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CASE STUDY – HOE BEHEERT 
BRANDWEERZONE CENTRUM HAAR 
VLOOT EN LOGISTIEKE PROCESSEN?
De brandweerhervorming heeft voor heel wat verandering gezorgd. Brandweerzone Centrum heeft 

dit – zoals vele zones – stapsgewijs aangepakt. Majoor Yves Pieters, Directeur Logistiek, en Luitenant 

Wouter Michiels, verantwoordelijke Service Center, vertellen hoe de zone tot de beslissing is gekomen 

om Ultimo te gaan inzetten en wat de meerwaarden zijn.

BRANDWEERHERVORMING 
Met het oog op de brandweerhervor-

ming werd de organisatiestructuur van 

de logistieke dienst in 2016 aangepast. 

“Vroeger waren we continue bezig met 

dringende, dagelijkse taken en hadden 

we daardoor minder tijd voor expertise- 

gedreven taken”, aldus Maj. Yves Pieters. 

Zo is de zone gekomen tot een model 

van 3 expertcellen enerzijds: vlootbeheer, 

gebouwenbeheer en interventiemate- 

riaal & PBM’s. En anderzijds een service 

center voor alles wat valt onder het dage-

lijks beheer.

In 2017 was het tijd voor de zoektocht 

naar een geschikt beheersysteem. “Voor 

ons was het vooral belangrijk dat de soft-

ware zoveel mogelijk standaard was, 

maar tegelijk ook flexibel aanpasbaar 

aan de organisatie”, vertelt Maj. Pieters. 

“Het was voor ons belangrijk om ieder-

een mee op de kar te hebben, en dat lukt 

dankzij het gebruikersgemak van Ultimo 

en de beschikbaarheid van alle info”.

VLOOTBEHEER
“Ultimo biedt ons een duidelijk over-

zicht van alle voertuigen zodat we zeer 

gemakkelijk info kunnen zoeken en se-

lectielijsten kunnen maken”, aldus Lt. 

Michiels. Zo krijgt de zone per voertuig 

een soort infofiche met algemene info, 

zoals type wagen, merk en brandstof, 

maar ook meetwaarden zoals pompuren 

en kilometerstanden. Daarnaast staat er 

telkens welke operationele status het 

voertuig heeft en op welke post het zich 

bevindt. Bovendien zijn ook de schade-

dossiers en andere documentatie zicht-

baar. Ook bij het niet-rollend materiaal 

wordt een meldingshistoriek bijgehou-

den en legt men allerlei relevante infor-

matie vast. “Zo weten we bijvoorbeeld 

wanneer en door wie een toestel uit een 

bepaald voertuig is gehaald en in welk 

magazijn het nu ligt,” aldus Lt. Michiels.

KLEDIJBEHEER
Vanaf januari 2019 gaat Brandweer- 

zone Centrum haar kledijbeheer doen in 

Ultimo, en dit grotendeels op basis van 

het kledijreglement. Van elk kledingstuk 

wordt een soort infofiche aangemaakt, 

met daarin algemene gegevens: soort 

kledingstuk, leverdatum, garantie, ver-

vangingstermijn, wasbeurten, etc. Daar-

naast wordt ook weergegeven of het 

kledingstuk tot het kledijfonds behoort. 

Alle beroepsmedewerkers van Brand-

weerzone Centrum behoren namelijk tot 

het kledijfonds en werken dus met een 

puntensysteem. In de webshop kan elke 

medewerker zien waar hij of zij recht op 

heeft volgens zijn of haar categorie. Dit 

vergemakkelijkt niet enkel de kledij-aan-

vraag voor de gebruiker, maar ook de 

opvolging voor de magazijnier. 

VOORRAADBEHEER 
LOGISTIEK
De webshop logistiek is naar analogie 

opgebouwd volgens de webshop kledij. 

Voorraadinstellingen, plaats in magazijn, 

maximale voorraad, afgifte-eenheid, le-

veranciers, interne verrekenprijs, etc. zijn 

belangrijke onderdelen die met inzet van 

Ultimo geregeld worden. In de toekomst 

wil de zone nog een magazijn voor me-

disch materiaal inrichten in Ultimo, als-

ook een magazijn voor economaat. Nog 

op de planning staan gebouwenbeheer, 

ICT-opvolging en tankbeurtregistraties. 

Handig om weten is dat Ultimo samen-

werkt met programma’s zoals ZoneForce  

(Magenta) en FrontForce Emergency 

(Ferranti). “Met Ultimo heeft u dus niet al-

leen de perfecte tool in huis voor het be-

heer en onderhoud van uw vloot, gebou-

wen en niet-rollend materiaal”, vertelt 

Wim De Beer, Manager Sales bij Ultimo, 

“de combinatie met een HRM-systeem 

en een dispatching systeem biedt u de 

meest complete totaaloplossing”.


