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onder de IST-medewerkers van FIN. Vooral voor de IT-collega’s

Maar ook IS is bij deze veranderingen betrokken. We spraken
daarover met Robert Hellings. Robert is adjunctdirecteur FIN
IT. In de nieuwe organisatie is hij als MT-lid verantwoordelijk
voor IT Architecture en IT Security.

Robert Hellings: “Ik werk inmiddels 14
jaar bij Fortis. Ik ben begonnen bij de
Europeesche. Daar heb ik zeven jaar
gewerkt in verschillende rollen, waaronder ook aan de IS-kant. In 1999, toen
Stad Rotterdam en de Amersfoortse
fuseerden tot ASR, ben ik informatiearchitect geworden bij ASR. Daar heb ik

Kerstpuzzel: pagina 16!

me onder andere bezig gehouden met het
opbouwen van de architectuurdiscipline,
dat was iets nieuws voor die organisatie.
Toen ASR werd overgenomen door Fortis,
ben ik sectormanager geworden onder
Rein van Vugt. Ook toen was ik verantwoordelijk voor architectuur en innovatie,
twee activiteiten die altijd de rode lijn
hebben gevormd in mijn carrière. Ik heb
een stafafdeling opgebouwd, Strategy &
Support. Daar zaten niet alleen architectuur en innovatie in, maar ook informatiebeveiliging, een projectbureau, contractmanagement, inkoop en verschillende
support units.
Twee rollen
Vorig jaar oktober ben ik aan de slag
gegaan voor de nieuwe IT-organisatie
onder leiding van Philippe Givron. Als lid
van het MT IT is het mijn opdracht om
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IT Architecture en IT Security op te
bouwen. Vlak voor de zomervakantie gaf
Bert de Vries aan te vertrekken als ITmanager van FIN. Toen heeft men mij
gevraagd die taak over te nemen. Ik heb
nu dus twee rollen: manager FIN IT, en
Architecture en Security. Voor wat betreft
die eerste rol ben ik nu aan het werken aan
mijn eigen werkeloosheid.
Van mij mag verwacht worden dat de veranderingen voor de collega’s van FIN IT
op een goede manier gebeuren. Dat ze
genoeg communicatie krijgen, dat ze meegenomen worden in het proces, en dat de
dienstverlening aan de verzekeraar op
minimaal hetzelfde niveau blijft. Ook erg
belangrijk is de relatie met IS FIN: die
moet minimaal op hetzelfde niveau
blijven, en liefst verder worden uitgebouwd.
Daarnaast speelt dat de business zelf ook
in een verandering terecht is gekomen.
Men heeft de integratie achter de rug en
zet nu zwaar in op innovatie. Wij moeten
ervoor zorgen dat deze innovatie op een
goede manier kan plaatsvinden, ondanks
de transitie waar wij zelf in zitten. De
nieuwe strategie van de verzekeraar is
gericht op een sterke groei. Dat vraagt om
veel vernieuwing, niet alleen in de IST-zin
van het woord. Er wordt gekeken naar
nieuwe concepten om producten aan te
bieden, er wordt gekeken naar de processen. Dat raakt de hele keten: de business,
IT en IS.
Open cultuur
We hebben bij FIN IT onderzocht hoe
Fix-IT wordt beleefd. Dat was niet zo heel
positief. Nu is communicatie altijd moeilijk. We doen roadshows, die worden
gewaardeerd, maar men verwacht veel
meer. Men verwacht geïnformeerd te
worden, ook als er nog geen nieuwe informatie is. Je ziet dat de culturen verschillen, niet alleen qua informatiebehoefte
maar ook in de manier waarop men roadshows geeft. Communicatie moet afgestemd zijn op de ontvanger, dat doen we
nog te weinig. Ik denk overigens dat een
blad als Expertise absoluut gewaardeerd
zal worden door onze collega’s.
Mensen moeten op de hoogte zijn van wat
er gebeurt. Soms wordt er gewacht op wat
het management doet, dat vind ik een
foute situatie. Mensen hebben vaak ontzettend veel kennis, en kijken vaak door
een andere bril naar de dingen die gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we een
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open cultuur hebben, waarbij niet alleen
het management aangeeft wat we belangrijk vinden of hoe we zaken willen aanpakken, maar dat ook de medewerkers
aangeven hoe zij dingen ervaren. Die
feed back hebben we nodig om een echt
succesvolle transitie te hebben.

internationaal te werken. We hopen dat de
mensen inzien waarom de transitie nodig
is, en dat ze ook de positieve punten er
uit weten te pakken. Je wordt onderdeel
van een internationale organisatie, dat
kan heel leuk zijn. Ik ervaar zelf het
werken met meerdere culturen als zeer
positief.
Het MT IT is een zeer prettig team.
We proberen met zijn allen deze klus te
klaren. Er zit veel harmonie in het team.
Philippe Givron is zeer ambitieus, is zeer
gericht op het realiseren van de veranderingen, en hij is ook erg scherp op de
financiën. Maar de mens staat voorop.
Eerst komen de mensen, daarna de rest.
En hij bewijst dat ook. De verandering is
absoluut noodzakelijk. Vanwege het feit

Robert Hellings woont in Almere, maar
hoopt ooit eens in een boerderijtje in de
natuur te wonen. Hij voedt als alleenstaande vader twee kinderen op: een dochter
van 9 en een zoon van 15. Zijn derde kind is 22 en woont inmiddels op zichzelf. Zijn passie is
badminton, zijn uitdaging is om daar tijd voor te vinden.
In de nieuwe organisatie is Robert Hellings verantwoordelijk voor IT Architecture en IT Security. “Als je kijkt naar de huidige vijf organisaties, dan zitten we met gigantische verschillen
tussen hoe architectuur en security georganiseerd en geïmplementeerd zijn. Mijn opdracht is
in eerste instantie om deze organisatie vorm te geven, met alles wat daarbij hoort. Daarmee
zijn we behoorlijk op weg. Voor IT Architecture werken we nauw samen met CIO Office,
onder leiding van Philippe Laniesse. Voor IT Security werken we nauw samen met ISRM,
onder leiding van Yvan Pirenne.”
“Ik heb het geluk deze uitdaging met twee zeer ambitieuze en gedreven managers te kunnen
aanpakken. Voor Architectuur is Jean-Louis Walnier mijn rechterhand, en voor IT Security is
dit Roland Schoenauen. Voor IT Architecture zijn we de processen aan het inrichten. Daarbij
hebben we gekozen voor PSA: projectstartarchitectuur. Dat is op papier makkelijk, maar de
implementatie is een grotere uitdaging, vooral in die delen van de organisatie waar men op
een andere manier gewend was om met architectuur om te gaan. We hebben gekozen voor
een model waarbij we maximaal proberen te voorkomen dat we worden beleefd als een
ivoren toren of een politieagent. Vandaar dat de activiteiten zo dicht mogelijk in de lijnorganisatie worden belegd.”

Fortis is sterk veranderd, het wordt echt
een globaal bedrijf. Op onderdelen raakt
dit de verzekeraar nog niet, maar op
andere onderdelen wel. HR wil bijvoorbeeld toepassingen bedrijfsbreed uitgerold hebben. Als je kijkt naar hoe we nu
georganiseerd zijn dan is dat nauwelijks
mogelijk, alleen al vanwege de accessibility. Er zijn steeds meer activiteiten die
niet direct nodig zijn voor de verzekeringsbusiness maar die al wel gevolgen
hebben. Een voorbeeld daarvan is de
mainframe-consolidatie. Daar gaan we
profiteren van synergievoordelen.
Internationale organisatie
Voor IT FIN zijn de veranderingen groter
dan IT FBN. Men is nog niet gewend om

dat Fortis is veranderd moeten we wel
naar één IT-shop. Er is geen keuze. En
we zullen daar ook een sterke shop van
moeten maken, de business heeft een stabiele IT-omgeving nodig.
Voor de werkgelegenheid zie ik geen
enkele bedreiging. Met de genoemde ftevermindering komen we goed weg als je
kijkt naar het natuurlijk verloop en het
aantal externen. Bovendien is Fortis sterk
aan het groeien. Ja, je standplaats kan
wijzigen, de manier van beoordelen kan
veranderen, maar dat soort veranderingen
zijn er altijd. Je komt in een nog meer
uitdagende omgeving terecht, dus hoe
vervelend is die verandering?”
Nico Spilt
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TOPS:
Technology, Operations & Process Services
Fortis heeft de voorbije maanden goede resultaten geboekt.
Deze zijn grotendeels te danken aan de inspanningen die de
managementteams van IST en Operations de laatste jaren
hebben geleverd. Het ExCo heeft de financiële doelstellingen
op lange termijn echter verhoogd. Daarvoor is een reorganisatieplan uitgewerkt dat nu wordt geïmplementeerd.
Het houdt onder meer in dat IST en Operations tot één gezamenlijke structuur worden samengevoegd, onder de naam
TOPS: Technology, Operations & Process Services.

Informatie over TOPS is te vinden op FortisNet, onder de link
http://i-net-oss.be.fortis.bank/TOPS/tops_en.htm of via
“In de kijker”. Onder deze link vindt u: het waarom van TOPS,
de structuur van TOPS, de positie van TOPS binnen Fortis, het
organogram van TOPS, en een interview met Alain Deschênes
Alle structurele veranderingen zullen worden voorgelegd aan
de betrokken ondernemingsraden.
Bron: TOPS Branding & Communications team

Alex Blomsma
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Gertjan van der Leer over Fix-IT en Cityplan

“Het klinkt modieus, maar
het is een uitdaging”
Eind oktober hebben op diverse locaties roadshows plaatsgevonden voor de medewerkers van IT. Hierin werd uiteengezet
wat er in de volgende fase van Fix-IT, de implementatiefase,
voor de IT-organisatie gaat veranderen.

Enkele weken daarvoor, op 10 oktober,
gaf Gertjan van der Leer een presentatie
waarin hij inging op de vragen die vooral
in Woerden leven. Behalve aan Fix-IT
besteedde Gertjan ook aandacht aan Cityplan, want dat zal eveneens gevolgen
hebben voor de IT-organisatie. In dezelfde periode gaf Robert Hellings een presentatie die vooral gericht was op de
vragen van de IT-collega’s die voor de
verzekeraar werken. In december zijn er
ook presentaties gegeven voor de medewerkers van IS.
Hieronder een samenvatting van de presentatie van Gertjan van der Leer. Robert
Hellings komt aan het woord in het interview op de voorpagina, terwijl ook veel
andere artikelen in dit nummer in het
teken staan van Fix-IT.
Waarom al deze veranderingen?
Gertjan van der Leer: “Er wordt veel
gecommuniceerd over Fix-IT: via
nieuwsbrieven, via roadshows. Maar er
leven veel vragen: er verandert veel, wat
houdt dat voor mij in? Waarom al deze
veranderingen? Deze veranderingen
dienen in de eerste plaats om de nieuwe
strategie van Fortis te ondersteunen. Deze
veranderingen hebben niet alleen betrekking op IT, maar ook op IS en de business. Vandaar dat ik ook zal stilstaan bij
Cityplan.”
“Het is niet iets wat we snel kunnen
doen. We zijn al een tijdje bezig en we
zullen nog wel enkele jaren bezig blijven.
En waarschijnlijk staan er dan al weer
nieuwe veranderingen op stapel. Het
belangrijkste is dat we door blijven
draaien, de continuïteit van Fortis is
afhankelijk van hetgeen wij hier doen. En
veranderingen moeten ook verbeteringen
inhouden in onze manier van werken.”
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“Aanleiding voor deze veranderingen
zijn de nieuwe strategische doelstellingen van Fortis: een ambitieuze winstdoelstelling en internationalisering. Een
bedrijf met de omvang van Fortis
ontkomt er niet aan om internationaal
de vleugels uit te slaan. Als IST zullen
we mee moeten doen met die internationalisering. Dat betekent uniformisering
over de landen en consolidatie van functies. De kwaliteit van onze dienstverlening moet verbeteren. We zullen naar
een gestandaardiseerde, gemoderniseerde applicatiearchitectuur toe moeten.
Dat betekent meer gebruik van pakketten, minder zelf systemen ontwikkelen.”
“Fortis heeft gekozen voor een andere
aanpak dan ING of ABN Amro. Dus
geen grootschalige outsourcing. Fortis
heeft voldoende schaalgrootte om efficiency-verbetering op eigen kracht te
realiseren. Dat betekent niet dat we niet
op een aantal onderdelen naar outsourcing kijken. Bijvoorbeeld Tandem,
omdat dat voor ons geen target-platform
is.”
“Fortis gaat internationaal werken. Wij
moeten mee, we hebben geen keuze. We
gaan daarom naar een nieuwe, global
organisatie. Dat is de belangrijkste aanleiding voor Fix-IT. Dat er daarnaast
ook kostenbesparingen te behalen zijn is
een belangrijk gegeven, want dat maakt
dat we voor deze aanpak kunnen kiezen,
in plaats van voor een grootschalige
outsourcing.”
“Fix-IT ontwikkelt zich via twee hoofdstromen. Enerzijds de reorganisatie,
anderzijds de Fix-IT-projecten. Dat zijn
projecten om de infrastructuur te verbeteren, om consolidaties te doen op het
gebied van mainframe en storage.
Anderzijds ook om verbeteringen aan te

brengen die noodzakelijk zijn voor de
strategie van Fortis. Denk aan accessibility: Fortis wordt steeds internationaler,
stelt steeds hogere eisen aan mobiliteit,
dus we hebben steeds meer behoefte om
informatie op elke willekeurige plek te
kunnen benaderen. De meeste Fix-ITprojecten zijn al gestart; dat kan omdat
die in principe los staan van de reorganisatie.”
“We zijn inmiddels ruim een jaar bezig.
De reorganisatie verloopt via verschillende fases. We zijn nu aan het eind van
de mobilisatiefase. De nieuwe organisatiestructuur is bekend, we hebben een
nieuw functiegebouw, we hebben de
processen beschreven die we gaan doen
− zoals incident management, problem
management, change management −
maar ook processen rond nieuwe technologieën en rond het uitvoeren van
projecten. De eerste twee managementlagen zijn bekend. Alles gebeurt in
nauwe afstemming met de OR.”
“Er moeten nog een aantal dingen
gebeuren voordat we verder kunnen.
Het is niet zo dat een release in één keer
wordt ingevoerd. Vaak zullen we de
situatie hebben dat medewerkers nog
een rol hebben die ze niet zomaar
kunnen laten vallen. Vandaar dat er
zogeheten transitieplannen worden
opgesteld; het overdragen van kennis en
activiteiten kost nu eenmaal tijd. Voor
80% van de medewerkers is dit niet van
toepassing, omdat die hun werk blijven
doen.”
“We willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan iedereen. Begin november weet iedereen op welke plek in de
nieuwe organisatie hij of zij terechtkomt. De laatste release verwachten we
halverwege 2007 te kunnen uitrollen.
We krijgen ook een nieuw functiegebouw, gebaseerd op de Hay-methodiek.
Hay is een uitermate objectieve methode
om functies te waarderen en onderling
te relateren.”
“We hebben besloten dat de IT-medewerkers van FBN en FIN zo dicht
mogelijk bij elkaar moeten zitten. Kennisuitwisseling, synergie, werk van
elkaar overnemen, van elkaar leren,
kortom verbeteren van de samenwerking. We hebben een onderzoek gedaan,
waaruit bleek dat de meeste IT’ers van
FBN en FIN werken in de driehoek
Rotterdam, Woerden, Utrecht. We zijn
tot de conclusie gekomen dat het huis-
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vesten van Fortis IT in Woerden het scenario is dat we zullen onderzoeken, met
misschien bepaalde functies in Amersfoort. Gedacht wordt aan de Service
Desk, maar ook dat wordt nog onderzocht. Voor de printactiviteiten van bank
en verzekeraar wordt gekeken naar een
scenario om die activiteiten samen te
voegen in Utrecht of op korte afstand
daar vandaan.”
“Verschillende business lines zijn bezig
om hun internationale strategie vast te
leggen. Als je praat over een nieuwe
internationale strategie, dan praat je ook
over de IT-processen. Die processen
zullen internationaal eenduidig moeten
zijn. Cityplan geeft het overzicht, geeft
het totaalbeeld van de plannen die de
verschillende business lines van de bank

hebben. Cityplan is verder een soort
overkoepelende architectuur, met weten regelgeving, met een beschrijving
van de ‘streams’ (zoals Cobra, Sirius,
Saphir, Ficus, Chorus, Fusion) en de
onderlinge relaties tussen die streams.”
“Als IT bewegen we mee met Fortis. En
Fortis kan alleen bewegen in de richting
die ze nu beweegt. Grote financiële
dienstverleners kunnen alleen maar
voortbestaan als ze internationaal
bewegen. En we bewegen ons internationaal: kijk naar Turkije of Polen. Of
Duitsland, waar we in anderhalf jaar tijd
130 nieuwe branches gaan vestigen. Als
Fortis zijn we op dit moment hard bezig
om ons internationaal te profileren. Dat
is goed nieuws. Maar het betekent ook
dat er een hoop werk op ons afkomt.”

“De veranderingen eisen niet alleen veel
van ons, ze bieden ook kansen. Het
klinkt modieus, maar het is een uitdaging. We hebben weleens eerder organisaties in elkaar geschoven, maar de uitdaging die er nu ligt is om internationaal vijf organisaties in elkaar te schuiven. Dit gebeurt maar ‘once-in-a-lifetime’. We krijgen de kans om dat te
doen. Er wordt niet gekeken naar een
simpel middel als outsourcen. We gaan
het zelf doen. Dat is moeilijk, dat is
weerbarstig, maar we kunnen het.”
Nico Spilt

Philippe Givron: “We moeten een groeiende business
ondersteunen. Dat is goed nieuws.”
Hieronder enkele passages uit de presentatie die Philippe
Givron eind oktober gaf tijdens de roadshows in Woerden,
Amersfoort en andere locaties. Aan het woord kwamen
ook Pascale Wolfe (over de projecten die nodig zijn om de
processen te stroomlijnen) en Alain Goffi (over de volgende stappen in de transitie naar de nieuwe organisatie). De
sheets van deze presentaties zijn te vinden op FortisNet.
Philippe Givron: “Tot nog toe was Fix-IT voor veel medewerkers theoretisch, maar de komende weken en maanden zal er
veel meer zichtbaar worden en zullen er veel meer medewerkers bij betrokken zijn. Release 1 en 2 gebeuren nog dit jaar,
release 3 medio volgend jaar. Dan is iedereen er bij betrokken.”
“Fortis is aan het groeien. Het aantal IS-projecten dat wij als
IT moeten ondersteunen is hoger dan vorig jaar, en volgend
jaar zal het hoger zijn dan dit jaar. We moeten een groeiende
business ondersteunen. Dat is goed nieuws. In de nieuwe ITorganisatie zullen we minder managers hebben dan in de
huidige vijf OpCo’s. Daar staat tegenover dat we meer behoefte hebben aan projectleiders, architecten en andere interessante
functies.”
“Manage the white space on the organisation chard.
Dat is een belangrijke uitspraak van Jan Horckmans, change
manager. Het is makkelijk om een organogram te tekenen.
Dat is maar een skelet. Wat ons succes zal maken is niet onze
structuur, het is de manier waarop wij zullen samenwerken in
cross-domain teams.”
“Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Mijn dank aan
iedereen voor hun inspanningen, niet alleen wat betreft de FixIT-projecten, maar ook onze basisactiviteiten. Dat is onze
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eerste prioriteit. Fix-IT wordt concreter, maar driekwart van de
inspanningen die we moeten doen liggen nog voor ons. Vooral
op het gebied van de processen moet er nog veel gebeuren.
Deze processen zijn belangrijk voor de kwaliteit die wij
kunnen leveren.”
“Het ExCo is nu bezig met een update van de globale Fortisstrategie. Deze zal begin volgend jaar worden uitgelegd. In de
herziening van deze strategie speelt iedereen een rol. Ook IST
is natuurlijk onder de loep genomen, want dat is een van de
key horizontal funcions. Maar het goede nieuws is dat onze
basiskeuze voor de organisatie van Fix-IT helemaal bevestigd
is.”
“De globalisatie op Fortis-niveau is duidelijk een noodzaak.
Wij beginnen nu ook te denken aan de uitbreiding van ons ITmodel buiten de Benelux. We hebben de aankondiging gezien
van aanpassingen in de structuur van de business lines, zoals
het samenvoegen van Private en Commercial Banking. En bij
Insurance bestaat er een grotere kans dan vroeger dat er cross
border-projecten zullen komen.”
“De aanpassingen in de structuur van onze klanten zal ook
impact hebben op onze nieuwe IT-structuur. Maar we zullen
alleen in enkele rollen bij Client Services enkele aanpassingen
hebben, de rest van de IT-organisatie blijft gelijk. Dat toont
aan dat wij voor een stabiel model hebben gekozen. Als we
alles hadden verdeeld naar business line, dan zou dat een
enorme impact hebben gehad op onze structuur.”
Tot slot benadrukte Philippe Givron de volgorde van onze prioriteiten. Continuïteit is de eerste en belangrijkste prioriteit.
De tweede prioriteit is de ondersteuning van de business-projecten, zoals Cityplan. De derde prioriteit is Fix-IT.
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Eenduidige processen
Het invoeren van een nieuwe organisatie is niet een kwestie
van even een knop omdraaien. Zeker niet als die organisatie
voortkomt uit vijf organisaties die allemaal hun eigen manier
van werken kennen. Je zult van tevoren je werkprocessen
moeten inrichten, zodat in de nieuwe organisatie iedereen
direct aan de slag kan, op een eenduidige manier. Alleen dan
is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. Een
gesprek met Puck van der Salm en Wim Lagendijk, twee van
de kwartiermakers van de nieuwe organisatie.
Puck: “Wim en ik zijn al sinds eind
vorig jaar bezig om op onderdelen
invulling te geven aan Fix-IT. Begin dit
jaar zijn in het managementteam IT de
doelen vastgesteld die moeten leiden
naar één globale Fortis IT-organisatie,
teneinde de business en IS beter te
ondersteunen. Dat is ondermeer vertaald in een aantal consolidatieprojecten: het bundelen van de mainframes,
van de Unix-systemen, van de AS400.
Er is ook gekeken naar printing. Maar
er zijn ook procesprojecten: hoe
kunnen we zaken standaardiseren en
eenduidig maken. Want we zien in de
vijf OpCo’s verschillende oplossingen.
Door standaardisatie kun je ook een
hoop verdienen, denk aan licentie- en
beheerkosten.”
Wim: “En het beheer wordt efficiënter.
In plaats van vijf oplossingen, bijvoorbeeld vijf netwerken, heb je straks
maar één netwerk. Dat is wel lastig in
deze tijd, je moet wel investeren om te
kunnen migreren naar die ene oplossing. Er staat op dit moment toch al
veel druk op de organisatie. We veranderen niet alleen de infrastructuur, we
moeten ook de organisatie daar op aanpassen.”
Puck: “In België en Luxemburg
werken ze net iets anders dan in Nederland, en bij de bank doen ze het weer
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anders dan bij de verzekeraar. Dat
moeten eenduidige processen worden,
met eenduidige tooling. Dus het aanpassen van de tooling is ook een van de
projecten.”
“Naast deze projecten loopt de reorganisatie, waarbij 10 tot 20% van de
medewerkers een andere functie krijgt.
De rest zal op basis van ‘man volgt
werk’ in de nieuwe organisatie betrokken worden. Die krijgen wel te maken
met andere leidinggevenden en met
andere werkmethoden. Daarom zijn we
met HR bezig om een trainingsprogramma op te zetten, enerzijds voor de
managers, anderzijds voor de overige
medewerkers van IT. Hoe gaat IT functioneren, wie is waarvoor verantwoordelijk. Daarnaast zijn we bezig om alle
functies opnieuw te beschrijven, eenduidig over de hele IST-organisatie.”
Wim: “Dit zijn de veranderingen binnen
IT. Maar we hebben ook te maken met
IS. Dat is sterk aan het groeien, volgend
jaar komen er 400 tot 500 mensen bij,
waaronder extra mensen om Cityplan
versneld uit te voeren. En ook onze
business is aan het globaliseren en integreren.”
Puck: “Bovendien zijn we ook aan het
consolideren, uiteindelijk moeten we
het wel efficienter doen.”

Wim: “Binnen IT hebben we een aantal
domains zoals dat tegenwoordig heet.
Een van die domains is Technical Services, onder leiding van Gertjan van
der Leer. Daarbinnen zijn een aantal
divisies. Ik ben bezig met het opzetten
van de divisie Architecture Control &
Continuity Management. Onder mijn
verantwoordelijkheid vallen zes processen op het gebied van continuïteit,
beschikbaarheid en capaciteit.”
Puck: “Ik zit in het domain Service
Operations, divisie Methods &
Standards. Wij moeten er voor zorgen
dat de ontwikkeling en werking van de
processen, procedures, standaards en
methoden binnen Service Operations
gestimuleerd worden en efficient en
effectief worden ingevoerd en worden
onderhouden. Samen met collega’s van
de andere OpCo’s hebben Wim en ik
zitting in een aantal Project Boards om
sturing te geven aan de detaillering van
die processen teneinde ze goed te
beleggen in de IT-organisatie. Allemaal
in het kader van de Fix-IT-procesprojecten.”
“Eigenlijk doen wij het voorbereidende
werk voor de volgende releases. In
release 3, medio volgend jaar, gaan de
medewerkers van het domain Operations van start. Dan kun je wel een knop
omzetten, mensen een andere baas
geven, maar ze moeten vanaf dat
moment ook anders gaan werken. Als
je op dat moment de nieuwe processen
nog moet bedenken, dan ben je te laat.”
Wim: “Wij kijken positief tegen Fix-IT
aan. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk en vanzelfsprekend is, en dat er
geen bedreigingen zouden zijn. Maar
wat er ook verandert, de continuïteit
blijft nummer één. En bij de reorganisatie ligt de prioriteit bij de medewerkers. De medewerkers zijn je kapitaal.”
Nico Spilt

11-12-2006 14:44:40

Expertise | nummer 43 | 7

Invoering SHIFT op 1 januari 2007

IS FIN kijkt uit naar de toekomst
De term SHIFT zal geen IST’er binnen Fortis Verzekeringen
Nederland ontgaan zijn de afgelopen maanden. SHIFT staat
voor Samen Helder maken IS FIN Toekomst. En deze toekomst
begint op 1 januari 2007 wanneer SHIFT ingevoerd wordt. Het
doel van deze reorganisatie is om de klanttevredenheid, het
innovatief vermogen en de efficiëntie te verbeteren.

Het meest kenmerkende voor de nieuwe
organisatie is het onderscheid tussen de
Serviceteams (die primair op de klant
gericht zullen zijn) en het Software
Development & Maintenance Center
(dat efficiency als hoogste doel in het
vaandel heeft staan). In dit artikel
zetten we het waarom, het hoe en het
wanneer van SHIFT op een rij.
Klanttevredenheid, efficiency en
innovatie als uitgangspunten
Tot de invoering van SHIFT is uiteraard
niet zomaar besloten. Recente onderzoeken wezen uit dat de prestaties van
IST FIN met betrekking tot klanttevredenheid, efficiency en innovatie geen
gelijke tred hielden met de ambities van
de organisatie. Ook bleek uit benchmark-onderzoeken dat IS ten aanzien
van de primaire (ontwikkel)processen
een duidelijk verbeterpotentieel heeft. Bovendien
richt de nieuwe Fortis-strategie zich de komende jaren
meer en meer op de externe
eindklanten (de business).
Deze genoemde ontwikkelingen hebben geleid tot het
in gang zetten van een herstructurering van de
huidige IS FIN-organisatie
onder de naam SHIFT.

Als eerste wordt een Serviceorganisatie
in het leven geroepen die qua structuur
de organisatie van de klant, en daarmee
de diverse sectoren waarin deze zich
bevindt, spiegelt. De verschillende
teams binnen deze organisatie fungeren
als hoofdaannemer van de IST-projecten. De beheer- en onderhoudswerkzaamheden en ook de continuïteit van
de dienstverlening vallen onder hun verantwoordelijkheid. Ze zijn daarmee
primair verantwoordelijk voor de
service naar de klant.
Dit organiseren van teams naar bijbehorend klantcluster heeft als voordeel dat
klantspecifieke kennis en aansluiting bij
de business gewaarborgd wordt. Bovendien zal de klant in de Serviceorganisatie een duidelijk herkenbaar en vast aanspreekpunt krijgen. De serviceteams

hebben op hun beurt weer een vast aanspreekpunt bij de staf voor wat betreft
architectuur en bij IT FIN voor wat
betreft Business Unit Relation
Management en Service Level
Management.
Ten tweede worden in het Software
Development en Maintenance Center
(SDMC) de belangrijkste kennis- en
expertisegebieden rondom de realisatie
van IS-producten en -technologieën
binnen IS FIN samengebracht. Het
SDMC is verantwoordelijk voor professionele, efficiënte, gestandaardiseerde bouw en levering van oplossingen,
zoals gevraagd door de service-organisatie in haar rol als hoofdaannemer.
Het samenbrengen van expertise
rondom de realisatie van IS-producten
en -technologieën in teams heeft als
belangrijk voordeel dat de kennis,
werkwijzen en standaarden hieromtrent
geoptimaliseerd worden. Best practices
per ontwikkelstraat en -proces worden
op deze manier geborgd. Een SDMteam fungeert als onderaannemer van
een of meerdere serviceteams door
middel van werkpakketten. Daarnaast
leveren zij consultancy-diensten aan de
serviceteams.

Splitsing in Serviceorganisatie en Software Development &
Maintenance Center
Om de verbeteringen door
te kunnen voeren wordt de
IS FIN-organisatie door
middel van twee maatregelen aangepast:
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Project Management en Strategy
& Support als brug en ondersteuning
Naast de genoemde service- en ontwikkelingsorganisaties kent de nieuwe organisatie nog twee andere pijlers die beide
al bestonden in de oude situatie. De
(staf)afdeling Strategy & Support (S&S)
is in juli reeds binnen IS gepositioneerd
en is herkenbaar en conform de global
IST-organisatie ingericht. De afdeling
Business Control is nu onder de Strategy
& Support-afdeling geplaatst; een
logisch gevolg van het clusteren van alle
support-functies binnen de staf van IS.
Strategy & Support levert ondersteunende diensten en zal bovendien grotendeels
verantwoordelijk zijn voor innovatie op
strategisch niveau.

De huidige afdeling Project Leiders
Centrum (PLC) verandert in de nieuwe
organisatie wél van naam, omdat de
taken inhoudelijk worden verrijkt. Het
Projectmanagement Center van IS (PCI)
zal niet alleen projectleiding leveren
maar zal uitgroeien tot centrum voor
projectmanagement en portfoliomanagement binnen IS en zal bovendien
een belangrijke brugfunctie invullen
tussen Strategy & Support, de Service
Teams en het SDMC.

ject. In november werd bekendgemaakt
dat de Onderdeelcommissie (OC) een
positief advies had gegeven over het
SHIFT-traject. Een belangrijk advies,
want dit betekent dat 1 januari definitief
van start kan worden gegaan met de
nieuwe organisatie. Met de invoering
van SHIFT is er veel terrein te winnen
en IS FIN kijkt dan ook uit naar de toekomst.
Joop Aalbers

Onderdeelcommissie akkoord
Door middel van onder andere informatiesessies, nieuwsbrieven en berichtgeving op FortisNet zijn de medewerkers
van IS FIN de laatste maanden op de
hoogte gehouden van het verandertra-

Uitwijk FIN succesvol verlopen
Zaterdag 21 oktober heeft IT met ondersteuning van de
business een test-uitwijk van een aantal business-kritische applicaties gedaan. De productiesystemen die op
de infrastructuur in Utrecht draaien zijn (gedeeltelijk)
afgebouwd en in Woerden op de uitwijklocatie weer
opgebouwd op de daar aanwezige infrastructuur.
Diverse medewerkers vanuit de business hebben daarna
gecontroleerd of de betreffende applicaties nog steeds
correct functioneerden.
Hoewel een enkele applicatie niet getest kon worden,
kan zeer zeker gesproken worden van een geslaagde
uitwijk. De volledige uitwijk kon door medewerkers in
Utrecht worden uitgevoerd. Het
was deze keer niet nodig de
locatie Woerden fysiek te
bezoeken. Toch is er vooraf
afstemming geweest met Guus
Ouweneel en Melvin Zaal, om
in geval van nood vanuit
Woerden in te kunnen grijpen.
Na het testen door de gebruikers is de oorspronkelijke situatie in Utrecht weer hersteld.
Deze test-uitwijk heeft aangetoond dat Fortis Verzekeringen
Nederland in geval van een calamiteit in staat is om met een
groot deel van haar business-applicaties uit te wijken naar een
andere locatie. Hiermee is de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd.
De volgende test-uitwijk staat gepland voor april 2007.
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Yvan Pirenne and Cees Free on information security and risk management

Our goal is to become a trusted partner
Until now, information security has been
the responsibility of the different OpCos.
For IST FBN, Cees Free and his team were
in charge. In the new IST organisation, the
ISRM department is responsible for
information security and risk management
at Fortis level. ISRM, led by Yvan Pirenne,
is part of the CIO Office. Cees Free is a
member of the ISRM management team.
He also acts as the intermediary between
ISRM and IST FBN.

In this interview, Yvan Pirenne and Cees
Free talk about the new security strategy.

Yvan Pirenne, Cees Free

ISRM is not a police officer, they explain. Its
main goal is to support the business transformation and the
Fortis growth strategy. Also, there is an important link with
architecture.

“We started to define a new Fortis
information security and risk management strategy ten months ago. Of
course, we already had strategies, but
the context has changed. First, the new
organisational model entails a clear
cross-border approach, so there is a
need to have a single, global security
strategy. But the main reason that we
have set up this new strategy is to
support the Fortis global business
transformation. This will be effected
along three dimensions:
First, the growth strategy. That is a
clear goal of Fortis. An example of this
in our context is: how can we integrate
new Fortis acquisitions better and faster
in terms of security?
The second dimension is the aim of
building ‘one Fortis’. From a security
perspective, we had several strategies
and also several implementations of the
strategy in the different OpCos. So the
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whole thing was quite segmented. We
want to facilitate cross-OpCo communication, sharing of information, and
collaboration.
The third dimension is a customercentric approach. Security can provide
some additional functionality in terms
of cross-selling, such as single sign-on
for web applications.
How do we want to change this
strategy, and how do we want to
support this business transformation?
We will drive all our security decisions
by articulating their business value. We
will do this by assessing the business
risks, ensuring that security management is aligned with the business
priorities and directions. We have to
make sure that Fortis is compliant with
the rules and regulations. And we also
want to harmonise the security strategy
globally, as well as the related norms
and governance at group level.

Another reason that we want to change
our strategy is that the maturity of IST
security and risk management is low in
the Gartner perspective. This is
because, basically, there is a lack of
global approach. The organisation has
not yet been adapted to the new
challenges. So we initiated a programme called ISMS (Information
Security Management System) at group
level in order to improve our maturity
over the next few years, and implement
the security aspects on a structural
basis, not just within the processes but
also within the organisation as a whole.
Trusted partner
The approach to the IST security issue
has changed in the last few years from
a reactive, academic and technologydriven approach to a more processoriented, collaborative and pragmatic
approach. We have moved out of our
ivory tower.
Our goal is to become a trusted partner,
not only for IST but also for the
business, in implementing this global
strategy. In order to build up a partnership, the perception of the security
function must also change. We can no
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longer simply say that security is the
responsibility of the Security department; it is a mutual responsibility.
We all work for a financial institution.
One of the key assets of a financial
institution is information. Information
that may be confidential or critical.
Ensuring the security of this information is a matter for everyone, not just a
small team of experts. This particularly
applies to IST; a department were we
are handling information on a day-today basis.
The message here is that ISRM will act
as a business enabler, which means that
we might define or promote more
pragmatic, business and risk-oriented
solutions. Nevertheless, we have to
keep the security imperatives under
control. That is our core mission. That’s
why we will develop training, not only
within our team but throughout the
organisation as well. In parallel with
this, we have to define very strong
processes that will enable us to keep
the overall risk position of Fortis under
control from an IST perspective. That’s
why we regard the process as a key
element.
We will also be challenging the
business, saying: OK, you want to do
that, but be careful, these are the risks.
We will not act as a police officer. Our
aim is to help them; we will advice
them to define and implement the
controls at the appropriate level. Not
too much, not too little. If the impact of
a risk costs 100, and the countermeasure costs 150, then there is a
question as to whether the cure is woes
than the ailment. However, it is always
very difficult to evaluate the risks
quantitatively, so there is always some
degree of qualitative approach, and that
is also where we can add value.

Information Security and Risk Management (ISRM) is in charge of the following
services within IST:
• Security and Risk Management strategy
• Compliance and Risk Management
• Business continuity plans coordination for
IST and security performance measurement (KPI)
• Security architecture and consulting to IS
teams (cooperation with the IS security
respondents)
• Communication, training and awarness
• Security projects management
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IST Security and Risk
management Community
Both ISRM and IT Security must
work together in a very close
relationship; this is a critical success
factor. That is why we have
developed the concept of IST
Security and Risk management
Community (ISRC), regrouping both
teams not only at management level
(one common ISRC management
team), but also at team level (with the
organisation of group training
sessions and offsite events) and at
project level (joint task forces for
supporting strategic projects along
all security dimensions, such as
Cityplan and accessibility).

New organisation
The new strategy also has to be
implemented within the current
organisation. IST has changed; it has
become a global organisation. We have
built up our new organisation in
alignment with that, with a strong
cross-border dimension. Our new
organisation is based around two teams
– ISRM within the CIO Office, and IT
Security within IT – and major relays
within IS and IT.
We want to implement a strong
strategic leadership approach, where
delegation is important. In such a big
group – we are talking about 3,000
employees within IST Benelux and
5,000 worldwide – it is
impossible and inefficient
to have everything
centralised. So we want
to delegate. That is why
the role of IS Security

IT Security team is in
charge of the following
services within IT:
• Security architecture and consulting to IT
teams and projects
• Security management (Security incident
management, Risk assessment, Compliance assessment and monitoring, KPI’s,
Security threat research and alerting)

Co-ordinator has been created, who
will co-ordinate all the delegated
activities in terms of architecture and
in terms of risk assessment within
projects, within each IS segment.
IT Security pursues similar activities,
but is focused more on the IT organisation. They will provide consultancy and
active support for IT. In addition, they
also have a more operational framework in terms of security management.
They won’t be performing operational
activities, but they will define the
processes, the methodologies and tools,
to be implemented within those
operational activities.
We also have a relationship with nonIST departments. And of course there
are the businesses: we are building
strong relationships with them in order
to make sure that we can meet their
goals and their challenges. But we also
have relationships with Compliance,
FCRM (Fortis Central Risk Management), and FAS (Fortis Audit Services).
The ISRM organisation is cross-border
and covers the five Benelux OpCos. But
we have already initiated co-operation
with other, non-Benelux OpCos, for
example in France, Turkey, the UK and
the US. Six times a year we have a
meeting with the security managers of
the other OpCos. We call this the ISRC
Extended Management Team.
Implementation
We are now in the implementation
phase of the new ISRM and IT Security

IS Security officers (within each IS pillar)
are mainly in charge the coordination of:
• Security enforcement (architecture) within
IS projects
• Risk assessments of IS projects
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organisation. In fact we are not only
implementing the organisation, but also
the services we want to deploy. We
have introduced the ISMS programme
for this. We have divided this programme into three phases. The first
phase is getting organised; we have
already discussed that. Now we are
entering the second phase, which is the
first implementation of projects
designed to reduce the major risks we
face. After that, from mid-2007
onwards, we will embark on a more
long-term approach. This is the third
phase, in which we will implement
ISMS structurally within the organisation.
In parallel with this, as we all know,
there are major projects running within
the business and within IST, such as
Cityplan and FixIT. We have to provide
support and make a contribution to
these programmes. A very tangible
element of FixIT, for example, is the

Accessibility project. The aim of this
project is to facilitate employee
mobility, and also to facilitate the
sharing of information between
different OpCos. This is not specifically Xbow: we also want to develop
some collaborative tools to enable
documents, for example, to be shared
in a user-friendly and efficient way, but
also securely. Security thus has an
important role to play in facilitating
these cross-OpCo interactions in a
controlled and secure way.
Another important topic is the relationship with IST Architecture. From an
organisational point of view, we report
to the same managers. At CIO Office
level, ISRM and CIO Architecture both
report to Philippe Laniesse, while IT
Security and IT Architecture both
report to Robert Hellings. This
illustrates the importance of the cooperation between these two domains.

We are fully convinced that the
structural embedding of security
controls, measures, standards, etc.
within Architecture is the easiest way
to enforce our security measures
globally. We are also fully aligned with
the IST architecture governance. For
instance, there is no specific security
committee that must validate each
project from a security point of view.
There are architecture committees, and
we have security representatives from
ISRM or IT Security participating to
these committees and covering the
security aspects in each project.
Our message is that security should no
longer be seen as a pain in the neck.
Security must be considered as a
normal and standard dimension of each
project and process, within IST and
also progressively within the business.”
Nico Spilt

Automatiseringscommissie FBN

Belangrijkste onderwerpen, zoals besproken in de AC-vergadering van
4 oktober 2006.

Cityplan FBN
De eerste release van de Blueprint FBN
werd uitgereikt en toegelicht door John
Pruim en Rob Bestevaer. Na het verwerken van eventuele op/aanmerkingen zal
op 12 oktober de definitieve versie
worden verspreid. Voor de vervolgfase
zal de prioriteit liggen bij het inrichten
van een proces om tot een dialoog
tussen de verschillende programma’s te
komen, teneinde tot één integraal en op
elkaar afgestemd deployment plan te
komen. Doelstelling is een veilige,
beheerste en voorspelbare deployment
om de continuïteit in de dienstverlening
vanuit FBN te waarborgen.
De eerste conclusie van de AC is dat de
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concentratie van inproductienamen eind
2008/begin 2009 niet acceptabel is uit
oogpunt van capaciteit, beheersing risico’s en waarborging continuïteit. Een
vervolguitwerking van release 1 moet
zich met name richten op de onderlinge
samenhang van de programma’s, de te
onderkennen plateaus binnen het
deployment plan, alsmede daaraan verbonden randvoorwaarden en afhankelijkheden.
Tot slot wordt vastgesteld dat, ondanks
de moeilijke start, door EDS een
enorme prestatie is verricht met de
opgeleverde 1e release. De medewerking van alle (Fortis) betrokkenen en het
enthousiasme waarmede in de workshops is gewerkt was daarbij onmisbaar.

Verbeterprogamma Security
Management & Monitoring
Martin de Borst meldde in het kort de
stand van zaken. De Project Card is nu
ook afgestemd met FCRM en Jan van
Rutte. Enige aanscherpingen zijn het
resultaat. Deze week wordt de definitieve versie, inclusief een Engelse vertaling, verspreid.
Fortis Information Security Policy
(FISP)
Steven Debets en Loek Sleper gaven
een presentatie over de geschiedenis,
inhoud en de implementatie van de
FISP. Tevens een samenvatting van de
aanpak van de self assessment, die in
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het kader van het verbeterprogramma
Security Management & Monitoring, is
voorzien. Er is zo veel mogelijk hergebruik gemaakt van bestaande policies
van de verschillende OpCo’s, en de
policy is gebaseerd op de ISO-normering.
De brochure voor de medewerkers
komt in de 2e helft van oktober beschikbaar en bevat de 5 gouden regels.

heeft plaatsgevonden. I-way is via Ficus
gerelateerd aan het Cityplan, in verband
met het koppelen van klantdocumenten
aan klanten. Als de scope van de
behoeften is scanning en (eenvoudig)
document-management, dan heeft FAC
nu al een standaarddienst beschikbaar.
Deze is onlangs ingezet voor HRM voor
het scannen van personeelsdossiers.
Fix-IT
Gertjan van der Leer gaf een korte
schets van de ontwikkelingen en de
stand van zaken. Release 1 staat op het
punt geïmplementeerd te worden. Een
deel van de organisatie, gericht op business (relationship managent) en de
eigen processen, krijgt formeel vorm.
De belangrijkste grote processen zijn
beschreven en moeten nu geïmplementeerd worden. Er lopen een 26-tal infrastructurele projecten (Fix-IT-projecten)
die in verschillende stadia van realisatie
zijn. Het gaat dan om onderwerpen variërend van accessibility, contracten
telecom tot consolidatie mainframes en
poststraten.

Er is een nul-meting uitgevoerd m.b.t.
de security awareness binnen Fortis
door middel van een steekproef onder
1200 medewerkers. Uitgangspunt is na
iedere grote actie een nieuwe meting uit
te voeren om de effectiviteit vast te
stellen.
Verantwoordelijkheid blijft bij de
metiers, FCRM zorgt voor aanpak, middelen, monitoring en rapportage. Een
toolbox ter ondersteuning van een
gestructureerde en eenduidige aanpak
wordt ontwikkeld. Qua tijdslijn is het
uitgangspunt een implementatietraject
tot 1-1-2009.
Scanning & Workflow
Wim Ledder gaf een toelichting op de
ontwikkelingen en de stand van zaken
rond dit onderwerp. De bestaande scanfaciliteiten in de Benelux zijn nagenoeg
geïnventariseerd. Binnenkort start de
inventarisatie van behoeften op korte
termijn. Opgemerkt wordt dat deze
inventarisatie voor de bank vorig jaar al
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Opgemerkt wordt dat de projecten
impact kunnen hebben op de dienstverlening gezien de verschillende handelswijze in de landen. Op de vraag wat de
impact is van al deze projecten op het
IT-budget wordt geantwoord dat voor
volgend jaar wordt uitgegaan van een
ongewijzigd budget. De projecten
worden zoveel mogelijk gefinancierd uit
de besparingen die het gevolg zijn van
de inmiddels gerealiseerde onderdelen.
Financials
Aan de hand van een aantal sheets gaf
Rob van Diest inzicht in de Forecast III
FBN IST, de Rebilling 2006 en de Kostenallocatie Cityplan NL.

Doorlooptijden nieuwe x-accounts en
noodprocedure
Gesignaleerd wordt dat Security
Management inmiddels een achterstand
heeft van vijf werkdagen, ook HR heeft
achterstanden. Voor de business is dit
een niet acceptabele situatie. Binnen
IST zal actie worden ondernomen om
de achterstand binnen Security Management weg te werken en om op crossborder-niveau de gang van zaken rond de
implementatie van de noodprocedure te
bespreken.
Statusrapportage AC
Operations
Er is onduidelijkheid rond de datum van
de conversie naar WPS 2. Er lijkt geen
afstemming van de rapportage met de
business te hebben plaatsgehad. Dit zal
worden besproken in het MT-IST-FBN.
PCA
Basel II; De analyse van de resultaten
verloopt in nauwe samenwerking met
FCRM. Een voorstel op welke wijze de
businesses hierbij te betrekken wordt
uitgewerkt. Inmiddels is de werkwijze
van NL t.a.v. de analyse van de resultaten overgenomen in BE.
IST
De implementatie van Xbow voor ICO
heeft plaatsgevonden. De business complimenteert de betrokkenen bij de technische rollout en de opvang door het
Locatieteam daarna. In zijn algemeenheid wordt vastgesteld dat de problemen
rond de uitrol zich concentreren op het
FBSM-deel. Dat werpt helaas zijn negatieve schaduw over de andere onderdelen van de roll-out die in feite veel
ingrijpender en omvangrijker zijn.
Martin de Borst, secretaris AC FBN

Aan de hand van een presentatie gaf
René van Vliet een introductie van het
ABC-model. Dit is een middel om meer
transparantie te krijgen in de kosten.
Het streven is de kosten op applicatieniveau te kunnen toekennen. Uiteindelijke
doelstelling is gelijke tarieven te hanteren voor alle landen; nu is dat nog een
stap te ver. Alle entiteiten zullen dezelfde productlijst hanteren, maar er zullen
nog wel verschillen in tarieven zijn.

11-12-2006 14:44:46

Expertise | nummer 43 | 13

ADB: nieuwe tool voor applicatie- en
databasebeheer
Fortis wordt steeds groter. IST wordt steeds groter. Maar
groter worden mag geen doel op zich zijn, het moet ook voordelen opleveren. Daarbij kun je denken aan grote projecten,
zoals het consolideren van computersystemen. Maar consolideren kan ook op kleinere schaal plaatsvinden, tot aan de
werkprocessen toe. Een voorbeeld van zo’n “miniconsolidatie” is het in gebruik nemen van een nieuwe tool voor het
beheren van Oracle-databases.

We spraken daarover met Danny Werner
en Hans van Driel van het Expertiseteam DSEDD: Distributed Services/Distributed Databases. De tool heet ADB:
Applicatie- en DatabaseBeheer. De tool
vervangt een omslachtige procedure met
formulieren. In plaats daarvan worden
er via de mail stap-voor-stap instructies
naar de procesbeheerders verstuurd,
zodat alles in de juiste volgorde gebeurt
en er niets kan worden vergeten. Ook is
het mogelijk om stappen terug te
draaien, mocht er eens iets misgaan in
een productieomgeving.
Veel applicaties
Hans van Driel: “We hebben binnen
Fortis veel applicaties die beheerd
moeten worden, op dit moment ongeveer 150. Een applicatie bestaat uit een
aantal omgevingen waarvoor wijzigingen moeten worden uitgevoerd: Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie. De
bekende OTAP-straat. Maar er zijn ook
applicaties met afwijkende omgevingen,
bijvoorbeeld een bug fix-omgeving. En
bij aangekochte pakketten is er geen Oomgeving, daar begin je met de T-omgeving. In ADB kun je die omgevingen
per applicatie definiëren. Ook kun je
afdwingen in welke volgorde de omgevingen doorlopen moeten worden, de
zogenaamde promotiepaden. Iedere
applicatie heeft ook allerlei componenten. Aan deze componenten kun je in
ADB acties koppelen: wat moet er met
een component gebeuren als de applicatie promoveert naar een volgende omgeving.”
“90% deel van ons werk heeft te maken
met patches die gemaakt worden door
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De eerste versie van ADB werd in 1993
door Hans van Driel gemaakt voor
Robeco. Daar ging men werken met
Oracle, maar daar was geen tooling voor
beschikbaar. Deze eerste versie was ontwikkeld onder OS/2. Daarna is er een
Unix-versie gebouwd, die uiteindelijk is
herschreven naar een GUI-versie.
Het pakket is in gebruik bij verschillende
grote bedrijven. Het wordt verkocht door
Acanthus Automatisering. Er is en wordt
voortdurend functionaliteit toegevoegd,
op basis van gebruikerswensen. Zo was
het pakket aanvankelijk gericht op applicatiebeheer, terwijl bij een gebruiker als
Fortis de nadruk ligt op databasebeheer.

ontwikkelaars of externe partijen, en die
op de Oracle-database moeten worden
uitgevoerd. Die patch-scripts zijn niet
altijd goed: er zitten fouten in of ze zijn
niet op de standaard manier aangeleverd. ADB biedt mogelijkheden om
fouten te signaleren en te helpen corrigeren. ADB zorgt er ook voor dat de
scripts in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Daardoor is er minder kans op
fouten. Ook de productiviteit en de
betrouwbaarheid zijn sterk verbeterd.

ADB wordt nu alleen gebruikt voor
Oracle, maar we zijn ook bezig het
pakket geschikt te maken voor andere
databases, zoals SQL Server.”
Papieren tijger
Danny Werner: “Hiervoor hadden we
een ingewikkelde procedure waarmee
we changes doorgaven aan Procesbeheer. Dat gebeurde met een Database
Overdrachts Formulier, kortweg DOF.
Daar werden veel fouten mee gemaakt:
niemand wist precies wie wanneer welk
bericht waar naartoe moest sturen. Eerst
werd gedacht om met die oude procedure te stoppen om het moment waarop we
met ADB gingen werken. Maar in plaats
daarvan hebben we ervoor gekozen te
wachten tot de mensen zelf zouden aangeven dat ze die DOF’jes niet meer
wilden. En op een gegeven ogenblik
kwam inderdaad de vraag of we hier
mee wilden stoppen. DOF was een
papieren tijger die geen tanden meer
had. Die tijger is nu weg.”
“Een tijd geleden hebben we het COPSproject gehad: Consolidatie Oracle op
P-Series. Daar is veel geld in gestopt en
het heeft ook zijn geld opgeleverd. Maar
zijn we nu klaar met consolideren? Nee,
natuurlijk niet. Consolidatie is binnen
Fortis net geen core business, onze core
business is financiën. Maar direct
daarna komt het verdienen aan het feit
dat we groter zijn geworden. Dus wat
we eigenlijk moeten doen − en wat we
inmiddels redelijk gewend zijn omdat
we uit zoveel verschillende hoeken met
elkaar zijn gaan samenwerken − is
voortdurend aanknopingspunten zoeken
om te consolideren. En een van die
gelegenheden is de manier waarop je je
werkprocessen harmoniseert. Wat dat
betreft is ADB een succesverhaal, want
we hebben ons doel bereikt: 100% van
de mensen doet 100% van de patches
met ADB.”
Nico Spilt
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Gesprek met Bernard Vandersteen en Henk van Die

Mainframe-consolidatie levert forse besparing op
Eén aspect van Fix-IT is de
inrichting van de nieuwe ITorganisatie. Doel daarvan is te
komen tot een betere samenwerking over de grenzen van
de landen en de businesses
heen. Een ander aspect wordt
gevormd door een aantal projecten die tot doel hebben
synergievoordelen te behalen
uit deze samenwerking.

Mainframe-consolidatie is zo’n
project. Een voor de hand liggend
project, want Fortis heeft op dit
moment in de Benelux op vijf verschillende plaatsen mainframes staan.
Dat betekent dat er ook vijf keer
betaald moet worden voor hardware en
voor softwarelicenties. Vooral dat
laatste is kostbaar. Fortis kan veel geld
besparen door Nederlandse mainframe-applicaties voortaan op de computers in Brussel te laten draaien.
Technisch is dit haalbaar. Negatieve
personele gevolgen zijn er niet.
Henk van Die: “Dit project kun je vergelijken met Combi, het project dat we
de eerste helft van 2006 in Nederland
hebben gedaan om de mainframes van
bank en verzekeraar te consolideren.
Dit is meer van hetzelfde, maar dan
over de grenzen heen. We gaan nu de
mainframes van Nederland en België
consolideren. Luxemburg doet om
allerlei redenen nu nog niet mee.”
Bernard Vandersteen: “Maar de technologie bestaat al wel om een totale
consolidatie te doen. De mainframes
zijn tegenwoordig krachtig genoeg qua
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Bernard Vandersteen (hoofd Mainframe Systems) en Henk van Die (projectleider mainframe-consolidatie) naast het mainframe in de computerzaal aan de Broekstraat in
Brussel. Tien kilometer verderop bevindt zich de tweede computerzaal. Tussen beide
mainframes vindt mirroring plaats. De mainframes hebben voldoende capaciteit om de
Nederlandse LPARs over te nemen. Ook de disks en cassettes zullen van Utrecht en
Woerden verhuizen naar Brussel. De monitoring van de Nederlandse applicaties blijft vanaf
de brug in Nederland plaatsvinden.

capaciteit, geheugen en processoren
om alle mainframe-activiteiten van
Fortis in de Benelux op een twin
systeem te kunnen draaien. De mirroring, zoals we die nu kennen tussen
Utrecht en Woerden, zal blijven
bestaan. In Brussel hebben we twee
datacentra, op een afstand van 10 kilometer van elkaar.”
Henk: “We hebben inmiddels vastgesteld dat dat systeem in Brussel moet
staan. Om technische redenen is het
niet mogelijk om de mainframes in
Nederland te consolideren. De afstand
tot het mainframe is een belangrijk
aspect. Als een applicatie die nu in
Woerden draait naar Brussel verhuist,
dan wordt de afstand groter. Dat heeft
vertraging tot gevolg over het netwerk:
die bedraagt tien milliseconden voor
een reis heen en weer. Als een applicatie zo is geschreven dat dat heel vaak

gebeurt, bijvoorbeeld 100 keer per transactie, dan is de totale vertraging 1
seconde. Het zou kunnen dat bepaalde
applicaties daar niet tegen kunnen. Dat
zijn we nu aan het testen.”
Bernard: “We moeten zeker zijn dat er
geen impact is voor de toepassingen, en
zeker niet voor de eindgebruikers. Dit
issue speelt alleen voor het mainframe,
niet voor de andere systemen zoals Unix
en Wintel, want die blijven in Nederland.”
Henk: “De business case van dit project
is gebaseerd op een winst voornamelijk
in het softwarecontract. Als we er in
slagen deze consolidatie voor eind 2007
uit te voeren, dan hebben we die winst
geïncasseerd. Luxemburg behoudt zijn
eigen mainframe, maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk ook worden meegenomen.
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Bernard: “Na de consolidatie van de
mainframes in Nederland en België
besparen we 5 miljoen euro per jaar,
vergeleken met de oude situatie van
enige jaren geleden. De meeste besparingen zijn op softwarekosten, maar we
besparen ook op arbeidskosten en
ondersteuning van derden. De business
case is ook opgebouwd met de voorziene groei van Fortis. We hebben zelfs
een besparing in Luxemburg. Daar
moet men volgend jaar beide systemen
vervangen. In de onderhandelingen
met IBM heb ik gezegd dat we dan het
systeem uit Woerden vrij hebben, zodat
dat naar Luxemburg kan verhuizen.
Daarop liet IBM haar prijs dalen, zodat
we een nieuwe computer krijgen voor
een goede prijs.”
Henk: “Nog een belangrijk aspect is
tax, legal en compliance. Het is niet
voor het eerst dat we over de grenzen
heengaan, maar wel op deze schaal. In
het verleden zijn dit soort projecten
regelmatig fout gegaan als er cross
border-aspecten bij kwamen. Dat wordt
nu in Fix-IT-verband door experts uitgezocht, want dit speelt voor alle consolidatieprojecten. Als alles goed gaat
kunnen we in 2007 van start gaan. De
bedoeling is om in september 2007
klaar te zijn. Combi hebben we – qua
techniek – in twee maanden gedaan,
maar dit project is veel complexer.”
Bernard: “De Nederlandse disks en
cassettes zullen verhuizen naar
Brussel. Over de verhuizing van de
gegevens moeten we nog een beslissing
nemen. Dat is niet eenvoudig en we

moeten aan alles denken; stel dat er een
ongeval gebeurt met de vrachtwagen
die de disks en cassettes verhuist.
Bovenaan staan de continuïteit en de
kwaliteit van de diensten, dat is onze
eerste prioriteit.”
Henk: “Bij het testen zijn we totnogtoe
geen grote problemen tegengekomen.
We hopen de vooronderzoeken voor de
jaarwisseling te hebben afgerond.
Daarna moet het MT van IST besluiten
nemen.”
Bernard: “Dit is een puur technisch
project. Er is geen impact op het personeel, niet voor IT en niet voor de business. Er zullen wel wat zaken veranderen. Bijvoorbeeld als er een externe
cassette gebruikt moet worden, daar zal
een nieuwe procedure voor moeten
komen, want dat kan dan alleen in
Brussel gebeuren. Maar dat zijn kleine
dingen, geen echte veranderingen in de
manier van werken.”
Henk: “Kijk bijvoorbeeld naar de brug
in Woerden en Utrecht, die zijn sinds
het Combi-project al met elkaar verbonden. De mainframe-LPARs van FIN
draaien in Woerden, maar de operators
van FIN zijn in Utrecht blijven werken.
Er ligt een netwerkverbinding tussen.
Dezelfde technologie gaan we ook
gebruiken naar Brussel, dat is een
kwestie van netwerkdefinities en netwerkcapaciteit.”

laten voorzien van de nodige capaciteit.
De processoren zijn al geïnstalleerd,
het enige wat we hoeven doen is ze te
starten.”
Henk: “Voor de techniek zijn we niet
bang. Het is de organisatie eromheen
die complexer is dan ooit tevoren. Aan
de andere kant, we hebben in het verleden al goede contacten opgebouwd
tussen de Belgische en Nederlandse
collega’s. De nieuwe IT-organisatie zal
ten dienste komen aan dit project,
terwijl dit project tegelijk weer een
katalysator is voor de nieuwe organisatie.”
Bernard: “Mainframe Systems is een
onderdeel van de Technical Servicesorganisatie die in januari, met release 2
van Fix-IT zal starten. Dat valt ideaal
samen met dit project. Voor de hardware-configuratie hebben we in België
twee personen, dat is te krap. Daarom
zal ik uit Nederland iemand vragen om
ook voor de configuratie in België te
werken. In de toekomst zijn er geen
grenzen meer. Er is wel verschil in
cultuur, en dat zal blijven − en dat moet
blijven, want dat is rijk.”
Nico Spilt

Bernard: “De mainframes in België
zijn groot genoeg. Ze zijn begin 2006
geïnstalleerd en we hebben ze meteen

BRS volledig uitgefaseerd
Het Bevindingen Registratie Systeem
(BRS) is technisch uitgefaseerd. Nadat
het gebruik ervan al sinds eind september beëindigd was, is inmiddels ook de
applicatie zelf verwijderd. Hiermee is
de overgang naar Mercury Testdirector
definitief. Alle gegevens uit BRS die
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behouden moesten blijven zijn de afgelopen maanden in overleg met gebruikers omgezet naar Testdirector of Excel.
De uitfasering heeft uiteindelijk zo’n
drie maanden vertraging opgelopen. De
voornaamste oorzaken hiervan waren
uitloop van projecten waardoor conver-

sie slecht uitkwam, en problemen bij de
beschikbaarstelling van Testdirector in
België.
Sander Koopman, Karine Pacejka
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Afscheid van de
Herengracht
Binnenkort neemt Fortis afscheid van
de Herengracht in Amsterdam, panden
waar ooit de Nederlandse Overzee
Bank in was gevestigd. Dat is een van
de bankiershuizen waaruit later
Mees&Hope en vervolgens MeesPier-

Michel Antenbrink en Hans van Ewijk in het theehuis

son is voortgekomen. Een deel van de historie van Fortis zal met het afstoten van deze panden
verloren gaan. Maar ja, we moeten met onze tijd meegaan.

De panden hebben wel sfeer, maar zijn
huisvestingstechnisch uit de tijd. Ook het
onderhoud aan de technische infrastructuur,
waaronder de IT-voorzieningen, is erg
lastig. Wat het nog complexer maakt is dat
deze panden een monumentenstatus
hebben. Dat geldt zelfs voor de grote binnentuin tussen Herengracht en Keizersgracht: daar mochten ooit tijdens een verbouwing geen portocabins worden

geplaatst. Het tuinhuis is een tijd als
kantoor gebruikt, maar dat is ’s winters
niet warm te krijgen en ’s zomers niet
koel. Alleen het theehuis wordt nog wel
gebruikt, als spreekkamer.
Fortis is trouwens flink aan het verhuizen in en rond Amsterdam. Het pand
aan de Nachtwachtlaan, waar onder
andere de DirektBank in zat, gaat dicht.
De DirektBank is verhuisd naar
Bavincklaan 3, en is daarmee buurman
van FCI geworden dat al op Bavincklaan 1 zat. Een andere nieuwe locatie
bevindt zich op het Prins Bernhardplein.
Eerder zijn de panden aan de Ruyterkade en de Paleisstraat al verlaten door
Fortis.
Ook de panden aan de Keizersgracht
staan op de nominatie te worden afgestoten, maar daarover is nog geen
besluit genomen.Volgend jaar vindt er
een grote renovatie plaats aan de panden
aan het Rokin. Kortom, verhuisbewegingen genoeg.
Bij al deze verhuizingen zijn
natuurlijk, behalve Facility
Management, ook de twee
Amsterdamse Locatieteams
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van IST nauw betrokken. Om de dienstverlening aan de klanten ook in de toekomst optimaal te laten verlopen, zullen
er enkele aanpassingen plaatsvinden. De
twee Locatieteams, Rokin en Grachten,
worden samengevoegd tot één Locatie-
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team Amsterdam, onder gezamenlijke
leiding van Hans van Ewijk en Michel
Antenbrink. Hans is de eerste verantwoordelijke voor de Bavincklaan en de
Grachten, Michel voor de panden aan
het Prins Bernhardplein en het Rokin.

De teams die de installaties, de verhuizingen etc. uitvoeren, zullen opereren
vanuit het Rokin, de Bavincklaan en het
Prins Bernhardplein. In dat laatste pand
komt ook een soort bedrijfsbureau, dat
zorgt voor de werkvoorbereiding, het
voorraadbeheer en dergelijke.

(Rokin) verandert er op dit moment
niets. De hierboven beschreven aanpassingen, die in de loop van december
zullen worden doorgevoerd, staan los
van Fix-IT en zijn uitsluitend het gevolg
van de herhuisvestingsbewegingen in
Amsterdam.

Voor de Service Desk (Prins Bernhardplein) en het team Dealingroom Support

Nico Spilt

Wat gebeurt er nog meer binnen Fortis?

Asset & Liability Management
In deze rubriek is het deze keer de beurt aan Asset & Liability
Management (ALM). ALM is een onderdeel van Fortis Central
Risk Management (FCRM). Het is een relatief klein bedrijfsonderdeel. Verdeeld over Amsterdam, Brussel en Luxemburg
werken er maar zo’n dertig medewerkers. Een gesprek met
Alexander van Douveren.
Dat is niet veel, zeker niet wanneer je
dit vergelijkt met onze eigen IST-organisatie met zijn duizenden werknemers.
Denk nu niet dat ALM ‘dus’ niet zo
belangrijk is. De omvang van ALM
staat namelijk in geen enkele verhouding tot haar belang voor Fortis Bank.
Als je Fortis Bank zou vergelijken met
het menselijk lichaam, is ALM een van
de meest vitale organen. Het zou zich
ongetwijfeld ergens vlakbij het zenuwcentrum bevinden. Het belang van
ALM weerspiegelt zich in haar positie
binnen de organisatie: vlak onder de
Raad van Bestuur.
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Ik spreek met Alexander van Douveren.
Hij is werkzaam bij ALM Nederland,
dat is gevestigd in Amsterdam. Er
werken daar acht medewerkers en
Jeroen Dijst zwaait er de scepter. Vanuit
zijn kantoor - boordevol flikkerende
computerschermen - kijkt Alexander uit
over het Rokin. Niet dat hij veel tijd
heeft om uit het raam te staren, want hij
is een druk bezet man. Hij is regelmatig
in Brussel en Luxemburg te vinden.
Daar waar ons eigen bedrijfsonderdeel
nog druk bezig is de globalisering vorm
te geven, is dit voor ALM al jaren de
werkelijkheid. Alexander: “ALM is van
nature global”.

Kijken naar de toekomst
Het is onmogelijk om de werkzaamheden van ALM in één zin te beschrijven. Wat wel duidelijk is, is dat het
draait om cijfers en de interpretatie
daarvan. Dat zie je terug in het type
medewerker dat er werkt. De gemiddelde medewerker bij ALM heeft een
studie bedrijfseconomie of econometrie achter de rug. In een vacaturebeschrijving van een ALM-medewerker
zul je in ieder geval de volgende zaken
tegenkomen: analytisch ingesteld,
houdt ervan om met cijfers werken.
Veel mensen denken bij cijfers aan de
accountant. Die vergelijking gaat
echter mank, want binnen ALM gaat
men heel anders om met cijfers.
Alexander: “Een accountant denkt in
standen in het grootboek. Hij kijkt
naar het heden. Een medewerker van
ALM denkt in cashflows, hij kijkt naar
de toekomst.” Dit is een essentieel verschil.
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ALM beheert onder andere het renterisico van de bank. Dit houdt verband met dé
basisactiviteit van een bank (die eigenlijk
heel eenvoudig is): een bank leent geld
uit aan derden en ontvangt hiervoor een
rentevergoeding. Denk hierbij aan
bedrijfsleningen, persoonlijke leningen,
hypotheken. Deze producten kennen allemaal een bepaald rentetarief. Dit tarief
staat voor een bepaalde periode vast.
Doordat de rente iedere dag fluctueert
(net als bij aandelen) ontstaat een verschil tussen het rentetarief (zoals de klant
dit betaalt) en de werkelijke rente. Dit is
wat het renterisico wordt genoemd. Voor
aan de bank toevertrouwde spaargelden
geldt het omgekeerde. ALM berekent
periodiek het renterisico van de bank en
rapporteert hierover aan de Raad van
Bestuur. Hierover verderop meer.
Drie onderdelen
Zoals gezegd is ALM onderdeel van
FCRM (Fortis Central Risk Management). Het bestaat uit de volgende drie
onderdelen: RPM (Analyse & Reporting), CPM (Commercial Performance
Management) en BPM (Bond Performance Management).
Bij Bond Performance Management gaat
het onder andere om het beheer van de
beleggingsportefeuille van de bank. Net
als iedere andere bank heeft ook Fortis
Bank een dergelijke portefeuille. De
Raad van Bestuur, eigenaar van deze portefeuille, heeft het beheer ervan uitbesteed aan ALM.
Een andere taak van ALM is het toetsen
van nieuwe bankproducten. Voordat een
business line een nieuw product in de
markt mag zetten, moet dit zijn goedgekeurd door ALM. Het product wordt
getoetst op een aantal risicokarakteristieken. Wanneer er een nieuw hypotheekproduct is ontwikkeld, toetst ALM of bijvoorbeeld de rentevergoeding aan de
klant (of de rente die een klant moet
betalen) wel correct zijn. Deze activiteiten vallen onder Commercial Performance Management.
Rapportages
Bij Analyse & Reporting gaat het om
rapportages, de naam zegt het al. Er
worden twee hoofdvormen onderscheiden: de rapportage aan de business lines
en de ALCO-rapportage.
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1. De rapportages aan de business lines
verschaffen de business lines inzicht
in hun lenteresultaten en hun rentemarge. Het betreft een groot aantal
rapportages. Alexander beschrijft er
twee: de transfer prices van de
spaardelen en de optieprijzen op
hypotheken.
De transfer price-rapportage is van
groot belang voor de productbeheerders. Deze geeft namelijk een overzicht van de rente-opbrengsten die
met hun spaarproducten zijn
behaald. De optieprijs-rapportage
houdt verband met hypotheken. Ten
behoeve van hypotheken koopt ALM
geld aan op de kapitaalmarkt (dit
wordt “funding” genoemd). Hiervoor
betaalt ALM een prijs, die je de
netto-marktprijs kunnen noemen.
Afhankelijk van een aantal variabelen, zoals de looptijd van de hypotheek, zijn een aantal op- en afslagen
van toepassing. Deze gegevens zijn
van groot belang voor de verkooporganisatie, omdat zij hierdoor haar
marge kan berekenen. De rekensom
is als volgt: etalagetarief minus
(netto-marktprijs + opslagen – afslagen) = marge.
2. De ALCO-rapportage vindt maandelijks plaats. ALCO staat voor “Asset
& Liability Committee”. Het is een
bestuursrisicovergadering met vertegenwoordigers van de Raad van
Bestuur. Anders dan de naam doet
vermoeden is de ALCO-rapportage
niet één rapportage. Het bevat rond
de zestig deelrapportages en is zo’n
250 pagina’s dik. ALM is de secretaris van het dossier. Alexander vertelt
dat dit gehele dossier in twee uur
wordt doorgenomen. Dus voor
degene die daar hun twijfels over
hadden: ook op dat niveau wordt wel
degelijk hard gewerkt! Omdat het
ondoenlijk is om ze allemaal te
behandelen, beperk ik mij tot een
drietal agendapunten.
Allereerst geeft GMK (Global
Markets) haar “rente-visie”. Dit is
niets anders dan een rentevoorspelling. GMK geeft aan wat haar verwachting is ten aanzien van het
verloop van de rente. Deze renteverwachting is opgesteld door het economisch bureau van het GMK, op
basis van een groot aantal cijfers en
modellen. Bij cijfers moet je denken
aan de zogenaamde “leading indica-

tors”, zoals de USA Housing-cijfers
(het aantal gebouwde huizen in de
USA).
Het tweede agendapunt is voor ALM:
de rentepositie van Fortis Bank
Holding. Daarover heb ik hiervoor al
het een en ander gezegd. Vervolgens
wordt gekeken in hoeverre de rentevisie van GMK in overeenstemming is
met de rentepositie zoals geschetst
door ALM. Dit wordt “matching”
genoemd. Als deze niet met elkaar in
overeenstemming zijn, wordt het
“weekly” opgestart. Dat is een overleg
tussen GMK en ALM waarin gezamenlijk wordt uitgezocht wat er aan
de “mismatch” gedaan kan worden en
welke financiële instrumenten daarbij
ingezet kunnen worden.
Het derde agendapunt betreft de zogenaamde “balans-simulatie”. ALM
beschrijft hoe de balans van Fortis
reageert op 13 verschillende renteontwikkelingen over een periode van drie
jaar. Het is duidelijk dat ALM dit niet
kan zonder geavanceerde software.
Essentiële bijdrage van IST
Hiermee is één ding glashelder geworden: zonder IST zou ALM haar werk
niet naar behoren kunnen doen. Niet
alleen in verband met de balans-simulatie, maar ook voor de berekening van
het renterisico van de bank. Hiervoor
heeft ALM namelijk informatie nodig
over alle rentegebonden bankproducten.
IST zorgt ervoor dat de hiervoor benodigde bestanden tijdig worden aangeleverd.
Het gaat daarbij om grote aantallen
gegevens. ALM verwerkt maandelijks
niet minder dan 14 Gb aan gegevens uit
verschillende back office-systemen,
zoals NINJA, het hypothekensysteem
van Fortis Bank. Voor de verwerking
van al deze informatie maakt ALM
gebruik van het pakket Stata, dat wordt
beheerd door IST.
En dat geeft toch een goed gevoel: dat
wij als IT’ers zo’n essentiële bijdrage
leveren aan een belangrijk bedrijfsonderdeel als Asset & Liability Management.
Bert de Groot
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De spanning tussen doorlooptijd en kwaliteit

Grote Xbow-uitrol in Amsterdam zeer succesvol
Xbow is meer dan het uitrollen
van nieuwe pc’s. Er zit nog een
wereld achter die flinke invloed
kan hebben op de manier van
werken van de gebruikers.
Dit kwam duidelijk naar voren
tijdens een grote uitrol die
onlangs is afgerond in
Amsterdam. Robin de Boer en
Noël Knoors hebben hier als
IT-projectleiders ruim een jaar
aan gewerkt.
Op de foto Robin de Boer en Noël Knoors, die als projectleiders verantwoordelijk waren
voor het IT-gedeelte van de uitrol. Daarnaast was er een projectleider voor het begeleiden
van het integratietesttraject: Bert Windau. De andere leden van het kernteam waren André
van der Toolen, verantwoordelijk voor het kitten, Marc a Campo als applicatiecoördinator,
en Reggy van Meurs vanuit Expertise.

Xbow is meer dan het uitrollen van
nieuwe pc’s. Er zit nog een wereld
achter die flinke invloed kan hebben op
de manier van werken van de gebruikers. Dit kwam duidelijk naar voren
tijdens een grote uitrol die onlangs is
afgerond in Amsterdam. Robin de Boer
en Noël Knoors hebben hier als IT-projectleiders ruim een jaar aan gewerkt.
Robin de Boer: “Op het Rokin in
Amsterdam zit Global Securities en
Fund Solutions. Dat is een grote business, met complexe bedrijfsprocessen,
die gewend is aan een hoge servicegraad. Elke verstoring kost meteen geld,
onder andere vanwege de connecties
met de beurs. Tijdens en vlak na de
uitrol van Xbow mochten er dan ook
absoluut geen verstoringen optreden.”
Noël Knoors: “Hier lag de focus niet in
de eerste plaats op de doorlooptijd maar
op de kwaliteit. We konden het ons niet
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veroorloven om afdelingen te vergeten
of om dingen terug te rollen. Het moest
echt in één keer goed gaan.”
Robin: “We waren ook niet altijd even
welkom: niet in het begin van de maand,
maar ook niet aan het eind. Op de derde
vrijdag van de maand kun je geen uitrol
doen. En ’s avonds konden we niet om 6
uur beginnen maar pas om 8 uur. Daarnaast waren er veel zelfgebouwde applicaties die het technische proces moeilijk
maakten. Er was ook geen weg terug,
want bestanden die geconverteerd zijn
laten zich niet terug converteren.”
Noël: “Het was niet mogelijk om de
uitrol gefaseerd te doen. Alles heeft met
elkaar te maken en hangt aan elkaar
vast, met data sharing en dergelijke.
Het was dus niet mogelijk om een stuk
eruit te pakken en de rest een maand
later te doen. We waren verplicht om
een hoge mate van kwaliteit te leveren,

en het tegelijk mogelijk maken dat de
hele business binnen 14 dagen overkon
naar Xbow. We hebben drie roll-outavonden gehad, met steeds twee dagen
ertussen. In totaal 400 werkplekken in
netto vijf werkdagen.”
Robin: “Over onze aanpak hebben we
binnen IT behoorlijk wat discussies
gehad. We hebben verschillende organisaties ervan moeten overtuigen dat het
op deze manier moest. We moesten ons
echt hard maken voor de klant, vanwege
de inbreuk die Xbow heeft op de business-processen. Maar het gevolg is wel
dat we nu een blauwdruk hebben voor
volgende uitrollen, daar zijn we heel blij
mee.”
Noël: “Uiteindelijk zijn we er goed met
elkaar uitgekomen. De roll-out is goed
gegaan. Daar zijn we tot eind oktober
mee bezig geweest. De eerste paar dagen
daarna heb je dan wat stress, maar de
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problemen waar we mee te maken
kregen waren snel oplosbaar. De verstoringen hadden met name betrekking op
mensen die zich probeerden aan te
melden met hun oude wachtwoord, het
vinden van applicaties in het startmenu
en vragen over folderstructuren.”

Alle projectmedewerkers hartstikke bedankt
voor het vele werk dat er verzet is.
Voor een dergelijk groot project is het
resultaat verbluffend.
Als het niet goed gaat hoor je het ook,
maar deze is een beauty! Inlijsten maar.

“De business heeft kritisch maar constructief bijgedragen aan het project;
door strenge eisen bij ons neer te
leggen. De medewerking van de business is heel goed geweest. Veel mensen
hebben het geduld opgebracht om te
testen, en ook tijdens de roll-out was er
een ruime mate van acceptatie. Mensen
wisten dat ze aan bepaalde dingen
moesten wennen.”
Robin: “We zitten nu in de overdrachtfase: de beheerorganisatie binnen IT
moet de processen overnemen om de
zaak in de lucht te houden, en de business zal het beheer van de rechten en
autorisaties moeten inregelen.”
“Er komen meer van dit soort veeleisende klanten, zoals Fortis Brokerage Ser-

Joost Beckers,
Directeur Operations GSF/BCC

vices en de Dealingroom. Die kunnen
geen uur zonder IT. Daar zullen we hetzelfde team op zetten, want het is niet
alleen onze aanpak geweest die het tot

een succes heeft gemaakt, maar vooral
de inzet en betrokkenheid van de
mensen.”
Nico Spilt

Project Start Architectuur − training en
coaching
Voor de IST-medewerkers in de Benelux zal een trainings-

het doel van een PSA? Hoe raakt dit mij in mijn werk? In dit

projecten opgenomen worden. De introductie van de PSA zal belangrijke verbeteringen in de werkmethoden tot
gevolg hebben, waardoor het werken
onder architectuur verder wordt ingebed
in de organisatie.

artikel gaan we in op het doel en het gebruik van de PSA en

Wat is een PSA?

en coachingsprogramma op het gebied van de Project Start
Architectuur (PSA) worden opgezet. Wat is een PSA? Wat is

waarom dit trainings- en coachingsprogramma is georganiseerd, en voor wie het bedoeld is.

Fortis heeft nieuwe strategische doelen
gesteld om een significante groei te realiseren. Om deze ambitieuze doelen te
ondersteunen zijn door IST twee grote
strategische programma’s opgestart:
CityPlan en Fix-IT. Als onderdeel van
deze transformatie wordt het werken
onder architectuur verder ontwikkeld en
binnen de Benelux-organisatie inge-
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voerd. In een later stadium zal implementatie wereldwijd plaatsvinden.
Vanuit deze achtergrond wordt de
Project Start Architectuur als een van de
eerste producten gekozen om het
werken onder architectuur te introduceren. De PSA is voor alle IST-projecten
van belang en zal als standaard voor alle

Zoals de naam al zegt is de PSA een
document dat de kaders van de architectuur weergeeft die van toepassing zijn
bij de start van een project. Dit kader –
ook wel aangeduid als architecture
references − wordt zowel voor de
business-, de informatie- als de technische architectuur gegeven: de geldende
principes, richtlijnen, normen en
standaards die voor het project relevant
zijn. De PSA wordt gemaakt tijdens de
initiatiefase van het project.
Daarnaast wordt in de PSA op hoog
niveau een schets gegeven van de oplos-
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sing zoals die door het project zal
worden opgeleverd. Binnen de scope
van het project, zoals aangegeven wordt
door de Project Brief, wordt een eerste
plaatsbepaling gedaan en wordt een
globale inschatting gemaakt van de
omvang van de verandering die het
project teweeg gaat brengen. Ook deze
inschatting gebeurt over de hele breedte,
dus ook hier weer over zowel de business-, informatie- als technische architectuur.
Waarom een PSA?
Eén doel van de PSA is om de architectuurkaders af te stemmen met het
resultaat van het project. Doordat de
kaders voor het project door de architectuur gegeven worden, wordt gezorgd
dat het resultaat van het project past
binnen het grotere geheel, zoals dat
door de Fortis Group Architecture is
geschetst.
Ten tweede ontstaat er voor de implementatie van een project kennis van de
architectuur en wordt deze architectuur
bekrachtigd via een Board. Hiermee
ontstaat er commitment van alle
betrokken partijen en wordt discussie
tijdens implementatie voorkomen.
Ten derde wordt de Project Manager in
staat gesteld om zijn business case
verder uit te werken en een verdere
planning van het project op te stellen.
Hij gebruikt hiervoor de gegevens van
de inschatting van de omvang van de
verandering. Dit gebruikt hij voor het
opstellen van het Project Initiatie
Document (PID).
Tenslotte wordt de globale schets van
de oplossing, in de vorm van modellen,
gebruikt door de ontwerpers binnen
het project als startpunt om de oplossing verder uit te werken.
Voor wie?
Initieel zal de PSA in de Benelux-organisatie van Fortis worden geïntroduceerd. Dit betekent dat training en coaching beperkt zal worden tot ISTmedewerkers in België, Nederland en
Luxemburg.
Er worden twee soorten trainingen aangeboden: de PSA Fundamentals en de
PSA Advanced-training.
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De PSA Fundamentals-training is
bedoeld om een algemeen begrip van
de PSA bij te brengen. Deze training is
bedoeld voor iedereen die een PSA
moet kunnen schrijven maar ook voor
medewerkers die een PSA moeten
kunnen begrijpen en gebruiken in een
project, zoals architecten, projectmanagers en die managers die betrokken
zijn bij het aansturen van projecten.
De PSA Advanced-training is alleen
bedoeld voor de specialisten die een
PSA moeten kunnen opstellen. Dit zijn
de verschillende soorten architecten
die wij in onze organisatie onderkennen zoals IT Architects, IS Pillar
Architects, Solutions Architects,
Domein Architects e.d.
De globale planning is dat zo’n 300
mensen getraind zullen worden voor de
PSA Fundamentals-training en dat
circa 100 architecten de PSA Advanced-training zullen doen. Overigens
moet de PSA Fundamentals-training
zijn gevolgd voordat de Advanced-training gevolgd kan worden.

het vinden van de antwoorden, maar de
coaches gaan niet ons werk doen!
Hoe kan ik mij aanmelden voor
training en/of coaching?
De inschrijving verloopt via de Process
& Methods-coördinatoren van de IS
Pillars en IT. Deze identificeren de
kandidaten en nodigen de betrokken
mensen uit om in te schrijven. Bij de
uitnodiging krijg je een instructie voor
het aanmelden.
Informatie over de training kun je
krijgen bij Hans Loeve, CIO Architecture Office, of bij de Process &
Methods-coördinator van IT of de IS
Pillar.
Henk Houtzager

Voor Fortis is het werken onder architectuur een belangrijk speerpunt. Dit
programma is in dit kader zo belangrijk dat van alle betreffende medewerkers verwacht wordt de trainingen te
volgen. Het is dus geen vrijblijvende
activiteit!
Coaching
Naast de training worden de projecten
ondersteund in het maken en gebruiken
van de PSA door een aantal coaches.

Zowel bij IT als bij de verschillende IS
Pillars zullen projecten worden geselecteerd waarbij coaching op gebied
van de PSA gewenst is. Medewerkers
zullen ondersteund worden doordat ze
terecht kunnen met verschillende
vragen zoals: hoe stel ik een PSA op,
wat moet erin en wat niet, welke mate
van detail, hoe past de PSA in de
nieuwe Fortis-projectaanpak, wat doe
ik als er nog geen architectuurkaders
zijn e.d.
De coaches helpen de medewerkers bij

11-12-2006 14:45:12

24
24 || Expertise
Expertise || nummer
nummer 42
41

Upgrade naar DB2 versie 8
Er zijn van die projecten waar Fortis veel

oudsher draait op het GA-platform (z/OS).

baat bij heeft, maar waar eigenlijk niemand

Veel eerder dan gepland is versie 8 in produc-

iets van merkt. Zo’n project is de upgrade

tie genomen. We spraken met projectleider

van DB2 van versie 7 naar versie 8. DB2 is

David Bak.

het databasemanagementsysteem dat van

David Bak: “In feite valt de overgang
naar versie 8 onder het reguliere life
cycle management. Er zijn ten opzichte
van versie 7 wat extra features bijgekomen, en er wordt vooruit gekeken naar
nieuwe technologieën. Dat zie je bijvoorbeeld in het gebruik van Unicode.
Dat is een universele tekencodeset die
geschikt is voor zowel teksten op decentrale platforms, zoals Unix en NT, als op
mainframes. Dus geen verschillen meer
als vroeger tussen ASCII en EBCDIC.”
“Verder wordt van versie 8 gezegd dat
het een wijziging is van IBM voor IBM.
De bestaande DB2-engine was een
beetje uit zijn krachten gegroeid, en is
daarom compleet opnieuw geschreven.
De beschikbaarheid is nu veel hoger.
Vroeger moest DB2 er bij bepaalde wijzigingen uit, terwijl DB2 nu in de lucht
kan blijven. Ook schaalbaarheid en het
terugdringen van handmatig beheer zijn
aspecten waarom je deze versie moet
willen hebben.”
“Een belangrijk verschil met voorgaande implementaties van DB2 is, dat er nu
een tweefasenmodel wordt gehanteerd

*) zie Expertise 42, pagina 27
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door IBM. In de eerste fase ga je naar
Compatibility Mode, waarin versie 8
volledig compatibel is met versie 7. Dat
is de fase waarin je moet testen of de
engine het wel doet, of alles nog steeds
goed op elkaar aansluit. In de tweede
fase - New Function Mode - worden dan
de nieuwe mogelijkheden van versie 8
ter beschikking gesteld.”
“Nieuw voor ons was de samenwerking
met België, in die zin dat men in
Brussel de initiële pakketinstallatie doet
en deze vervolgens aan ons doorseint.
Datzelfde gebeurt ook bij het onderhoud: verbeteringen in DB2 worden
verzameld in België en als een complete
set aan ons doorgeleverd. Ondertussen
hebben we al een paar keer zo’n maintenance-set geïnstalleerd en dat is erg
goed bevallen.”
“Verder hebben we een heel goed team
gehad. We hebben het voordeel gehad
van de stilte in de organisatie, projectmatig dan, doordat we alle keyplayers
ter beschikking hadden die we nodig
hadden om dit soepel uit te rollen. We
hebben ruimschoots gebruik kunnen

maken van de expertise van Systems,
heel DBA stond tot onze beschikking, net
als Procesbeheer, Service Management
en Application Support. Ook het CORE
heeft enorm geholpen, met name Martin
de Borst is een grote steun geweest bij
het opstellen van het projectplan.”
“We hebben ook een beroep moeten doen
op de business zelf, met name op Information Bank, omdat die een aantal
decentrale producten heeft draaien. Je
moet zeker weten dat die met de nieuwe
versie van DB2 goed samenwerken, dus
daar zijn testscenario’s voor geschreven.
Ook tijdens de implementatieweekenden
hebben we een beroep gedaan op mensen
van de business om te testen.”
“Tijdens het testen kwamen we nauwelijks problemen tegen. In de verslagen
worden wel bugs genoemd, maar achter
de meeste staat ‘kon direct worden opgelost’. We hadden gedacht om eind september live te gaan, maar dat hebben we
niet gehaald. We waren namelijk eind
juni al klaar.”
Nico Spilt

De projectgroep DB2v8:
David Bak, Gerrit Potman,
Harry Burger, Peter van ‘t Hof,
Leo Bontje, Rob MaceHardyman, Piet Klarenbeek
en Otto Walter.
Niet op de foto: Robert Vial.
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Liever fruit dan melk
Gezonde medewerkers in een prettige werkomgeving. Zo zou je in een paar woorden de
missie van de Arbodienst van Fortis kunnen
samenvatten. Paul Koenders is hoofd van de
medische unit van de Arbodienst. Hij is lange
tijd bedrijfsarts geweest van IST, maar deze
taak is inmiddels overgenomen door Kees van
der Vlist*. We spraken met Paul over de risicoinventarisatie en -evaluatie die onlangs bij IST
in Woerden heeft plaatsgevonden. Als vanzelf
kwamen we daarbij ook te spreken over aanverwante onderwerpen, zoals het tegengaan
van ziekteverzuim en het stimuleren van
gezonde gewoontes.

Paul Koenders: “De risico-inventarisatie
en –evaluatie (RIE) is bedoeld om de
arbeidsomstandigheden in kaart te
brengen zoals die binnen de gebouwen
van IST in Woerden heersen. De andere
panden waarin IST zit hebben we al
eens onderzocht. Een onderdeel van
deze inventarisatie is de klimaatbeheersing. Voor de Tjaskermolenlaan is
daarvan al eens een analyse gemaakt,
maar voor de Polanerbaan was dat nog
nooit gedaan.”
“Met dit onderzoek willen we te weten
komen of er sprake is van een structureel probleem. Daarbij gaan we uit van
de 90%-norm: als 5% van de mensen
het te koud vindt en 5% vindt het te
warm, dan is 90% tevreden. In dat geval
moet je vooral niets aan het systeem
doen. Maar komen we niet aan die 2 x
5%, dan moet er wel iets gebeuren. Dit
soort metingen doen we altijd in
oktober, omdat dat een mooie overgangsmaand is, met zowel warme als
koude dagen. Er wordt een week lang

*) zie Expertise 42, pagina 27
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gemeten op verschillende plaatsen in
het pand, en twee weken later opnieuw,
op dezelfde plaatsen. Die metingen
doen we op verschillende etages, zowel
op ‘probleemafdelingen’ als op andere
plaatsen.”
“Uit de Polanerbaan krijgen we meer
klachten over het klimaat dan andere
panden. Uit het computergebouw
minder dan het kantoorgebouw. Tjasker
is een soort doorzonwoning, grote
ruimtes waar alles in een keer in de zon
zit of niet. In die grote ruimtes heb je
ook het probleem van geluidoverlast.
Iemand vindt het leuk om naar de radio
te luisteren, en twintig anderen luisteren
mee. Ook naar dit soort zaken wordt
gekeken.”
Verzuim
“Als je kijkt naar de verzuimcijfers, dan
gedraagt IST zich als een operationsafdeling, terwijl de aard van de werkzaamheden absoluut niet overeenkomt
met het vele routinematige werken van
zo’n soort afdeling. Er wordt bij IST
vaker verzuimd dan gemiddeld binnen
Fortis, terwijl dat eigenlijk minder zou

moeten zijn, omdat IST vooral een mannenclub is. Misschien heeft het te
maken met de grote woon-werkverkeerafstanden die de afgelopen jaren
zijn ontstaan. Je ziet dat mensen van
heinde en ver komen. Als je in Hoek
van Holland woont en eerst in Rotterdam werkte, maar nu in Woerden, dan
moet je om 6 uur ’s ochtends op en ben
je om 8 uur ’s avonds thuis. Als je je dan
eens een beetje minder voelt, dan ga je
minder gauw naar je werk dan wanneer
je vlakbij woont en snel weer thuis bent
als het niet gaat.”
“In het SMT, het sociaal-medisch team,
bespreken we met het MT van IST
vooral de langdurige verzuimgevallen.
Maar tegenwoordig besteden we ook
meer aandacht aan het kortdurige
verzuim. Ons uitgangspunt is: je verzuimt alleen als je ziek bent. Daar is een
overeenkomst voor afgesloten. Ben je
niet ziek dan heet het verlof of buitengewoon verlof. Het systeem dat we in
SelfService hebben gebouwd is een
mooi hulpmiddel, waar de leidinggevenden blij mee blijken te zijn. Via de mail
krijgen ze een berichtje wanneer er aanleiding is om een gesprek met een
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medewerker aan te gaan. Je ziet het
verzuim dalen, zowel Fortis-breed als
bij IST. Ook maatschappelijk daalt het
verzuim, maar Fortis loopt daar in positieve zin op voor.”
BRAVO
“We zijn begonnen met een Fortis
Bank-brede campagne: BRAVO. Dat
staat voor Beweeg, stop met Roken,
matig met Alcohol, let op Voeding,
Ontspan. Bewegen is als eerste onderwerp aangekaart. Inmiddels hebben zich
meer dan 1000 medewerkers van de
bank aangemeld voor het fitnessprogramma, waarbij we gebruik maken van
de faciliteiten van de verzekeraar.
Voeding is een onderwerp waar we
vooral rond de feestdagen invulling aan
willen geven. Laten we die oliebollen
vervangen door iets gezonders!”
“In het kader van de goede voornemens
is roken een element dat in januari en
februari een plek zal krijgen. Zo zal het
hele BRAVO-traject tot in 2007 doorlopen. Maar ook daarna willen we naar

gedragsveranderingen streven. Gedragsverandering is een kwestie van jaren.
Als iemand plotseling verandert, vraag
ik me altijd af: wat is er met hem
gebeurd? Maar bij het roken is het goed
gelukt, roken is echt een asociale aangelegenheid geworden.”
“Ik denk niet dat we zover moeten gaan
om in een prestatieplan op te nemen
hoeveel iemand volgend jaar weegt,
maar we willen het voor de medewerker
wel makkelijker maken om te kiezen
voor gezonde dingen. Nu zit er subsidie
op een bepaald pakket. Zo wordt melk
gratis verstrekt. Zou het niet beter zijn
om in plaats daarvan fruit gratis te verstrekken? In melk zitten dierlijke producten die mensen al meer dan genoeg
binnenkrijgen, terwijl de kalk die in
melk zit heel slecht opgenomen wordt.
Aan de andere kant zie je dat mensen
veel te weinig fruit eten: wie komt er
toe aan twee stuks fruit en twee ons
groente per dag?”

als je maar zorgt dat het totaalplaatje in
orde is. Je zou bij producten kunnen
aangeven: als u dit eet, moet u 10 kilometer lopen om die extra energie weer
kwijt te raken.”
“In BRAVO zit ook ontspannen. Ontspannen doe je maar thuis zeg jij. Maar
er zijn systemen die mensen kunnen
helpen om tijdens het werk te ontspannen, die gaan we ook op FortisNet
zetten. Een ontspannen medewerker is
creatiever dan een gespannen medewerker. We zijn nog aan het nadenken hoe
we ontspannen ook op groepsniveau
zouden kunnen doen. We houden ons
aanbevolen voor suggesties.”
Nico Spilt

“We willen mensen niets verbieden. Een
kroketje op zijn tijd is geen probleem,

Energieverbruik IT moet omlaag
Computers zullen zuiniger en groener
moeten worden, stelt Gartner. Niet
alleen met het oog op het milieu, maar
ook om te voorkomen dat de gewenste
bijdrage van IT aan bedrijfsvernieuwing
zijn Waterloo vindt in stijgende stroomen afvalverwerkingskosten.
Zowel leveranciers als CIO’s zullen
onder groeiende druk komen te staan de
IT ‘groener’ te maken. Daarbij gaat het
niet langer alleen om het reduceren van
het stroomverbruik van datacenters en
pc’s maar ook om de door IT veroorzaakte CO²-emissies en de verwerking
van afgedankte systemen.
“Een computer kost aan stroomverbruik
tijdens zijn levensduur al ongeveer even
veel als zijn aanschafkosten”, zegt
analist Steve Prentice. Leveranciers

611_15288_Opmaak 43.indd 26

gebruiken dat argument al door bijvoorbeeld te wijzen op hun energiezuinige
processoren. Maar het feitelijke stroomverbruik gaat nauwelijks omlaag. Energiekosten slurpen momenteel volgens
Gartner tussen de 4 en 8 procent van het
budget van datacenters op en die rekening gaat de komende jaren met een
factor 2 tot 4 omhoog, gemeten naar het
serververbruik.
De IT-afdeling staat onder druk om met
minder budget meer bij te dragen aan de
bedrijfsgroei, was het thema van Gartners ITXpo in Cannes. In die opdracht
slaagt IT op dit moment onvoldoende
doordat zoveel geld vast zit in beheer,
onderhoud en upgraden van de bestaande IT. IT-afdelingen moeten actief op
zoek naar mogelijkheden om op dat

‘dode geld’ – vaak wel 80 procent van
het budget − te besparen. Als men niets
aan het milieu-onvriendelijke karakter
van de gebruikte apparatuur doet, zal
alle ruimte die in het budget gecreëerd
kan worden opgaan aan milieukosten, in
plaats van ten goede te komen aan
bedrijfsvernieuwing, waarschuwt
Gartner.
bron: Automatisering Gids, 10 november 2006
Naschrift redactie Expertise: Xbowwerkstations mogen nooit worden uitgeschakeld, in verband met mogelijke
updates die ’s nachts plaatsvinden.
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12e Fortis/Didacticum squash-,
volleybal- en tennistoernooia
Ook de twaalfde editie van dit toernooi, op zaterdag 18
november, was weer een overweldigend succes. Een zeer
grote deelname van 17 volleybalteams (Fortis, Didacticum,
CMG, Politie Rotterdam), meer dan 30 deelnemers voor het
squashtoernooi en 20 voor het tennistoernooi. Totaal hadden
we meer dan 200 inschrijvingen en hebben we rond de 250
bezoekers op deze middag/avond mogen verwelkomen.
Jammer dat we het niet voor elkaar
hebben gekregen om onze Belgische en
Luxemburgse collega’s naar het Rotterdamse te laten komen. Dat zal de uitdaging zijn voor het toernooi volgend jaar.

Tim Kroese wist uiteindelijk wel de derde
plaats voor zichzelf op te eisen.

In de verschillende sporten werd uitstekend gepresteerd. Het volleybaltoernooi
was nog nooit zo sterk. In de uiteindelijke
finalepool was het werkelijk genieten van
de volleybalkwaliteiten van de teams. De
uiteindelijke winnaar was voor het derde
opeenvolgende jaar het team van de
politie Rotterdam, met als zeer sterke
tweede het team met de klinkende naam
19meter15 van Edwin van Rossum. Het
volleybal stond ook dit jaar onder de zeer
bezielende leiding van Kees Tiebout en
Guus Ouweneel. Volgend jaar mogen de
heren weer!

Tennis stond voor de eerste keer op de
agenda. Voor de organisatie was dit wel
even wennen. Voor deze eerste keer was
de vorm van een dubbeltoernooi gekozen.
In de eerste ronde werd een schifting
gemaakt om de sterkere en zwakkere
teams te onderscheiden. In de winnaarspool eiste het duo Onno Hettema en
Rolf Appel de eerste prijs op. Als tweede
konden we een ook zakelijk zeer innig
duo noteren: Patrick Huis in ’t Veld en
Cees Jongeling. In de verliezerspool
gingen Marjolein de Jong samen met
Martijn Karman en Erik
Alebeek samen met Leung
Kan er met de tweede resp.
eerste prijs vandoor.

Bij het squash waren er wel de nodige
verrassingen. Onze Private Banking-deelnemer Tim Kroese werd in de halve
finale uitgeschakeld, maar ook de
winnaar van vorig jaar Ricardo Thijs
werd in de kwartfinale opzij gezet.
Gelukkig hadden we voor hem toch zijn
jaarlijkse prijs, een Senseo-apparaat,
geregeld. Winnaar van de finale werd
Michel Kool (Gemeente Rotterdam), zijn
tegenstander was Mark Nekeman.

Rest mij nog dank te zeggen
voor de wederom zeer goede
samenwerking met Didacticum waarmee we dit toernooi
hebben georganiseerd, en voor
de inzet van Yvon Bles,
Carola Vitale, Kim van den
Bogert, Ilona van Wijk en
Gertjan van der Leer (met
name voor de prijsuitreiking
die hij wist te verzorgen
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ondanks de forse hoofdblessure opgelopen
bij een poging een squashracket terug te
koppen).
Volgend jaar zal het de dertiende keer
worden dat we dit evenement organiseren.
De datum staat al vast: zaterdag 17
november 2007 bij Victoria in Rotterdam.
Noteer dat maar vast in de agenda.
Loek Bles
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De Ecco Walkathon
Op zondag 1 oktober 2006 ben ik weer als vrijwilliger actief
geweest tijdens de Ecco Walkathon in Amsterdam. Daar
werden duizenden wandelaars verwacht die een route van 6
of 10 kilometer dwars door de stad en langs mooie en markante plekjes konden lopen. Bovendien kon men het inschrijfgeld doneren aan een van drie goede doelen, namelijk Unicef,
WWF of de Nederlandse Hartstichting.
Om dit evenement in goede
banen te leiden waren er heel
veel vrijwilligers nodig. Deze
werden in verschillende teams
ingedeeld. De eerste teams
moesten al vroeg aanwezig zijn
voor de opbouw, om de startkaarten en pakketten uit te
delen en om de voorinschrijvingen te checken. De andere
teams, die zich later konden
melden, moesten de stempelposten langs de route bemensen of huilende kindertjes die
hun ouders waren kwijtgeraakt
opvangen. Zo had elk team een
eigen taak.

Theo van Santen (met Fortis-pet) verzamelt nog steeds
telefoonkaarten.

Onze groep van elf Fortis-vrijwilligers werd pas om 09.30
verwacht. Omdat ik met de
trein uit Rotterdam moest
komen was dat voor mij een

mooie tijd. Om 09.15 had onze groep
afgesproken voor de Stopera op het Waterlooplein. Wij kregen als taak om gekleed
in een opvallend hesje en met vlaggetjes
van de Ecco Walkathon ergens langs de
route te gaan staan om te voorkomen dat
de wandelaars een verkeerde afslag zouden
nemen en om te helpen bij het oversteken
op drukke verkeerspunten.
En wat denk je? Krijg ik een plaats toegewezen op de Wallen, op een bruggetje,
precies tussen twee stegen. Mede doordat
onze groep bijna alleen uit vrouwen
bestond, die deze plek niet zo zagen zitten,
mocht ik daar staan. Op de ene hoek zat
Blonde Greet en op de andere hoek Rooie
Sien. Mijn eerste indruk was dan ook “wat
zien ik?” En zo zag ik met mijn bijna kale
kop “haar van boven” nog. Ja, en probeer
de mannen dan maar eens op het rechte
pad te houden als ze proberen daar zonder
stempelkaart naar binnen te gaan!
Bovendien was er op een andere hoek een
café waar de voetbalwedstrijd FC UtrechtAjax live werd uitgezonden en zo af en toe
klonk er een luid gejuich. Al met al heb ik
mij best vermaakt. Hierbij een foto van
onze groep, toen het nog lekker rustig was.
Later was er bijna geen doorkomen meer
aan.
Theo van Santen

Doe mee aan de Fortis Marathon!
De Fortis Marathon biedt hardlopers de traditionele
afstand van ruim 42 kilometer, maar je kunt ook kiezen
voor een kortere afstand. Een individuele loop van 5 of 10
kilometer, of een team-inspanning (de Fortis Relay Run)
waarbij elke deelnemer een kwart van de marathon loopt.
Zondag 15 april 2007 in Rotterdam
Als Fortis-medewerker kun je je gratis
inschrijven en heb je toegang tot het
Fortis Running Home, vlakbij de Coolsingel. In het Running Home staat je
ontbijt klaar, je kunt je er omkleden en
douchen en er staan masseurs klaar om je
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spieren los te maken. Heb je interesse
om op zondag 15 april in een bruisend
Rotterdam mee te doen met de 27e editie
van de Fortis Marathon? Kijk dan op
www.runningambassador.fortis.com
voor meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden.

Fortis en de Rotterdam Marathon
Fortis is alweer 10 jaar hoofdsponsor
van de Marathon van Rotterdam. Inmiddels is de Fortis Marathon Rotterdam
uitgegroeid tot een van de belangrijkste
marathons van Europa en het grootste
eendaagse publieksevenement van de
Benelux met bijna 20.000 deelnemers
en 900.000 toeschouwers langs het parcours. Start en finish zijn traditiegetrouw op de Coolsingel in hartje Rotterdam, waar om 11.00 uur onder luid
kanongebulder de deelnemers van start
gaan voor de magische afstand.
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Meld je aan voor de
Fortis Challenge!
Op 1 en 2 juni 2007 vindt in de Oostenrijkse Alpen de
Fortis Challenge plaats. Inschrijving voor dit spectaculaire evenement staat open voor elke Fortis-medewerker.

schept een band tussen mensen die nooit
meer verdwijnt. Het evenement zal ook
laten zien hoe belangrijk een gemeenschappelijke bedrijfscultuur wel is en
wat de Fortioma’s in de praktijk kunnen
betekenen. Het gaat immers allemaal
over waarden die we allemaal delen”.
Goede doel

Sport, strategie en teamspirit
De Challenge biedt je twee dagen en
nachten van uitdagende competitie met
Fortis-collega’s uit de hele wereld.
Fietsen, lopen, raften, zaken bouwen en
codes kraken vragen om een goed uithoudingsvermogen, strategisch inzicht
en teamspirit. Alhoewel je geen superatleet hoeft te zijn om deel te nemen, is
een goede basisconditie van belang. In
de aanloop naar de Challenge ontvang
je met je team een trainingsschema
waarmee je op het gewenste niveau kunt
komen. Richtlijn is dat je in staat moet
zijn zonder problemen 10 kilometer
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hard te lopen. In totaal zullen in het
Oostenrijkse Mayerhofen 50 teams van
vijf personen met elkaar strijden om de
podiumplaatsen.
Fortis-dynamiek
“Het doel van de Challenge is om collega’s uit de hele wereld samen te brengen
en onder te dompelen in de dynamiek
van Fortis”, aldus Adrian Martorana,
general manager Fortis Global Branding
and Communications. “Zo’n challenge
is precies wat een snelgroeiend internationaal bedrijf als Fortis nodig heeft.
Meedoen aan een dergelijk evenement

Naast een competitief element herbergt
de Fortis Challenge ook een charitatief
element. Elk team kan door mee te doen
en te trainen voor de Challenge namelijk geld inzamelen voor het goede doel.
Hoe dat precies in zijn werk gaat, hoor
je bij de aanmelding.
Aanmelden
Wil jij IST vertegenwoordigen in
Oostenrijk?
Kijk dan op www.challenge.fortis.com.
Aanmelden is mogelijk tot half januari.
Voor vragen of aanvullende informatie
kun je contact opnemen met Nico Spilt.
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Employee Motivation Survey
Onlangs vond de jaarlijkse Employee Motivation Survey
plaats. De vragenlijst van EMS 2006 kon tot 8 december
worden ingevuld. De uitslagen van EMS 2006 zullen begin
volgend jaar bekend zijn. Hieronder blikken wij terug op de
acties die naar aanleiding van EMS 2005 zijn ondernomen.
Uit de resultaten van EMS 2005 kwam
naar voren dat IST-medewerkers het
meest kritisch zijn ten aanzien van de
interne informatie en communicatie, het
management van de business line, en de
mogelijkheden om talenten en
bekwaamheden te ontwikkelen. De
werkgroep EMS heeft na overleg met
het management een actie gedefinieerd
om een eerste stap te zetten om bovenstaande aandachtspunten te verbeteren.

niceren, ook wanneer er nog veel
onduidelijkheden zijn;
• Er moet meer en beter gecommuniceerd worden over de visie en toekomst op afdelings-, divisie- en ISTniveau;
• De noodzaak en aanleiding van
bepaalde veranderingen moet duidelijker gecommuniceerd en goed
onderbouwd worden. Dit zou draagkracht kunnen bevorderen.

Deze actie hield in dat er bilaterale
gesprekken zouden plaatsvinden tussen
medewerkers en hun naasthogere leidinggevende. Het doel van deze een-opeen-gesprekken is een open communicatie met de medewerkers met als aanleiding de resultaten van EMS 2005.
Een aantal managers heeft met medewerkers gesproken. Naast het feit dat de
mogelijkheid tot deze vorm van
gespreksvoering werd gewaardeerd, zijn
er uit de gesprekken een aantal aandachtspunten naar voren gekomen:

Ten aanzien van het management van de
businessline:
• Managers zullen competenties als
sociale en communicatieve vaardigheden meer in praktijk moeten brengen;
• Managers moeten medewerkers aanspreken op gedrag, hen stimuleren en
bilaterale gesprekken voeren. Tijdgebrek lijkt vaak een excuus om het niet
te doen;
• Het topmanagement van IST is redelijk onzichtbaar.

Ten aanzien van interne informatie en
communicatie:
• Er is behoefte aan structureel afdelingsoverleg;
• Het management moet (specifiek in
veranderingssituaties) tijdig commu-

Ten aanzien van mogelijkheden om
talenten en bekwaamheden te ontwikkelen:
• Men verwacht een pro-actievere rol
van HRM ten aanzien van ontwikkelmogelijkheden.

Waar mogelijk zullen acties worden uitgezet om een verbetertraject in gang te
zetten. Daarnaast zullen specifieke opmerkingen van medewerkers door de managers binnen de businessline worden opgepakt, eventueel in combinatie met HRM.
Naast de een-op-een-gesprekken tussen
medewerkers en het management zijn bij
sommige businesslines overige acties uitgezet naar aanleiding van de resultaten van
EMS 2005. Zo zijn er “élansessies” georganiseerd bij Global Securities & Fund
Solutions in Amsterdam en heeft HRM
een presentatie gegeven bij Merchant
Banking Rotterdam over de (veranderende) rol van haar afdeling en de activiteiten
die medewerkers van HR kunnen verwachten.
Opvallend is overigens dat naar aanleiding
van de uitgezette acties naar voren
gekomen is dat veel medewerkers tevredener bleken dan de resultaten doen vermoeden en dat veel van deze medewerkers
EMS 2005 niet hebben ingevuld.
Het management van IST hecht grote
waarde aan de uitkomsten van EMS. Met
name in deze tijd van veel veranderingen
is het interessant om te weten hoe bepaalde zaken ervaren worden en waar bij de
medewerkers de behoefte ligt aan verbetering of wat er juist goed gaat. We hopen
dan ook dat veel IST-medewerkers de vragenlijst EMS 2006 hebben ingevuld, zodat
een goed en realistisch beeld krijgen van
de medewerkerstevredenheid binnen heel
IST. We komen hier te zijner tijd op terug.
MT IST

Vacatures
Bij IST zijn diverse vacatures. Deze vacatures

geldt onder bepaalde voorwaarden een

worden gepubliceerd via FortisNet. Voor bepaal-

aanbrengpremie. De hoogte van deze premie is

de, lastig te vervullen, vacatures vindt ook

onlangs aangepast: deze bedraagt nu

externe werving plaats. Voor deze vacatures

1000 euro bruto.
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Personalia
Leiderschap in
verandering
Veranderen is binnen IST dagelijkse
kost. Van local naar global, van Infrastructure naar Fix-IT, en stafafdelingen
naar CIO Office of elders in de organisatie. Voor huidige en nieuwe leidinggevenden betekent dit, naast de dagelijkse activiteiten, extra aandacht voor
medewerkers voor de begeleiding van
het team naar de nieuwe organisatie
toe.

Afscheid Johan Moerdjiman
Op 5 oktober bood Fortis mij de gelegenheid aan om mijn 40-jarig jubileum en
afscheidsreceptie te vieren. Onder overweldigend grote belangstelling van collega’s,
relaties, vrienden en familie is dit feestelijk
gebeuren op gepaste wijze gevierd. Die
avond hebben mijn vrouw en ik honderden
handen geschud. Op een gegeven moment
ben ik de tel kwijtgeraakt.

Overstelpt door allerlei soorten kadobonnen en ondermeer een prachtige
portable DVD-recorder met extra surround speakerset. Hierop kan ik het hele
oeuvre van PinkFloyd (11 stuks dvd) op
mijn gemak bekijken. Liquide assett
was zeer groot, met als hoogtepunt een
40 jaar (hoe toepasselijk) Armagnac
Baron de Fleur.
De hartverwamende toespraken gaven mij een trots,
voldaan en emotioneel gevoel.
Deze dag heeft op mij en mijn
vrouw een diepe indruk
gemaakt. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. Wij
wensen u veel gezondheid en
geluk toe, zowel privé als
zakelijk. Adios, vaya con dios!

De training Leiderschap in verandering, die ook in 2007 weer zal worden
gegeven, biedt inzicht in hoe je als leidinggevende in veranderingen staat en
biedt praktisch handvatten om je team
en individuele medewerkers in veranderingen te kunnen begeleiden. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke
leerdoelen. Leiderschap in verandering
is een must voor elke leidinggevende
binnen IST. Of je nu leiding geeft aan
een team of een project.
Bij sommige leidinggevenden bestaat
het misverstand dat de training Leiderschap in Verandering hetzelfde is als de
training Effectief Leidinggeven.
Echter, hoewel de training componenten uit de training Effectief leidinggeven bevat, zoals het gebruik van de
MBTI, is deze training hier zeker complementair aan. Daar waar Effectief
Leidinggeven vooral gericht was op
jezelf in je rol als leidinggevende is
Leiderschap in Verandering meer
gericht op het leiden van je team in een
veranderende organisatie.
Je kunt je via CRS voor deze training
aanmelden.
Voor meer informatie en data kun je
contact opnemen met Yvette Straver,
toestel 60308.

Poerbokoentjoro Johan
Moerdjiman

Jubilea in 2007
Jubilarissen bij IST (FBN en
FIN) in 2007. Jubilea worden
ook maandelijks gepubliceerd via
FortisNet.

1 januari 2007
Jan Linnenbank, 40 jaar
Riny Noomen, 25 jaar
Ad Onderwater, 25 jaar
Ruud Schaad, 25 jaar

1 februari 2007
Kees de Geus, 12½ jaar
Harry Gijzemijter, 25 jaar
Theo Helmer, 25 jaar
Martin van der Hoek, 25 jaar
Heleen Vermeer , 25 jaar

1 maart 2007
Arno Baars, 25 jaar
Co Geelkerken, 40 jaar

19 april 2007
Arie Kuiper, 25 jaar

1 mei 2007
Elias Zimmerman, 12½ jaar

16 juni 2007

10 oktober 2007

Gerrit Langius, 25 jaar

Marga de Bie, 12½ jaar

1 juli 2007

1 november 2007

Eelco van Arkel, 12½ jaar
Arnold van Duyn, 25 jaar

Herre Heersma, 25 jaar

1 augustus 2007

1 december 2007
Joop Aalbers, 25 jaar

Peter van den Berg, 25 jaar
Fred Rhijnsburger, 25 jaar
Jacco Stolk, 25 jaar

14 augustus 2007
Els Hulst-vd Hoeven, 40 jaar

1 september 2007
Paul Belderbos, 25 jaar
Anna de Heer, 25 jaar
Henk Houtzager, 25 jaar
Henk Schrijvershof, 25 jaar

15 september 2007
Willem Niesing, 25 jaar

1 oktober 2007
Leo Bontje, 25 jaar
Hans van der Graaf, 12½ jaar,
Jan de Heer, 25 jaar

1 juni 2007
Willem van den Bremer, 25 jaar
Johanna Verrips-Boon, 40 jaar
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Personalia
In dienst

Uit dienst

1 november 2006

1 november 2006

1 september 2006

Felicity Howley

(aanvulling op vorig overzicht)
Ellen Wijmer

Johan Moerdjiman (leeftijdsverlof)
Angelique van der Laan-de Kort
Antoine Knockaert (leeftijdsverlof)
Frank Bakker

1 oktober 2006

1 december 2006

Sjaak van Werkhoven
Sjoerd Veldkamp

Harm van der Leij
Mehmet Akdeniz

1 december 2006
Pieter Kwantes
Warner Minkema
Sjoerd Riemersma

Appointment
Gertjan van der Leer has become responsible for
all IST activities within Fortis Bank Nederland. In
his new position, Gertjan reports hierarchically to
Alain Deschênes, General Manager TOPS, and
has a functional reporting line to Jan van Rutte,
CEO Fortis Bank Nederland. Gertjan has a long
track record within Fortis, going back to 1988
when he started as Manager Systems Support at
Bank Mees & Hope, one of the predecessors of
Fortis Bank.

Van de redactie
Om te beginnen een woord van welkom
aan de collega’s van IST FIN. Het MT
heeft besloten dat zij Expertise voortaan
ook zullen ontvangen. In dit nummer
staan diverse artikelen die zowel voor de
medewerkers van IST FBN als van IST
FIN van belang kunnen zijn. In de toekomst zal het aantal “grensoverschrijdende” artikelen alleen maar groter
worden. Ook letterlijk grensoverschrijdend, omdat IST inmiddels een internationale organisatie is geworden.
Een nieuwe ontwikkeling is TOPS
(Technology, Operations & Process Services), het samengaan van IST en Operations. Dit zal ook gevolgen hebben
voor de manier waarop de schriftelijke
en elektronische communicatie binnen
onze organisatie plaatsvindt. Maar wat
de toekomst zal brengen is ook de
redactie van Expertise nog niet bekend.
In dit nummer wordt veel aandacht
besteed aan Fix-IT en andere serieuze
onderwerpen. Maar we houden ook
rekening met de naderende feestdagen,
waarop menigeen zich thuis maar wat
zit te vervelen, in plaats van aan zware
projecten te werken of computers aan de
praat te houden. Speciaal voor hen heeft
André Rijsmus weer een kerstpuzzel

ontworpen. Dit keer mogen we zonder
overdrijving stellen dat het om een
beestachtige puzzel gaat.
De puzzel is ook elektronisch beschikbaar, via FortisNet
De redactie is pijnlijk op de vingers
getikt door niemand minder dan de
Compliance Officer voor IST, Astrid
van Drunen. Zij mailt: “Ik weet niet of
ik het wel een geruststellend idee vind
dat wij onze klantenreferenties bij de
fiscus vandaan halen. Dat is een commercieel volledig nieuw idee, waaraan
in het artikel in Expertise, verrassend
genoeg, geen aandacht wordt besteed.
Ik neem dus maar aan dat dit een verschrijving is!” Zij doelt hiermee op
het plaatje op pagina 19 van Expertise
42, waarin “Fiscus” in plaats van
“Ficus” staat. Waarmee maar is aangetoond dat Compliance ons nauwlettend in de gaten houdt.
Medewerkers en redactie van Expertise wensen jullie allemaal prettige
feestdagen en een voorspoedig 2007
toe.
Nico Spilt

Colofon
Expertise is bestemd voor alle medewerkers
van Information Systems & Technology.
Expertise is ook te vinden op FortisNet
IST Nederland.
Redactieadres:
postbus 2531, 3500 GM Utrecht
huispost U01.14.20
telefoon 030-2262524
Redactie: Nico Spilt
Tekeningen: Alex Blomsma
Ontwerp en opmaak:
George Janmaat (Text & Design)
Kopij ontvangen wij het liefst elektronisch via
Loket Communicatie IST
(loket.communicatie.ist@nl.fortis.com).
Via dit loket kunnen ook berichten voor
FortisNet worden doorgegeven.
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