
Hoe je met het juiste lift-platform wél voorbereid bent.
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“De lift van de spoedeisende hulp doet het niet en we 
moeten nú opereren,” zegt Rianne van het OK-
personeel gespannen door de telefoon. Als facility 
manager van een ziekenhuis is dit je grootste 
nachtmerrie. 
 
Ben je werkzaam in een seniorenflat dan wil je het 
volgende niet horen: “Mevrouw van Santen is 
gestruikeld met haar rollator over het stopverschil van 
etage 3.”
 
Helaas is dit geen fictie, maar realiteit. Liften gaan 
kapot. En jij rent achter de feiten aan. Zonder dat je 
er iets aan kunt doen, sta je opeens één-nul achter. 

HOE JE GRIP KRIJGT OP JE WERK

WAT JE NODIG HEBT

INZICHT . VEILIGHEID . TIJD . GELD . GRIP .

Jouw ultieme doel is dat alles op rolletjes loopt in een 
gebouw. Dat je de "brand" vóór bent en niet wordt 
gebeld voor een defecte lift nog of erger: dat iemand al 
heeft geregeld dat’ie wordt gemaakt. Jij wil de eerste 
zijn die af weet van een probleem zodat je die snel kunt 
oplossen. Het liefst zó dat eindgebruikers (bijna) niks 
merken. Je wilt dus grip. Dat kan.
 
Je zaakjes op orde hebben lukt wanneer je weet wat er 
aan de hand is. Bezit je de juiste informatie op het juiste 
moment, dan kun je hierop anticiperen en zo betere 
keuzes maken. Inzicht is daarmee noodzakelijk. Altijd. 
Daarmee sluit je situaties zoals een kapotte lift uit, wat 
resulteert in waarborging van veiligheid. Maar het 
levert óók tijd en geld op.
 

.
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Wanneer je eerder weet dat een liftonderdeel aan 
vervanging toe is, kun je een onderhoudsbeurt plannen. 
In principe is dat al mogelijk, alleen komt het inzicht nu 
van jouw monteur en zijn advies is slechts gebaseerd op 
ervaring en onderbuikgevoel. Het gevaar hiervan is dat 
een onderdeel wordt vernieuwd dat nog langer 
meekan óf dat je te laat bent, met extra spoedkosten als 
gevolg. Zo zijn je kosten op dit moment dus altijd te 
hoog. 
 
Graag wil je zélf dat inzicht creëren, zodat je alleen 
betaalt voor het liftonderhoud dat je nodig hebt. 
 
Naast geld valt er ook tijd te winnen. Heb je het juiste 
inzicht op tijd, dan onderneem je sneller actie en tackel 
je eerder problemen. Zo kun je tijdig onderhoud plegen 
en vooraf de juiste mensen informeren, zodat zo min 
mogelijk bedrijfsprocessen worden verstoord. 
 
Bovendien bespaar je extra tijd: bij een onverwachte 
situatie komt iedereen om opheldering vragen, terwijl 
je daar op dat moment juist geen ruimte voor hebt. 

WAT JE BESPAART

Om grip te hebben op veiligheid, geld en tijd 
heb je dus tijdig inzicht nodig.

In het volgende hoofdstuk lees je waarom. 

Dat bereik je door in 1 platform processen te 
automatiseren en databronnen te bundelen.
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DE VOORDELEN VAN MODERN 
LIFTMANAGEMENT

Je kunt op de blauwe ogen van je onderhoudsmonteur 
afgaan, maar dan leg je jouw verantwoordelijkheid in 
andermans handen. Dat is een keuze. Wil je graag 
meer grip hebben op je budget, tijd en veiligheid, 
dan moet je zélf het inzicht creëren. 
 
 
Maar om dat voor elkaar te boksen moet je bij 
verschillende leveranciers en afdelingen zijn. Dat 
verzamelen kost veel tijd. En wanneer je alle data 
eindelijk bij elkaar en geanalyseerd hebt, is het hópen 
dat er geen voutje in zit.  
 
 
Wil je exact weten hoe je liften ervoor staan? Dan is het 
cruciaal de benodigde informatie geautomatiseerd op 1 
plek gebundeld te hebben. Dat is overzichtelijk en 
efficiënt.
 

 
.
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Je handelt proactief. Doe je alles handmatig, dan loop 
je continu achter de feiten aan. Je weet niets totdat een 
probleem is gemeld door een gebruiker. Zo ben je 
constant aan het reageren. Met een modern lift-
platform heb je zelf inzage en ben jij de eerste die van 
alles op de hoogte is. En misschien wel zelfs de enige, 
omdat problemen al zijn opgelost voordat gebruikers 
het merken. 
 
1 Centrale plek voor al je rapportages. Zo heb je geen 
last meer van losse systemen die je aan elkaar moet 
knopen.  
 
Automatische rapportages. Hiermee heb je altijd 
inzicht in de actuele status van je liften zodat je niet zelf 
onnodig aan het puzzelen bent met data.

TIJD

Inzicht elimineert onnodig onderhoud en daarmee 
het aantal servicebeurten. Zo kun je onderhoud laten 
plegen wanneer dat nodig is en daarmee vaak het 
aantal servicebeurten halveren. 
 
Proactief handelen is goedkoper, want je kunt veel 
van tevoren berekenen. Onverwachte situaties brengen 
altijd extra kosten met zich mee. 
 
Er wordt meer omzet gedraaid als alles het doet. 
Wanneer de lift stuk is kan dat erg schadelijk zijn voor 
jouw klanten.

GELD
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Volledigheid: foutloze data. Leveranciers zijn mensen 
en mensen maken soms fouten - dus data kan onjuist 
of niet op tijd zijn aangeleverd. Met een modern 
platform heb je daar geen last van.
 
Volledigheid: juiste data. Leveranciers tonen niet álle 
data: ze maken een selectie die niet altijd in jouw 
voordeel is. Met een platform beschik je over alle 
informatie, zodat je goed geïnformeerd bent en de 
juiste keuzes maakt.
 
De juiste inzichten: Chocola maken is een kunst. Ook 
van data. Een tool zorgt voor de juiste interpretatie, de 
juiste smaak. Ga je zelf aan de slag met data dan loop je 
kans onjuist te interpreteren, waarmee je dus ook 
verkeerde keuzes maakt - en dat smaakt bitter.

KWALITEIT

Meer data = nauwkeuriger. Liftonderhoudsbedrijven 
brengen advies op basis van een betrekkelijk klein 
aantal liften. Een platform analyseert meer liften dan 
een onderhoudsmonteur en heeft zo exactere 
informatie over levensduur van onderdelen. Hoe groter 
het aantal liften is waaruit een tool data collecteert, hoe 
nauwkeuriger de adviezen. 
 
De veiligheid blijft gewaarborgd. Dat komt omdat de 
kwaliteit van de bedrijfsprocessen door alle 
bovenstaande zaken niet in gevaar wordt gebracht.
 
Eindgebruikers zijn altijd tevreden. Waarom? De lift 
doet het. Is deze (vaak) buiten werking dan levert dat 
irritatie op.
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WAT IOT OPLEVERT VOOR JE 
LIFTONDERHOUD.
Je kijkt toch raar op wanneer je iemand nog een 
papieren routekaart ziet gebruiken in de auto. Want 
hoewel het niet zo lang geleden is, zijn we inmiddels zó 
gewend aan rijden met Google Maps, Waze of 
TomTom. In tien jaar tijd is de navigatie tot een eerste 
levensbehoefte gedoopt. IoT heeft daarmee de wereld 
van A naar B veranderd. En deze ontwikkeling zit ook in 
de lift: van de 1e naar de 2e verdieping.  
 
Internet of Things - online pratende devices - zorgt in 
de liftenbranche  ervoor dat door gekoppelde liften 
essentiële inzichten ontstaan. Hoe meer liften zijn 
verbonden, hoe meer data beschikbaar is en hoe 
secuurder de inzichten. Daarmee wordt onderhoud - 
dus downtime, onveilige situaties en kosten - tot een 
minimum beperkt. Maar over welke besparingen 
hebben we het nou eigenlijk?
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Kostenbesparing onderhoudscontract:  50% 
Nu heb je een vast aantal onderhoudsbeurten per jaar 
per lift. Maar de ene lift is de andere niet. Er kan beter 
onderhoud worden gepleegd wanneer dat nodig is. Een 
tool maakt dat inzichtelijk. Doordat de 
onderhoudsleverancier onderhoud zo efficiënter kan 
inregelen bespaar je op onnodige bezoeken.
 
Kostenbesparing hoofdcomponenten: 20% 
Omdat je beter in staat bent componenten (zoals een 
besturing) op het juiste moment te vervangen, 
verminder je je veiligheidsmarge. Op de lange termijn 
resulteert dit in een afname van het vervangen van 
onderdelen. 
 
Meer gepland onderhoud: 10% 
In een noodsituatie telt maar één ding: de lift weer aan 
de praat krijgen. Omdat de conditie van je installaties 
met een online oplossing beter inzichtelijk is heb je 
minder ad hoc reparaties. Dat betekent meer gepland - 
en dus goedkoper - werk, maar ook ben je beter in staat 
alternatieven te kiezen die op een andere manier 
besparen, zoals op je energierekening. 
 

50%
ONDERHOUDS

CONTRACT

20%
HOOFD

COMPONENTEN

10%
GEPLAND

ONDERHOUD

DIRECTE BESPARINGEN
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Tijdsbesparing (minder storingen): 30% 
Omdat storingen worden voorkomen heb je minder 
overlast. Dit betekent automatisch ook minder vragen 
van gebruikers. En zijn er alsnog vragen dan 
beantwoord je die zó omdat je al over de informatie 
beschikt in jouw online lift-platform. 
 
Tijdsbesparing (minder contactmomenten): 50% 
Omdat je nu zélf beschikt over de juiste informatie hoef 
je minder frequent met je leverancier om tafel. Het 
aantal besprekingen kan rustig gehalveerd worden.
 
Kostenbesparing overlast: 25% 
Omdat vervangingen en andere werkzaamheden beter 
worden gepland is je bedrijfsvoering constanter: 
liftstilstand is zo alleen wanneer nodig en vooraf 
bekend. Daarmee kan onderhoud buiten 
piekmomenten worden gepland. Zo reduceer je 
overlast én bespaar je kosten voor het beperken 
hiervan.
 

INDIRECTE BESPARINGEN

Kostenbesparing veiligheid: 50% 
Je liften worden 50% veiliger waardoor automatisch de 
kans op incidenten en de daarbij komende kosten ook 
halveert.  
 
Tijdsbesparing veiligheid: 75% 
Als een lift niet goed functioneert zullen gebruikers dit 
niet in alle gevallen melden aan jou, maar eerder bij een 
receptionist. Die staat de melder te woord en geeft het 
door aan jou. Als de hoeveelheid storingen halveert en 
onderhoud eerder bekend is (dus minder overlast voor 
gebruikers = minder meldingen) wordt het verwerken 
van meldingen ook minder.
 
Kostenbesparing proces: 50% 
Er zijn allerlei procedures voor het melden en 
vastleggen van meldingen. Zoals het aanmaken van 
ordernummers, de factuur als gevolg van die melding, 
etcetera. Al deze processen kosten tijd en dus geld. Bij 
een halvering van het aantal storingen verminderen 
deze kosten ook met 50%.
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De gegeven percentages zijn van de verschillende 
zaken die samen de totale onderhoudskosten omvatten 
en kun je dus niet bij elkaar optellen. Ook zijn de kosten 
deels incidenteel. In veel gevallen kun je tot wel 50% 
besparen op je directe kosten en 25% op je indirecte 
uitgaven.

50%
DIRECTE 
KOSTEN

IoT zorgt voor minder stilstand, meer veiligheid en 
lagere kosten. Als gevolg heb je meer grip op je werk, 
met alle voordelen van dien. Zo profiteer je van het 
slimme onderhoud van je leverancier. En brengt de lift 
veel meer gebruikers naar de gewenste etage. Voor alle 
partijen dus voordeel.

WIN-WIN-WIN

25%
INDIRECTE 

KOSTEN
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VOORBEREID OP DE TOEKOMST

Wanneer je kiest voor een liftmanagement platform is 
dat een investering in de toekomst. Je stapt tenslotte 
niet elke 2 jaar over op een ander product. Daarom 
zoek je een oplossing die met je meegroeit om 
voorbereid te zijn op de komende jaren. Hierbij zijn 
twee punten cruciaal: je platform moet schaalbaar en 
universeel zijn. 
 
De wereld verandert razendsnel. Zo weet je niet welke 
leveranciers er over 5 jaar beschikbaar zijn of welke 
installaties geplaatst worden. Daarom wil je flexibel zijn 
zodat je altijd de juiste oplossing hebt voor dat 
moment. Zodoende zoek je ook een systeem dat 
meebeweegt met je behoeften.

.
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Als je organisatie uitbreidt door een fusie of aanbouw, 
heb je opeens een grotere portefeuille. Dan wil je nog 
steeds met één oplossing alle liften managen; anders 
verlies je alsnog overzicht en inzicht. En liftbedrijven 
komen en gaan, maar dat hoeft niet te betekenen dat jij 
met systemen blijft zitten die niet meer ondersteund 
worden.
 
Daarom is het essentieel om te kiezen voor een 
oplossing die schaalbaar is voor jouw organisatie en  
continu ontwikkeld wordt. Zo beschik je altijd over de 
nieuwste functionaliteiten, inzichten en voordelen.

SCHAALBAAR

Door groei van je organisatie krijg je niet alleen een 
groter aantal, maar ook meer verschillende types en 
leeftijden in je lift-portefeuille. Ook dan wil je inzicht 
met een alles-in-1 platform dat overal op past.  
 
Schaf je nu een management tool aan die speciaal voor 
één merk lift is gebouwd, dan loop je de kans om 
alsnog over te moeten stappen op een universeel 
platform doordat je meerdere merken liften in beheer 
krijgt. En realiseer dat bij een tool van je 
lift(onderhouds)bedrijf de toegang tot jouw eigen 
data stopt bij het beëindigen van het contract.  
 
Daarnaast is het volgende essentieel bij het kiezen van 
een liftmanagement platform: merk tools hebben een 
beperkt aantal liften en dus beperkte data om inzichten 
uit te halen. Een universele oplossing functioneert 
wereldwijd en kan op alle liften worden aangesloten. 
Daarmee beschik je over alle data van alle liften 
waardoor je een veel nauwkeuriger inzicht kunt 
ontvangen. En dat is precies wat je nodig hebt. 
 

UNIVERSEEL
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Voorheen was de navigatie gewoon een vervanging 
van je antieke routekaart, alleen bleek deze wat 
praktischer en opvouwbaarder. Door het massale 
gebruik van de digital map ontstond de mogelijkheid 
om file info te geven. Deze IoT-functie was al erg 
waardevol; nu rijden we zelfs niet meer de file ín want je 
mobiele navigatie berekent automatisch een rustigere 
route. En on top voorkomt je navigatie hier zelfs files 
mee. Dezelfde IoT-ontwikkeling gaat ook een grote 
impact hebben op de liftenbranche. 
 
De eerste 10 jaar heb je weinig kans op defecte 
onderdelen bij een lift, maar het decennium erop krijg 
je daar hoogstwaarschijnlijk wél mee te maken. Een 
liftonderhoudspartij bekijkt in dat stadium het gebruik 
en komt zo - samen met ervaring - tot een advies voor 
jouw onderhoud. Stel dat het advies luidt om een 
component wat vroeger te vervangen, dan ben je 
genoodzaakt op de expertise van je 
liftonderhoudsbedrijf te vertrouwen omdat je zelf het 
inzicht niet hebt. En maak je dus kosten waarvan je 
niet weet of het klopt.

DE TOEKOMST VOORSPELT PREDICTIVE 
MAINTENANCE

Stel dat je dat inzicht wél hebt en uit jouw data blijkt 
dat het specifieke component langer meegaat: dan heb 
je toch een ander gesprek met je onderhoudsmonteur. 
En kun je onderhoud plannen wanneer nodig door 
voorspellende inzichten: predictive maintenance. 
 
In de liftenbranche is IoT nog nieuw. Maar hoe meer 
organisaties er op een universeel platform overstappen 
- zoals dat voor de navigatie een Google Maps, Waze of 
TomTom is - hoe meer data er is om te analyseren en 
dus hoe accurater de voorspellingen. En jij daarmee 
een hoop geld en tijd bespaart en de veiligheid 
waarborgt. Zodat mensen blijven doen wat ze doen als 
ze een lift instappen: glimlachen naar de medelifters.

.
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CONCLUSIE.

“Daar kom ik op terug,” hoef je niet meer te zeggen als 
je met een universeel liftmanagement systeem werkt. 
Want je bent altijd op de hoogte van de stand van 
zaken én weet wat je moet doen. Het inzicht zorgt 
voor grip op de zaak. Zo kun je meer veiligheid 
garanderen en kosten en tijd besparen. En doordat er 
geen onverwacht oponthoud meer is, blijven andere 
bedrijfsprocessen stabiel - daar maak je collega’s en 
eindgebruikers blij mee. 
 
Wanneer je kiest voor een liftmanagement oplossing is 
dat een lange termijn keuze. Je stapt tenslotte niet elke 
2 jaar over op een ander product. Daarom zoek je een 
platform dat met je meegroeit om voorbereid te zijn 
op de toekomst. Hierbij zijn twee punten cruciaal: je 
tool moet schaalbaar en universeel zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de slag!
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Maak betere keuzes met Liftinsight. Ontdek het gratis 
online liftboek Liftmanager® waarmee je altijd 
liftinformatie kunt inzien. Ben je klaar voor echt grip op 
je werk? Gebruik Liftmanager® i.c.m. Liftboxs® en 
ontvang via de universele lease-sensor de juiste 
inzichten voor modern liftonderhoud. Blijf met 
Liftinsight altijd baas over je eigen data. Zo ben je 
overal op voorbereid.
 
Heb je hierover vragen, een sparringpartner nodig of 
wil je een vrijblijvend uitgewerkt plan voor jouw 
organisatie? We helpen je graag! Neem contact op 
met Joppe Erkelens op: 
 
+31 (0)6 28 74 76 16 of j.erkelens@liftinsight.com.
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