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Eén van de recente ict-projecten is de intro-

ductie van een FMIS (Facility Management 

Informatiesysteem) ter ondersteuning van 

de afdelingen Informatie & Automatise-

ring (I&A) en Facilitair Beheer. Samen met 

Laurens van den Broek, systeem- en net-

werkbeheerder bij Twente Milieu, wordt dit 

project langs de meetlat gelegd en wordt 

gekeken hoe deze innovatie meerwaarde 

biedt voor de organisatie. Ook opgedane 

ervaringen in de vorm van tips & tricks pas-

seren de revue.

Serviceverlening staat centraal
Om de externe dienstverlening zo efficiënt 

mogelijk en naar tevredenheid van de afne-

mers uit te voeren is een goede inrichting 

van de interne organisatie van groot be-

lang. Niet alleen moeten de vuilniswagens 

op tijd hun rondes doen, ook het netwerk 

moet zo goed mogelijk functioneren en de 

gebouwen moeten in goede staat zijn om 

een goede werkomgeving te bieden voor 

de medewerkers van de organisatie. De 

afdelingen I&A en Facilitair Beheer spelen 

dan ook een grote rol bij de operaties van 

de gehele organisatie. Door de groei aan 

werkzaamheden en constante veranderin-

gen ontstond de behoefte aan de inzet van 

een FMIS ter ondersteuning van beide af-

delingen. Laurens van den Broek over de 

aanleiding: “Ook op de ondersteunende 

afdelingen staat service hoog in het vaan-

del. Door het groeien van onze organisatie 

merkte je dat de servicegraad onder druk 

kwam te staan en dat wij niet altijd meer 

onze interne klanten konden voorzien van 

een snelle dienstverlening. Een belangrijke 

reden om op zoek te gaan naar een profes-

sioneel systeem was om structuur aan te 

brengen in de binnenkomende meldingen 

en zo de dienstverlening op het gewenste 

peil te kunnen houden. Daarnaast speelde 

de wens om betere stuurinformatie te krij-

gen een rol bij de initiatie van dit project.”

Marktverkenning
Het ondersteunen van IT service manage-

ment en het beheer van gebouwen was de 

initiële business case bij de marktverken-

ning. “Het lag voor de hand om te kijken 

naar een FMIS waarin zowel processen op 

het gebied van IT service management als 

facility management onder te brengen zijn. 

Een modulaire opbouw en flexibel karakter 

van de software werd ook meegenomen in 

de overweging. Bij nieuwe ontwikkelingen 

of nieuwe diensten wil je dat de software 

eenvoudig mee kan groeien in toepassing 

en gebruik. Wij kwamen er gaandeweg 

achter dat wij veel konden bereiken met 

de inzet van een systeem. Alles van tevo-

ren in kaart brengen en inschatten voor de 

toekomst is lastig, evalueer dus altijd de 

aanpassingsmogelijkheden van een sys-

teem. Daar hebben wij profijt van gehad.” 

Het huidige FMIS Ultimo is sinds 2010 in 

gebruik.

Meerwaarde van het FMIS
Zoals eerder gesteld wordt het FMIS ge-

bruikt op de afdelingen I&A en Facilitair 

Innoveren omdat het leuk is om 

de nieuwste gadgets en toepas-

singen in de organisatie te ge-

bruiken klinkt leuk. Maar dat is 

natuurlijk niet een gegronde re-

den om innovaties door te voeren 

binnen een bedrijfsomgeving. Zo 

ook niet bij Twente Milieu, mili-

eudienstverlener in diverse ge-

meenten in Twente. Om een aan-

trekkelijke partner te zijn voor 

de diverse gemeenten en goede 

dienstverlening te kunnen bie-

den aan burgers zoekt Twente 

Milieu op proactieve wijze naar 

ICT-innovaties. Maar van belang 

is dat van tevoren bepaald is dat 

dit meerwaarde biedt voor de af-

nemers of de interne organisatie. 

De meerwaarde van een FMIS bij Twente Milieu
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Voorbeeld van een innovatief ICT-project
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Beheer. Processen die zoal ondersteund 

worden met de software:

•	 Registratie	 en	 afhandeling	 van	 binnen-

komende ict-meldingen

•	 Registratie	 en	 afhandeling	 van	 ict-wij-

zingsaanvragen

•	 Het	 beheren	 van	 diverse	 configuratie-

items

•	 Registratie	en	afhandeling	van	facilitaire	

meldingen

•	 Het	 maken	 van	 werkplanningen	 op	 de	

afdelingen

•	 Het	beheren	van	contracten	met	bijvoor-

beeld leveranciers

•	 Het	beheren	van	ruimtes	en	gebouwen

•	 Periodiek	 onderhoud	 van	 weegbruggen	

ten behoeve van verplichte keuringen

•	 Het	bijsturen	van	beleid	en	operatie	met	

behulp van managementinformatie

De interne klanten gebruiken een Self Ser-

vice module van het FMIS (benaderbaar via 

internet) om meldingen en aanvragen door 

te geven. Door een interface met Active 

Directory is extra inloggen overbodig en is 

elke gebruiker in het FMIS bekend.

Het werken met een FMIS heeft Twente 

Milieu veel voordelen opgeleverd. Door de 

registratie van alle IT-assets, ruimtes, ge-

bouwen, installaties en inventarisstukken 

is er altijd gestructureerd inzicht in de hoe-

veelheid en de status van bedrijfsmiddelen. 

“Belangrijk resultaat van de invoering van 

het FMIS is ook de ontlasting van de mede-

werkers van de afdelingen I&A en Facilitair 

Beheer. Het proces is overzichtelijk voor de 

medewerkers en de software kan op een 

slimme wijze ingezet worden om de mel-

dingen in een goede volgorde af te hande-

len. Medewerkers én klanten zijn hierdoor 

tevreden.” Het evalueren van beleid en ope-

rationele vraagstukken geschiedt met be-

hulp van stuurinformatie. “Eerlijk gezegd 

geeft dit best veel rust en controle. Doordat 

je de beschikking hebt over stuurinforma-

tie hoef je niet altijd ad-hoc te reageren en 

kun je rustiger resultaten analyseren en bij-

sturen.” De inzet van het FMIS heeft tot nu 

toe tot veel tevredenheid geleid binnen de 

organisatie. “De meerwaarde is lastig in fi-

nanciële cijfers uit te drukken, maar ik durf 

wel te stellen dat wij in staat zijn geweest 

de efficiency te vergroten. De investering is 

het zeker waard geweest. En we profiteren 

natuurlijk de aankomende jaren ook nog 

van het systeem, waarbij we eventueel nog 

meer zaken onder kunnen brengen in de 

software, zonder veel extra investeringen in 

de software.”

Gevraagd naar enkele tips om meerwaarde 

uit een FMIS te kunnen halen, antwoordt 

Laurens van den Broek: “Draagvlak, draag-

vlak, draagvlak! Kort en krachtig één van 

de belangrijkste elementen voor een suc-

cesvolle penetratie. Overtuig medewerkers 

én klanten van de voordelen van werken 

met een systeem. Schakel daarbij ook het 

management van de organisatie in. Mede-

werkers worden op deze wijze betrokken 

bij het proces, wat enerzijds het begrip ver-

groot en anderzijds de motivatie van de ge-

bruikers aanwakkert. Nog een tip die ik wil 

meegeven. Maak gebruik van de software-

mogelijkheden om klanten op de hoogte te 

houden van hun melding. Bijvoorbeeld via 

e-mail. Je neemt klanten serieus, wat wordt 

gewaardeerd en je verlaagt de druk op de 

servicedesk, doordat klanten niet onnodig 

contact op gaan nemen.”

Succesvol innovatief ict-project
Het gebruik van een FMIS voor IT service 

management en facility management kan 

met recht een voorbeeld genoemd worden 

van een succesvol innovatief ict-project 

binnen de organisatie Twente Milieu. Het 

creëren van meerwaarde is een belangrijke 

voorwaarde voor ict-projecten binnen de 

organisatie. Dit project heeft daar in rela-

tief korte tijd aan voldaan. “Al met al kun 

je de conclusie trekken dat de interne orga-

nisatie baat heeft bij geautomatiseerde on-

dersteuning. Niet alleen levert dat voordeel 

op voor medewerkers. De (interne) klanten 

krijgen een goede dienstverlening voorge-

schoteld en uiteindelijk zijn onze belang-

rijkste stakeholders, gemeenten en bur-

gers, daar weer bij gebaat,” sluit Laurens 

van den Broek af. 

Marco van Wijngaarden,

Ultimo Software Solutions.

Roy van Huffelen,

Ultimo Software Solutions.

De meerwaarde van een FMIS bij Twente Milieu

Twente Milieu is in 1997 ontstaan uit een 
samenvoeging van de geprivatiseerde mi-
lieudiensten van de gemeenten Almelo, 
Enschede, Hengelo, Hof van Twente en 
Oldenzaal. Gemeente Losser is op een la-
ter moment ingestapt. Twente Milieu werkt 
samen met gemeenten en haar bewoners 
aan een schoon, gezond en fris Twente. 
De diensten die Twente Milieu hierbij aan-
biedt: 
•	Afvalinzameling
•	 Riolerings-	en	materieelbeheer
•	Gladheid-,	 onkruid-,	 calamiteiten-	 en	

plaagdierbestrijding
•	 Beheer	openbare	ruimte	zoals	grasmaai-

en, zwerfafval opruimen, prullenbakken 
legen en beheer van parkeergarages

Enkele innovaties op het gebied van ict die 
recent zijn doorgevoerd:
•	 Een	nieuwe	website
•	 Een	nieuw	intern	netwerk
•	 Een	intranetomgeving
•	 Een	Twente	Milieu	app	voor	burgers
•	 De	 invoering	 van	 FMIS	 Ultimo	 Facility	

Management

Voorbeeld van een innovatief ICT-project

 Laurens van de Broek


