
SAMENWERKEN VOOR HET BESTE 
RESULTAAT.

DE KRACHT VAN 
GEÏNTEGREERDE 
ONDERHOUDS- EN 
VEILIGHEIDSPROCESSEN.

Het integreren van de onderhouds- en veiligheidsprocessen 

in één systeem is om meerdere redenen belangrijk voor 

Arteco, vertelt Arne Laurijssen. Hij is Verantwoordelijke Milieu 

& Veiligheid bij de joint-venture van Total Belgium en Chevron. 

“Systeemintegratie helpt ons bij het realiseren van operational 

excellence.” 

 

Arteco produceert in zijn fabriek in Schoten (B) koelvloeistoffen 

voor motoren. Arteco mengt hiervoor basisvloeistoffen, 

verschillende additieven en demiwater tot de gewenste 

koelvloeistof. Die gaat vervolgens in supergeconcentreerde 

vorm naar afnemers wereldwijd, waar het tot eindproduct 

wordt gemengd. Voor de Europese markt maakt de fabriek in 

Schoten wel de eindproducten. Arteco levert voornamelijk aan 

de automotivesector. 

 

‘Een geïntegreerd systeem past prima in 
een continuous improvement-aanpak.’

ARNE LAURIJSSEN, VERANTWOORDELIJKE MILIEU & VEILIGHEID

FACTS AND FIGURES

SECTOR
Chemie

AANTAL MEDEWERKERS
60

LOCATIES
Schoten (B)

SOLUTIONS
Ultimo Maintenance Management

UITDAGINGEN
• Maintenance- en safetyprocessen 

integreren in één systeem.

• Minimaliseren van fouten door 

geïntegreerde werkwijze.

RESULTATEN
• Verbeterde samenwerking, 

communicatie en verwachtingen.

• Verhoogde efficiency .

• Operational excellence.

Live-link your assets and facilities.

ULTIMO CASE STUDY ARTECO TOTAL BELGIUM



‘Systeemintegratie helpt ons bij het realiseren van 
operational excellence, het garanderen van de 
continuïteit van onze business en het vertalen van 
onze bedrijfswaarden naar harde feiten.’

Hoge kwaliteitseisen

Laurijssen: “Arteco is een kleine organisatie die moet 

voldoen aan de allerhoogste industriestandaards. Onze 

klanten stellen hoge kwaliteitseisen en er is geen ruimte 

voor afwijkingen. Een geïntegreerd managementsys-

teem bezorgt ons de nodige garanties. Het helpt ons bij 

het realiseren van operational excellence, het garanderen 

van de continuïteit van onze business en het vertalen van 

onze bedrijfswaarden naar harde feiten.”

Incidentenrapportage

Eén geïntegreerd managementsysteem betekent dat 

verschillende disciplines aan hetzelfde ‘dossier’ kunnen 

werken zonder elkaar ‘in de weg’ te zitten. Sterker: het 

bevordert de efficiency en effectiviteit en vermindert 

foutkansen. Iedere medewerker met een smartphone 

of tablet kan bijvoorbeeld vanaf zijn werkplek met 

behulp van de Ultimo GO-app een melding maken van 

een incident. De melding komt automatisch bij de afde-

ling Milieu & Veiligheid binnen die de melding analyseert 

en corrigerende maatregelen definieert die vervolgens 

automatisch in een rapportage verschijnen. Meldingen 

worden in het systeem gelinkt aan de betreffende instal-

latie. De historie die zo wordt opgebouwd, kan gebruikt 

worden voor analyses over bijvoorbeeld de staat van een 

installatie en eventueel benodigd onderhoud of vervan-

ging. “Het mooie is: iedereen werkt in dezelfde omgeving, 

zonder dat ze zich met elkaars werk inlaten.” 

 

Meer voordelen

Werkvergunningen worden in Ultimo direct gelinkt aan 

de juiste job record. De werkvergunning wordt in het 

systeem gevalideerd zodat de monteur niet heen en 

weer hoeft te lopen tussen verschillende afdelingen. 

Veiligheidsinformatie en E&M-gerelateerde informatie en 

de historische gegevens van een installatie komen samen 

in één record.

Het systeem is zo ingericht dat medewerkers alleen 

taken mogen uitvoeren waarvoor ze zijn geautoriseerd. 

Ook de trainingsstatus van een medewerker is zichtbaar: 

is hij ‘up-to-date’ of is hij toe aan een nieuwe training.

Alle acties die voortkomen uit de verschillende systemen 

die Arteco gebruikt, komen samen in de geïntegreerde 

Ultimo-tool. “Dat maakt het eenvoudig om acties op te 

volgen en acties en hun deadline direct te linken aan een 

medewerker. Ook het maken van performancerapporten 

wordt hierdoor makkelijker.”

Een geïntegreerd systeem past prima in een continuous 

improvement-aanpak, zegt Laurijssen. “Omstandigheden 

wijzigen doorlopend, dus je moet ermee bezig blijven. 

Gelukkig werkt Ultimo snel en verloopt het proces van 

testen, aanpassen en implementeren soepel.” Voor orga-

nisaties die nog aan het begin staan van systeemintegra-

tie, heeft hij een paar tips: “Begin met een revisie van je 

interne audit-procedures. Dat is een goed vertrekpunt. De 

grenzen tussen afdelingen vervagen omdat je allemaal 

in hetzelfde systeem werkt. Daarom is het belangrijk om 

rollen en verantwoordelijkheden af te spreken en vast te 

leggen.”

‘Verschillende collega’s 
werken middels Ultimo 
samen in één omgeving 
aan dezelfde projecten.’
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