
Last van schouders 

  Daarom biedt Remmicom de  
‘outsourcing van het systeembeheer 
aan’. Sinds wanneer? Karel Michiels, 
verantwoordelijke Services &  
Infrastructuur: “Remmicom 
startte er al in 2000 mee. Een 
gespecialiseerde medewerker 
neemt het systeembeheer, de 
gebruikersondersteuning en de 
probleemoplossing ter plaatse over.
Vaak gaat het om één of twee dagen 
per week. Voor onze klanten is het 
een zware last die van hun schouders 
valt. Eindelijk zijn ze zeker.”

“Een goed, actueel en stabiel systeem 
leidt tot een grotere tevredenheid. 
Onze ondersteuning ter plaatse 
stelt de ICT-verantwoordelijke 
van de gemeente ook in staat om 
strategisch en proactief te denken. 
We ondersteunen alle interne en 
externe diensten. Dus ook OCMW’s, 
scholen, brandweer, kunstacademie, 
musea, zwembaden … Onze klanten 
kunnen zich weer op hun kerntaken 
richten.”

Buffer 

 Heeft Remmicom genoeg  
ICT-verantwoordelijken om aan 
de  outsourcingvraag te voldoen? 
Karel Michiels: “We hebben in 
onze serviceafdeling een ruime 
buffer opgebouwd. Allemaal ICT-
specialisten die vertrouwd zijn 
met onze klanten. Ideaal om de 
toepassingen gezond te laten 
draaien. En dan is er nog onze 
servicedesk, de ICT-omgeving 
waarop onze gebruikers een 
beroep kunnen doen. Weet je dat 
die opgebouwd is volgens de ITIL-
standaard, hét framework voor een 
veilig ICT-beheer?”

“Eindelijk tijd voor de toekomst”

 Pascal Uyttersprot, ICT-verant-
woordelijke bij de gemeente Asse
 
“Ik kon een tijdje niet met ICT bezig 
zijn. Je merkt dan dat er nood is 
aan vakkennis. We vonden die bij 
Remmicom en dat was een goede 
zet. Hun ICT’ers hebben voeling 
met de praktijk, ze kennen de 
apparatuur en software en ze zijn 
snel ingewerkt. Bovendien kennen 
ze de helpdeskmedewerkers van 
Remmicom goed. Zij weten wie de 
rode telefoon opneemt! 

 
       Systeembeheer is de verzameling 
van activiteiten die nodig zijn 
om de ICT-infrastructuur en de 
toepassingen vlekkeloos te laten 
draaien. Het is de taak van de ICT-
verantwoordelijke om het systeem 
te beheren. Hij doet dat proactief 
door bottlenecks te vervangen 
en alle elementen up-to-date te 
houden.

Een algemene regel stelt: per 30 à 50 
personen is er 1 systeembeheerder 
nodig. In sommige gemeenten 
krijgt hij er nog andere taken bij of 
is het moeilijk een kandidaat met 
het geschikte profiel te vinden. Het 
systeembeheer blauwblauw laten is 
vandaag geen optie meer.

Outsourcing van witte raaf

De ICT-verantwoordelijke van 
een organisatie is vaak een witte 
raaf. Maar als hij of zij wegvalt,
dan degradeert het systeem snel. 
De oplossing? Outsourcing van 
het ICT-beheer aan Remmicom.
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Drie dagen per week zijn er bij de 
gemeente Asse ICT-medewerkers 
van Remmicom aan het werk. Ideaal 
om de inhaalbeweging te versnellen 
en nieuwe processen te bedenken, 
testen en implementeren. Het is 
interessant dat ICT-medewerkers 
van Remmicom ook bij andere 
gemeenten actief zijn. Dat stelt me 
in staat om te vergelijken: hoe doen 
ze dat in een andere gemeente, hoe 
pakken ze daar een probleem aan? 
Zo kan ik wat wij doen aftoetsen aan 
de realiteit. Wat ik ook graag doe, is 
brainstormen met de mensen van 
Remmicom. Door van gedachten te 
wisselen komen we tot meer inzicht. 

Als ICT-verantwoordelijke heb ik 
veel brandjes moeten blussen. 
De eerste opdracht is zorgen dat 
alles blijft werken. De problemen 
oplijsten en vlot samenwerken met 
de ICT’ers van Remmicom heeft veel 
opgelost. In 2013 zal ik tijd hebben 
om de zaken algemener te bekijken. 
Dat is nodig, want ICT wordt almaar 
ingewikkelder. Van de fichebak 
zijn we geëvolueerd naar pc’s en 
nu naar een netwerk met allerlei 
buitendiensten. Het is cruciaal 
om de juiste algemene aanpak te 
kiezen.” 


