanmelden 
bezoekers en service desk. De Meyer: “Het 
mooie aan de facilitaire software van Ul-
timo is dat het een heel open systeem is. 
We kunnen het eenvoudig integreren met 
andere programma’s. Daarnaast springt 
na al die jaren ook nog steeds het ge-
bruiksgemak in het oog. Elke medewerker 
kan er probleemloos mee aan de slag, net 
omdat het zichzelf uitwijst. Dat is cruciaal 
in het welslagen van onze missie, want 
hoe meer gebruikers het systeem met in-
formatie voeden hoe verder we evolueren 

van de oorspronkelijke situatie waarbij 
iedere dienst als een eiland binnen het 
bedrijf fungeerde.”

Nieuwbouw als orgelpunt
Met de nieuwbouw van 55.000 m² die in 
2021 afgerond moet zijn, zal ook het faci-
litair beheer een nieuw orgelpunt krijgen. 

“We willen verder gaan op de ingeslagen 
weg door asset management toe te voe-
gen. Vandaag is dat zinloos: de installaties 
zijn afgeschreven en zullen voor een groot 
deel niet mee verhuizen. Het zou een te 
ingrijpend project zijn, voor de jaren die 
nu nog resten. Daarom zijn we nu bezig 
met een denkoefening om vanuit de in-
formatie die Ultimo al voor ons verzameld 
heeft, te kijken hoe we op de meest effi-
ciënte manier de stap kunnen zetten naar 
asset management en welke gegevens 
we daarvoor nodig hebben. Op termijn 

willen we zo analyses kunnen maken en 
een terugkoppeling maken naar het ma-
nagement van welke kosten zij de komen-
de jaren mogen verwachten. De facilitaire 
dienst zal bij het moment van verhuizen 
tien medewerkers minder tellen, terwijl 
we wel nog even twee gebouwen zullen 
moeten beheren. De RTBF blijft immers 
wat langer. Daarom kijken we om Ultimo 
Software as a Service (clouddienst) in te 
schakelen, zodat wij in het beheer ontlast 
worden en elke contractant die aan de 
slag is in de nieuwbouw, zelf zijn informa-
tie volgens de door ons opgelegde regels 
kan ingeven in het systeem. Zonder de 
professionalisering die de software van 
Ultimo met zich meebrengt, zou dit hele-
maal onmogelijk zijn.”
Door Valérie Couplez

www.vrt.be
www.ultimo.com/benl

01. Tegen 2021 zal de VRT verhuizen naar een nieuw 
gebouw op de site aan de Reyerslaan.
02. Voorbeeld van hoe het sleutelbeheer gebeurt, 
voor (links) en na (rechts) de komst van de Ultimo 
software.
03. Als je weet dat de VRT 460 voertuigen en 
100.000 m² aan gebouwen heeft, dan is duidelijk 
waarom een efficiënt facilitair beheer cruciaal is.
04. Om echt aan asset management te doen is het 
wachten tot na de verhuis. Veel van de installaties 
kunnen immers niet mee verhuizen.
05. Voor De Meyer is Ultimo een cruciaal instrument 
geworden in de uitvoering van zijn dagelijkse taken.
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