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Marc Lenert:
opportunities for all
Marc Lenert is General Manager HR & Communications
TOPS. In this interview we focus on the HR part of his
team. How can TOPS HR help IST personnel and
managers in their jobs?
Marc Lenert: “TOPS HR has been
created to be closer to the people we
serve. We used to be part of Horizontal
Functions, now called Enabling
Functions. But there are so many
different enabling functions that it had
become impossible to serve everybody
the way they needed to be served.
With TOPS HR, we can now really
concentrate on the needs of the IST
and OPS populations”.
“We are a new team. We have been
recruiting to build it. The Netherlands

23 Alain Deschênes over het nieuwe
TOPS: Technology, Operations &
Property Services
24 13e Fortis Didacticum volleybal-,
tennis- en squashtoernooi

“We have a great HR team in
Woerden, led by Riet van der Vliet.
And it gave me a lot of satisfaction
that we could free Yvette Straver of
her responsibilities in Bank so that
she could commit herself to Insurance. There really was an issue about
HR IS FIN, with a very small team to
begin with, and then some more
people leaving …. This was a good
example of what HR can achieve at
Group level, relying on internal
resources only. And a great thanks to
Yvette for showing such flexibility!
“A lot of issues have still to be solved,
the first one of which is making sure
that no one becomes isolated, that all
can maintain regular contacts with
their local HR advisors. We have
bilateral meetings and phone
conferences on a regular basis, to
discuss our policies and the way we
want to have HR policies established.
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are further developed than Belgium,
with HR advisors close to the people
in Woerden, Utrecht and Amersfoort.

Kerstpuzzel pagina 14 en 15

“Second, we need to consider the
way we look at our people. We have
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round tables to talk with global and
local managers. We discuss the
people potential we could develop, as
well as our need to assist people
experiencing problems. We must look
at this from a cross-border point of
view: a Belgian manager should not
automatically be putting Belgian
people around him. We should
establish a library of the potentials we
have, so that we can optimise all the
talent available.

“This is something we have started
before the summer, which means
results aren’t visible yet. It’s all new,
but this will be brought up to the
different management team levels. The
next step will be that we have to think
about staff training and careers,
depending on experience and
ambitions.”

This is where the IST School
comes in?
Marc Lenert: “IST School is part of
the solution. In HR, your first
contact will be your HR advisor or
the HR manager. But it will be your
line manager who is responsible for
your further training. Or even, to
start at the very beginning, in
today’s society, in a modern
company, everybody is responsible
for his/her own development. But
people need a certain structure,
they need a certain support.
“Your first contact person will be
your line manager, who should
assist in your development. Which
means there has to be a talk at
least once a year. And not be a
narrow one, confined to what you
can do in the very job you ‘re at,
but an open one, also looking
forward. This is often forgotten,
and we need to react here, to
make sure the employee has a
right but also a duty on that side.

After his studies of Business Administration in Louvain and Chicago, Marc Lenert started
his career in 1981 at Banque Générale, which is now Fortis Banque Luxembourg.
For twelve years, he worked in commercial functions, in what is Merchant Bank today.
After that he moved to HR, where he became head of. “That was a challenge I liked,
because merchant bank was a sales job and I am not too much of a sales person. I am
more the kind of general manager, at a level where strategic decisions are taken, with a
broader impact on the whole organisation.”
After that Marc became head of Operations, which at the time was a new concept in
banking. Then came the merger with Fortis and Marc was asked to create an international online broker (Internaxx, a joint venture with TD Waterhouse) which still operates
within Fortis today and has become very profitable. In 2002, Marc was asked to join the
HR team of Michel Deboeck. In 2005 Marc was promoted to the management board of
the bank in Luxembourg, and when in 2006 TOPS was created, Alain Deschênes asked
him to run HR and Communications, and to build an HR team for TOPS.
Marc lives in Luxembourg. He is married and fathers two boys, aged 15 and 11. He does
not have a lot of time for hobbies. He likes sports cars, though: “I have two of what you
would probably call ‘young timers’, but by the time I will be retired they will be true old
timers! I like driving old-timer rallies. This is not about going fast but just about having fun.
I also like travelling and reading. And I manage to go jogging three times a week, but that
is a real challenge in the agenda.”

“Line managers have many
responsibilities, and they are not
HR persons. But HR advisors and
an HR manager are always
available for support with tools,
with policies and with best
practices. This is the role of the HR
advisor, be it in recruitment, talent
development, reward issues,
promotions or sanctions. The HR
advisor cannot him- or herself be a
specialist in everything. That is why
we are building support functions
at TOPS level – not at IST level and
not at country level.
“The support functions are
Reward, Financials & Planning, and
Talent. The Talent component of
HR TOPS has three entities:
Recruiting, Projects, and the
Training & Development Centre.
This Centre has two schools: the
OPS School, founded in 2003, and
the IST School, which was created
more recently, but which has
already delivered a number of great
results. Like a real school it delivers
courses and trainings. Its input
comes from managers and it
provides the courses or classes as
required. As opposed to official
public schools, we can create our
school exactly the way we need it.
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That implies it carefully listens to its
customers.”

is not only there to pay salaries and to
organise classes and trainings, we also
want to promote a mindset which will
increase our quality of life. I have the
feeling that the Dutch are ahead in this
domain, just look at the ‘vitaliteitsprogramma’ I have seen in Shared

Fortis has become a large
organisation, with many people
working in cross-border teams.
People have to travel a lot,
spending lots of time and energy.
Managers have to deal with people
working in other
countries. What are the
consequences for HR?
Communications
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Services. I am also happy to see that
we have fitness rooms in the
Netherlands and Luxembourg.”
The ABN AMRO merger is currently
high on the agenda. This may have
big consequences for IST people.
What is your position, the Head of
TOPS HR?
Marc Lenert: “That is
a very complex
question and it
cannot be fully
answered today,
because the
information we have
is incomplete yet.
The only thing I can
say is: there will be
many opportunities,
especially in the
Netherlands. Fortis
used to be a small
player there; it will
soon be one of the
biggest in the Dutch
market.

Marc Lenert: “I find myself
in exactly that situation, and
Apart from HR TOPS, Marc Lenert is also responsible for Branding
I know that yes, frequent
& Communications TOPS, with Cristina Vos as his right hand.
cross-border traveling is an
Marc: “Communications is very difficult in big cross-border
issue. One has to deal with
organisations such as Fortis. Most cross-border organisations grow
transport, hotels, being
slowly and can adapt slowly. But Fortis has been growing very fast
away from one’s family, not
and is changing very quickly. I firmly believe that local publications
having an office, …. We
like Expertise retain their value in combination with cross-border
need a clear set of rules;
ones, because even if you work cross-border, you still live in a local
people want to be treated
fairly. There should be no
community. It is extremely important to have this kind of local
differences between, say,
communication.”
Insurance and Bank. A
number of these issues
have been resolved (eg.
traveling by train in first
class for both Bank and Insurance),
“Like always, when you look at this
others are still waiting to be dealt with.
kind of challenge, you can either be
Employee motivation
negative or positive. Negative: ‘Oh my
“Of course, we should travel as little
job will disappear and people will be
Marc Lenert: “The motivation survey
as possible and use conference calls
laid off’. Or positive: ‘This is a great
(EMS) can only yield good results if
and video conferencing instead. It is
opportunity, we will become the
people are happy in their local
irresponsible to be traveling for at
market leader and there will be plenty
environment. It is universally agreed
least four hours just to attend a two
of challenges.’
that Fortis is well-managed by
hour meeting. If we really want to
Jean-Paul Votron, and the ExCo is
develop and become a big
“Fortis needs people who can manage
driving it in the right direction. We are
international group, we will have to
the opportunities we will be facing.
proud to be facing these new
change our ways. Being IST, and IT in
There will be so much to do, there will
challenges. TOPS is a great
particular, we are responsible for
be opportunities for all. So yes, I am
organisation, it plays a key role. And
setting up such technical equipment.
enthusiastic about this new venture. I
IST is now organised globally, we feel
And if we cannot avoid traveling
am optimistic, but like everybody else, I
sustained by other divisions in Fortis
cross-border, we could for instance
know it will be hard work.”
Group, and we are working on
agree that Mondays and Fridays will
interesting projects.
be travel-free in as much as possible.
Nico Spilt
“I also want us to work from home
more often. That requires a certain
degree of trust, but since we are
oriented towards delivery and results,
we should be able to control this. HR

“This is all very fine, but in the end
you want your staff to say “I feel fine
here, I am in a team which is
motivated, I like my colleagues, my
boss is taking the right decisions, and
I feel respected”. There is an challenge for HR there. What we do is try
to monitor the EMS survey to see the
results, but we cannot do it all by
ourselves. I find it extremely important
that people participate in this survey.
If they don’t like things let them say
so. But let them also say what they
do like.”

Alain Deschênes over het nieuwe
TOPS: Technology, Operations &
Property Services. Zie pagina 23.
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Speed up locally, by sharing globally

Fortify: de nieuwe strategie van Fortis Insurance
“We moeten zorgen dat er veel meer wordt samengewerkt.
We moeten ideeën uitwisselen en van elkaar leren. We hebben
geen tijd om iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.”
Aldus Bianca Tetteroo
over de nieuwe strategie
van Fortis Insurance.
Een strategie die wordt
uitgewerkt en ingevuld in
het Fortify-programma.

Het zal duidelijk zijn dat de bijdrage
van IST hieraan onmisbaar is. Vandaar
dat ook Rein van Vugt, in zijn hoedanigheid als General Manager FIN IS,
aan dit gesprek deelneemt. Bianca
Tetteroo is vanuit haar rol als Business
Operations Officer onder andere verantwoordelijk voor het programmamanagement van Fortify.
Bianca: “Fortis Insurance heeft heel
ambitieuze doelstellingen. Om die te
halen willen en moeten we zo veel
mogelijk cross border samenwerken.
De rode draad binnen Fortify is: ‘speed
up locally, by sharing globally’. IST kan
daarbij helpen. In de IT-organisatie is al
heel veel global georganiseerd. We zijn
nu bij IS aan het kijken hoe we de
samenwerking tussen de landen
kunnen verbeteren.”
Nog veel te winnen op architectuurgebied
Rein: “We hebben een aantal domeinen (peripheral systems, processen
e.d.) benoemd waar we van elkaar
kunnen leren. Soms zijn we al een heel
eind op de goede weg, in andere
gevallen staan we nog aan het begin.
Zo is er op architectuurgebied nog
heel veel te winnen. We zijn nu een
blauwdruk aan het opstellen waarin
we de huidige en de gewenste situatie
beschrijven, en waarin we aangeven
wat de gewenste bewegingen zijn. Alle
nieuwe strategische initiatieven zullen

Bianca Tetteroo is Business Operating Officer (BOO). In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij de business van Insurance richting IST en Operations. Daarbij gaat het niet om de operationele
activiteiten maar om nieuwe ontwikkelingen. Bianca is in dit
verband ook verantwoordelijk voor een aantal cross border Fortify-projecten. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de interne en
externe communicatie op Fortis Insurance-holdingniveau.
Rein van Vugt is de IST Responsible voor de Opco FIN. Hij is de
single point of contact voor de business unit FIN. In die hoedanigheid rapporteert hij aan de hoofddirectie van FIN. Vanuit
Fortify gezien rapporteert hij aan Bianca. Daarnaast is hij General
Manager van de IS pillar FIN. In die hoedanigheid rapporteert hij
aan Jacques Godet.

we aan die blauwdruk toetsen, zodat
we niet in het ene land iets gaan ontwikkelen wat we in het andere land al
hebben.”

Dat levert synergie en kostenbesparingen op. We zijn ook bezig om een
gemeenschappelijke Insurance-roadmap voor sourcing op te stellen.”

“Daarnaast kijken we ook naar de
organisatie. Zo hebben we in Nederland een Competence Center op het
gebied van Cordys, waar ook België
gebruik van kan maken. En omgekeerd
heeft men in België heel goede competenties waar wij van kunnen profiteren.

De wereld om ons heen staat niet
stil
Bianca: “Als je naar de resultaten van
2006 en 2007 kijkt, dan doen we het
als Fortis Insurance heel goed. De
wereld om ons heen staat echter niet
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stil. Ontwikkelingen zoals globalisering,
toenemend internetgebruik en wijzigingen in wet- en regelgeving, maken dat
we ons hier tijdig op moeten voorbereiden. Dit betekent dat we meerdere
distributiekanalen beschikbaar moeten
stellen, waaronder internet en smsdiensten.”
“Het gebruik van sms bij de verkoop
van producten in de UK is een mooi
voorbeeld van iets wat we kunnen
overnemen in Nederland. Daarnaast
moeten we innovatieve producten lanceren met een korte introductietijd.
Binnen het Fortify-programma
volgen we de innovaties binnen
onze bedrijven en exporteren we
best practises waar mogelijk. Hier
hebben we IST bij nodig, want een
nieuw product of nieuw distributiekanaal heeft meestal grote consequenties voor onze applicaties.”

aan het onderzoeken hoe we de functionaliteiten van dit innovatieplatform
kunnen hergebruiken bij de ondersteuning van kennisdeling in het kader van
Fortify.”
Optimaal ondersteund door IST
Bianca: “Nog een voorbeeld is de
recente implementatie van de schadeapplicatie Ebaotech bij Ditzo. Deze
applicatie wordt onderzocht op toepasbaarheid bij Fortis ASR, maar
wordt tevens gebruikt op andere plaat-

Openstaan voor elkaars ideeën
Rein: “We willen concepten van
elkaar overnemen. Zo is België
sterk in bancassurance en is
Nederland sterk in direct channels.
Uiteraard gaat het niet alleen om
het delen van ideeën maar ook om
het daadwerkelijk implementeren
van wederzijdse best practices,
waardoor we niet alleen een kortere
time to market kunnen bereiken
maar ook effeciënter met onze middelen om kunnen gaan.”
Bianca: “Het eerste half jaar hebben
we vooral gekeken naar quick wins,
dingen die voor het oprapen liggen. Dit
hebben we ook gedaan om draagvlak
te creëren voor de volgende stappen.
Om kennis te delen moet je niet vanuit
een bedreiging werken. Echt openstaan voor elkaars ideeën kan pas als
we elkaar en elkaars business beter
kennen.”
Rein: “Een concreet voorbeeld: FIB is
de enige IS-pillar die gecertificeerd is
voor CMM level 2. Ze zijn nu aan het
opstomen naar level 3. Op basis van
hun ervaringen is FIN IS nu ook bezig
met CMM; eind 2008 willen wij op
level 2 zitten. Een ander voorbeeld is
het innovatieplatform dat Fortis Insurance International heeft opgezet, dat
wordt gebruikt voor het uitwisselen
van ideeën en best practices. We zijn

sen binnen Fortis Verzekeringen.
Onder andere wordt deze applicatie
gebruikt in Rusland, Maleisië, Hong
Kong en China. We delen elkaars
ervaringen en voor Europa kunnen we
vanuit IST een competence center
voor Ebaotech Europe aanbieden.”
“We hebben ook een nieuwe intranetsite opgezet voor Fortis Insurance. Het
doel daarvan is om Insurance een echt
gezicht te geven binnen Fortis, want
eigenlijk waren het allemaal losse
onderdelen. We gaan Share Point
gebruiken als tool om beter cross
border te kunnen samenwerken,
doordat je hiermee bestanden en
informatie kunt delen. Ook hierbij
worden we optimaal ondersteund door
IST.”
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Steeds meer synergie met de bank
Rein: “Je ziet dat FIN, FIB en FII langzaam naar elkaar aan het groeien zijn.
Ook op het gebied van tools die onze
huishouding en administratie ondersteunen. Ik noem als voorbeeld de
Prince2-methode die we hebben
geaccepteerd als gemeenschappelijke
projectmanagementmethode. Maar
we groeien niet alleen binnen Insurance naar elkaar toe, er ontstaat ook
steeds meer synergie met de bank.
Er zijn veel voorbeelden te noemen
waarbij de bank de verzekeraar ondersteunt en andersom. Fortify is geen verzekeringseiland. Fortify beweegt
zich ook binnen het grote
geheel van Fortis en zoekt
daar naar synergieën. Heel
actief, niet afwachtend.”
Bianca: “Fortify valt en staat
met het commitment van
locaal management en
medewerkers. Op corporate
niveau hebben we een heel
kleine staf, want we willen het
zo veel mogelijk met hulp van
de lokale mensen doen. Dat
is weleens een uitdaging,
maar dit is de filosofie van
Fortify. We willen zo min
mogelijk extra lagen en extra
kosten. Per saldo moet het
verzekeringsbedrijf door
Fortify nog slagvaardiger en effectiever
worden.”
Nico Spilt

Afkortingen
FBN = Fortis Bank Nederland
FIN = Fortis Insurance Nederland
				 (ook FVN = Fortis Verzekeringen
			 Nederland)

FBB
FIB
FBL
FII

= Fortis Bank België
= Fortis Insurance België
= Fortis Bank Luxemburg
=		Fortis Insurance International

5

6

Expertise

nummer 47

Wat betekent diversity voor Fortis.
En voor IST?
Sinds 2004 heeft Fortis een Corporate
Diversity Officer. Wat doet die officer en
wat is diversity eigenlijk? Laten wij eerst
eens kijken naar het begrip diversity.
De letterlijke vertaling van diversity is diversiteit. En hoewel de meeste mensen hier
wel een gevoel bij hebben, zegt dit op zich
nog niet zoveel.

De grote Van Dale biedt uitkomst.
Diversiteit is verscheidenheid.
Verscheidenheid kan de volgende
betekenissen hebben:
1. verschil, onderscheid,
2. groep of verzameling van onderling
verschillende eenheden,
3. zaken van verschillende aard,
4. afwijkende groep binnen de kring
van een zelfde wilde diersoort, variëteit (bij tamme diersoorten spreekt
men van rassen); ook bv. van
ziekten.
Dit is al een stuk duidelijker. Maar wat
betekent diversity voor Fortis? Het is
een van de Fortioma’s: encourage
diversity. Dan moet het welhaast iets te
maken hebben met HR, met personeel.
Hier biedt Herman Verwilst uitkomst. In
2004 verwoordde hij het als volgt:“Het
gaat eigenlijk erover ervoor te zorgen
dat onze onderneming een zo getrouw
mogelijke afspiegeling is van de samenleving waarin wij werken”.
Fortis streeft dus naar een personeelsbestand dat een afspiegeling van de
samenleving is. Dat is een gezonde mix
van mensen met verschillende achtergronden, nationaliteiten, leeftijden,
geloofsovertuigingen en meningen.
Dat is nogal wat. In ieder geval te veel
om in één keer te realiseren door
slechts één diversity officer. Daarom is
er in 2004 voor gekozen om te beginnen met gender-diversiteit.
Anders gezegd: de verhouding manvrouw binnen Fortis. Er is toen een zeer
ambitieuze doelstelling neergezet: in

2012 zou 25% van het topmanagement
vrouw moeten zijn.
Monica Roeling was de eerste diversity
officer. Na een groot aantal zeer uiteenlopende functies te hebben vervuld
binnen Fortis is zij in september 2004
begonnen. “Het is vooral een kwestie
van een lange adem” is haar antwoord
op mijn vraag of het allemaal niet wat
veel is voor één diversity officer.
“Het eerste jaar was het jaar van de
bewustwording. Het doel was de
medewerkers bewust te maken wat
diversity is. Aan te geven wat wij met
het diversity-beleid wilden bereiken en
hoe wij dat van plan waren te doen.
Ook moesten er heel wat vooroordelen
over de andere sexe worden weggenomen. Dat eerste jaar heb ik heel wat
afgereisd binnen Fortis. Ik gaf oneindig
veel presentaties, interviews en workshops. Alles was er op gericht om de
medewerkers van Fortis bewust te
maken van diversity, om ze ‘mee’ te
krijgen”.
Het moeilijke van Monica’s positie is dat
zij het zonder formele lijnbevoegdheid
moet doen. Zij kan mensen niet verplichten iets te doen. Dat betekent dat
haar werk voor een groot deel uit
lobbyen bestaat. Steeds de juiste
mensen beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn dat een groot netwerk hierbij
onontbeerlijk is.
Er wordt nogal eens gedacht dat diversity ‘soft’ is. Dat het iets is wat Fortis

alleen maar doet om goede sier naar
de buitenwacht te maken. Niets is
minder waar. Monica: “Diversity is keiharde business. Managementteams
met de juiste diversity-mix halen duidelijk betere resultaten dan eenzijdig
samengestelde managementteams.
Verschillende wetenschappelijke
studies bevestigen dit”.
De vraag is of de eerder genoemde
doelstelling voor 2012 niet te ambitieus
is. Monica: “Dat is op dit moment nog
moeilijk in te schatten. Ik zie wel
progressie. Op verschillende plekken
binnen Fortis zie je vrouwennetwerken
ontstaan. Ook is er een netwerk
ontstaan van vrouwelijke ambassadeurs, topvrouwen die een voortrekkersrol vervullen. Vrouwen als Lieve
Mostrey.”*
Monica geeft aan dat er nogal wat
verschillen zijn tussen mannen en
vrouwen: “Veel vrouwen denken dat het
om hogerop te komen voldoende is om
je werk goed te doen. Maar dat is niet
zo. Je zult ook aandacht moeten besteden aan je persoonlijke PR en actief
moeten netwerken. Mannen doen dit
over het algemeen veel beter dan
vrouwen. Ze verkopen zichzelf beter.
Ze doen meer aan impression-management”.

*) Fortis Support Functions/TOPS,
President Country Management Team
Belgium; General Manager Operations
worldwide
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Er zijn nog meer verschillen. Veel
vrouwen streven naar een goede
balans tussen werk en privé. Ze streven
naar evenwicht. Mannen hebben dit
over het algemeen minder. Ook is het
zo dat mannen op een andere manier
tot een besluit komen dan vrouwen.
Waar vrouwen alle aspecten willen
onderzoeken en bespreken, zijn
mannen eerder geneigd ‘het gewoon
maar te doen en maar te zien waar het
schip strandt’. Mannen vinden vrouwen
vaak besluiteloos, lastig. Deze verschillen maken het voor vrouwen moeilijk
door te stromen naar de hoogste
management-posities.
Monica: “Gelukkig zie ik dat dit aan het
veranderen is. De jongere generatie
vrouwen komt veel beter voor zichzelf
op en laat zich de kaas niet van het
brood eten. Het wachten is nu op de
versnelling, het vliegwiel-effect. Als er
eenmaal enkele vrouwen in de top
zitten, zullen er zeker méér volgen. Dit
moment zit er aan te komen. In de universitaire wereld zie je dat de verhou-

ding man-vrouw al normaal is. Daar is
de inhaalslag al gemaakt”.
Diversity gaat veel verder dan alleen de
verhouding man-vrouw. Je kunt diversity niet los zien van ‘inclusion’. Inclusion
wil zoveel zeggen als het creëren van
een omgeving van wederzijds respect.
Monica benadrukt dat dat iets anders is
dan een eenheidsworst-omgeving.
Ze verduidelijkt dit met een voorbeeld:
“Je kunt zoveel allochtonen aannemen
dat de verhouding tussen autochtonen
en allochtonen overeenkomt met die in
de samenleving. Maar daarmee kom je
er niet. Als de cultuur van de organisatie niet meeverandert, zullen deze
mensen niet tot hun recht komen.
Daardoor kunnen zij niet hun beste bijdrage leveren aan de organisatie. Je
bereikt dan niet wat je met diversity
beoogt”.
Dan komen diversity en IST ter sprake.
Als wij het over de verhouding manvrouw hebben, valt er binnen de IST-or-
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ganisatie natuurlijk nog heel veel te
winnen. Ik beweer dat dit nog steeds
een mannenwereld is, hoe je het ook
wendt of keert. Monica is het daar niet
helemaal mee eens. “Ook daar zie je
verbetering. Sinds kort is er zelfs een
vrouwelijke diversity-ambassador voor
de IST-organisatie, de Belgische
Daniëlla de Greeff”. Daniëlla werkt ruim
25 jaar bij Fortis. Momenteel werkt zij
aan een actieplan voor diversity binnen
IST.
Monica heeft deze rol nu ruim drie jaar
vervuld. Ze vertrouwt mij toe dat ze het
altijd met enorm veel plezier heeft
gedaan, maar dat dit een job is die je
niet te lang moet blijven doen. Inmiddels is Monica gestopt. Sinds begin
november is zij met sabbatical. Er is
nog geen nieuwe diversity officer. Wellicht is dit iets voor een mannelijke
IST’er van allochtone afkomst?
Bert de Groot

Automatiseringscommissie FBN
door Martin de Borst, secretaris AC

Automatiseringscommissie (in de rol
van LDB), 18 september 2007
Chorus
De nazorg rond Chorus is een punt van
grote zorg. Er is sprake van een groot
aantal openstaande operationele issues
(140 stuks). Een kernteam, waarin zowel
RB als SEC zijn vertegenwoordigd komt
dagelijks bij elkaar. Alle partijen werken
hard aan het verhelpen van de issues,
echter:
• Oplossing van de issues verloopt niet
naar wens, levert veel problemen op en
duurt te lang. Het lijkt erop dat de sense
of urgency om issues te verhelpen
onvoldoende is.
• Verschillende problemen in omringende
systemen, het beeld is dat er t.a.v. dit
punt onvoldoende is getest.
• Het crossborder werken blijkt toch nog
lastiger te zijn dan al ingeschat.
• Het lijkt erop dat een end-to-end ver-

antwoordelijkheid voor het hele proces
niet goed ingeregeld is.
• De kans op reputatieschade is aanwezig.
• Voor de MifID-release moet op
onderdelen ook het signaal op rood
gezet worden, m.n. de voortgang bij
het testen.

wordt dat deze problematiek zich niet
beperkt tot AMIS. Het wordt betreurd
dat een zo goed lopend project wordt
getroffen door een auditrating 4 als
gevolg van een aantal technische
issues.

Geconcludeerd wordt dat snel ingrijpen
noodzakelijk is, met name t.a.v. de
issues rond Corporate Actions. Het
Kernteam wordt gevraagd een statusmelding te doen van de issues en de
acties die daarop zijn voorzien, inclusief
planning. Evaluatie is een maand uitgesteld.

Op verzoek van Herman Verwilst en
Alain Deschênes is door FAS een audit
uitgevoerd naar de Cityplan Governance. In grote lijn zijn de conclusies van
FAS dat er meer aandacht nodig is voor
information security (compliancy FISP)
en processen. Over 3-4 weken wordt
het eindrapport besproken met
Jacques Godet en Alain Deschênes.

Cityplan Governance

MQ
Use of Deployment Views
De opmerkingen van FAS m.b.t. MQ
richten zich met name op de beveiliging
van de queues en de tracking van de
flow. Inmiddels zijn er afspraken
gemaakt over de oplossing. Benadrukt

In de AMIS-board is ter sprake
gekomen dat het aanmaken van de
Deployment Views veel extra werk voor
het project met zich mee brengt.
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Naar de mening van het project is een
en ander al vastgelegd in het implementatiedocument. De vraag komt naar
voren of de vertaalslag naar de deployment views niet kan geschieden door
het LDO. Afgesproken wordt dat het
LDO deze vertaalslag zal uitvoeren en
waar nodig aanvullende informatie bij
het project opvraagt. Daarnaast wordt
gesignaleerd dat het project een groot
aantal maandelijkse rapportages (7-8)
moet opleveren, een ontwikkeling waar
nog eens kritisch naar gekeken moet
worden.
MifID
Gemeld wordt dat in het MT IST FBN
de zorg is uitgesproken over het ontbreken van een overkoepelend beeld
en voortgangsbewaking van de ISTactiviteiten m.b.t. MifID, die relevant zijn
voor FBN. Er is een actie uitgezet bij de
IS-managers om een overview te
krijgen van de voor FBN relevante ISTactiviteiten, inclusief planning en de
voortgang. Niet alleen voor de lokale
activiteiten, maar ook de activiteiten in
de andere landen (voor zover relevant
voor FBN). Opgemerkt wordt dat er
afdoende aandacht moet zijn voor de
planning en voortgang.
Crossborder testomgeving
Op de vraag of er al gekeken is naar
het al dan niet continueren van de activiteiten rond de crossborder testomgeving wordt gemeld dat dit punt onderwerp van gesprek is in de Taskforce
Testen. Er zullen zeker consequenties
zijn. De verwachting is de volgende
AC meer informatie te kunnen geven.

Automatiseringscommissie,
10 oktober 2007
Er is een groot aantal afwezigen.
De komende periode zal het moeilijk te
voorkomen zijn dat vaste deelnemers
aan de AC zich moeten afmelden voor
een bijeenkomst. In voorkomende
gevallen dient er gezorgd te worden
voor een adequate vervanging, opdat in
alle gevallen ieder metier een vertegenwoordiger heeft tijdens de bijeenkomst.
Identity & Access Management
(I&AM)
Through a presentation Yvan Pirenne

gave an explanation of the I&AM
project. The following points were discussed:
• Question: how should ‘excessive
delegation of operational administrative tasks’ be interpreted. One of the
goals of the implementation of FSM
was delegation of tasks. Answer: at
some places the delegations are too
excessive, with the result of hundreds
of security officers within a business.
The challenge is to find the right
balance.
• The scope of ADAPT-Q is ‘under the
regime of FSM’. For the Netherlands
this means the access to the asset
and not within the asset.
• The costs of adapting the systems to
the structural solution are for the
account of the system owner, who is
also responsible for the budget
demand. This is not foreseen in the
budget of 2008.
• It is recommended to make the
overall costs, including the adapting
of the systems, explicit.
• Service level for the tools is 7*24
support, excluding the operational
aspects as managing the authorizations.
• Reuse of the deliverables and experiences of the FBN Improvement
program Security Management &
Monitoring will be done.
• I&AM will be functioning in the slave
mode of FORS
• I&AM is one of the six actual projects
of the IS&BC program, by which
large parts of the FISP will be implemented.

mogelijk per release een ketentestmanager te benoemen.

NFE/Chorus MifID release

Tijdens de long distance test is een
beperkt aantal problemen onderkend,
waaronder SignPlus. Bevestigd wordt
dat deze eerste opgelost worden,
voordat de consolidatie effectief wordt.

Twee weken geleden is door het LDO
de rode vlag gehesen t.a.v. het achterlopende testtraject. Monitoring van de
ontwikkelingen vindt op dagbasis
plaats. Wekelijks komt het Kernteam
RB bijeen. Er kan nog geen garantie
gegeven worden dat alles voor 1
november rond is, planning geeft nu
medio november aan. Noodscenario’s
worden ontwikkeld.
Het beeld rond het testtraject is een
herhaling van de situatie rond Chorus in
mei/juni. Testen op onderdelen loopt
goed, testen van de keten levert problemen op, de end-to-end keten verantwoordelijkheid is niet belegd.
Finance maakt ook onderdeel uit van
deze keten. Vanuit de AC wordt het
dringende advies gegeven zo snel

SEPA
Aan de deployment views wordt
gewerkt, wederom is het belang hiervan
aangetoond, een lacune t.o.v. WPO
werd gesignaleerd, aan de oplossing
wordt gewerkt. Een punt van zorg is
nog de aansluiting van de Channels op
de gehele SEPA-keten, actie is inmiddels ondernomen.
LDO in 2008
De LDO-activiteiten m.b.t. het Cityplan
nemen af, de vraag komt naar voren
wat te doen in 2008. Het nut en de toegevoegde waarde van LDO en LDB is
verschillende malen bevestigd en staat
niet ter discussie. Tenzij er een dubbele
organisatie gaat ontstaan is de rol van
het LDB en LDO ook in ABN Amro-verband essentieel, alleen al om de implicaties op de business as usual-activiteiten in beeld te krijgen. Een versteviging
van de rol van het LDO en de LDB is
eerder gewenst dan een opheffing.
Een aanpassing aan de workload is
actueel, wel met een vaste en stevige
kern. De focus moet liggen op ketenopleveringen. Zolang er geen duidelijkheid is over expliciete vervangers moet
de rol van het LDB en de LDO worden
gecontinueerd. Afgesproken wordt dat
de monitorende rol van het LDO eindigt
bij de decharge van het project.
Mainframeconsolidatie

Swift-problemen
Begin oktober werd midden op een
werkdag een upgrade uitgevoerd van
de Swift-infrastructuur in Brussel, met
de nodige verstoringen en gevolgschade van dien. Daarnaast zijn er tegenstrijdige geluiden over het al dan niet
doorzetten van het project Swift4U en
de voorwaarden waaronder. De AC blijft
onverkort van mening dat er pas sprake
kan zijn van een migratie naar de
Brusselse infrastructuur als de aanbevelingen in het auditrapport afdoende
zijn opgevolgd.
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IFRS 7
Aan de hand van een presentatie gaf
Lydian Aitton een toelichting. De volgende punten kwamen ter sprake:
• Volgend jaar volgt IFRS8 gericht op
managementrapportages.
• Er is, op onderdelen, sprake van een
grote mate van overlap met Pillar 3,
met dien verstande dat Basel II meer
voorschrijvend is.
• Met name een zware impact voor
Interest on impaired loans. Er wordt
gewerkt aan een workaround, na
akkoord van de externe auditors
wordt deze geïmplementeerd.
• De betrokkenheid van de business
verloopt via de ARC’s. De vraag komt
naar voren of dat afdoende is, omdat
deze discipline zich met name richt
op het rapportagedeel en niet op de
consequenties voor de bronsystemen. Benadrukt wordt dat er afdoende aandacht moet worden gegeven
aan het laatste aspect en de mogelijke budgettaire consequenties hieraan
verbonden.
• Vanuit de AC wordt ter overweging
gegeven het geschetste handmatige
fallback scenario als mee te wegen
alternatief mee te nemen, aangezien
de hieraan verbonden inspanning als
relatief laag wordt gezien.
Statusrapportage AC
MifID
Opgemerkt wordt dat de ‘omgekeerde
conversie van de ASR-bank’ als gevolg
van het stopzetten van het project Fundation bij de verzekeraar mogelijk consequenties heeft voor de MifID compliancy. Afgesproken wordt dat hij een en
ander nagaat en meldt aan Jan van
Rutte. De eerste MifID-rapportages zijn
opgeleverd aan AFM en approved.
Merchant & Private Banking
Ficus: In samenwerking met Ficus wordt
een roadmap ontwikkeld voor de aansluiting van MBP-klanten op Ficus II.
CFS/Prime Brokerage: een complex
samenspel van onderdelen, maar verloopt in grote lijn nog volgens planning.
Group Resources/Operations
ACC: Voor SEPA zullen niet alle channels tegelijkertijd in gebruik worden
genomen. De SEPA-aanpassingen voor

OLB Private richten zich op credit
transfers. De in productiename van de
Modification Authentication Server &
Security Handler is niet goed verlopen
en teruggedraaid. Er zijn geen claims
en naar een oplossing wordt gezocht.
ICO: gemeld wordt dat vanuit de ALCO
de wens is geuit om de transferpricing
deliveries versneld uit te voeren. Dat lijkt
mogelijk als de capaciteit die vrijkomt
uit de focuswijziging Cobra kan worden
ingezet voor dit onderdeel.
Finance
Het Competence Center Crew gaat
vooralsnog niet door. Utopia wordt
tezamen met een aantal andere projecten ondergebracht in het project FIRE
3. Geadviseerd wordt dit nog eens
goed te overwegen, mede in het licht
van de ontwikkelingen rond ABN AMRO.
On Demand
Na een inleiding door Frans Dekkers
gaf Arnold Jessurun aan de hand van
een presentatie een toelichting op de
status en de verdere opmars van het
project On Demand.
• Er is sprake van een doorstart; als
eerste is de besturing van het project
helder gemaakt en zijn verschillende
alternatieven overwogen.
• In overleg met de gebruikersorganisatie is een mix aan oplossingen
gevonden variërend van een volledige
historie voor een beperkte periode,
een top-10 load voor de meest
gebruikte lijsten daarna en tot slot
een conversie op just in time basis.
• De discussie over bewaartermijnen is
uiterst moeizaam, er zijn verschillende
beelden over de eisen. Vanuit de
AC wordt gewezen op de door de
RvB goedgekeurde door Legal en
FAC samengestelde voorschriften.
• Alle nieuwe ‘macrofiche-lijsten’ gaan
sinds vandaag rechtstreeks naar
On Demand.
• Actuele planning is dat de hele conversie voor het eind van het jaar is
afgerond, met dien verstand dat het
index en load proces doorloopt tot in
januari 2008.
• Gebruikersparticipatie is ingeregeld.
De inrichting van een gebruikersoverleg On Demand zal nog worden
besproken.

Expertise

Automatiseringscommissie FBN
(in de rol van LDB), 30 oktober 2007

NFE Chorus, release MifID. Op donderdag 25 oktober is door alle betrokken
partijen een ‘go’ afgegeven. De eerste
dag live heeft een aantal bevindingen
opgeleverd, welke deels zijn opgelost
en deels onderhanden zijn. Resterende
bevindingen zijn van meer cosmetische
aard, maar zijn helaas wel zichtbaar
voor de klanten. Er zijn geen MifIDcompliancyproblemen. Op 30 oktober
is OLB live gegaan.
De deployment views SEPA zijn nagenoeg gereed, beoordeling door architecten loopt. Afronding wordt binnen
twee weken verwacht.
Presentatie FORS aan de AC is uitgesteld tot 21 november. Afstemming met
een aantal leden van de AC vond
plaats, op grond hiervan werd door de
AC aangegeven niet te wachten met de
uitvoering van de aanbevelingen.
Nadere afstemming tussen FOGAN en
HR vindt plaats. Initiatief ligt bij FOGAN.
Vanuit de LDB wordt aangedrongen de
‘lessons learned’ van NFE Chorus toe
te passen op Chorus Saving Funds.
Zie ook verderop in dit verslag.
LDO in 2008
Er zijn weinig grote opleveringen in
2008, een tweetal end-to-end opleveringen wordt onderkend (SEPA en
Saving Funds, AMIS wordt niet afzonderlijk aangegeven maar maakt daar
onlosmakelijk onderdeel van uit).
Taxatie is een inspanning voor het LDO
in 2008 van 1- 1,5 FTE. Aanhaking van
de IST-pillararchitecten blijft noodzakelijk, maar staan in een aantal gevallen
op gespannen voet met ABN AMROactiviteiten. Het MT IST FBN heeft
benadrukt dat LDO-activiteiten met
name in het teken staan van het waarborgen van de continuïteit en daarmee
dus de hoogste prioriteit hebben.
Uitgangspunt blijft dat de bewaking van
de gevolgen van de ABN AMRO-activiteiten voor de FBN-omgeving plaatsvindt op dezelfde wijze als die van het
Cityplan, dus binnen de scope van het
LDB en het LDO. Dit uitgangspunt dient
nog gevalideerd te worden. Er wordt
ook gesproken over de inrichting van
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een workstream ‘FBN’, met als
opdracht de waarborging of FBN
overall blijft voldoen aan de eisen van
‘in control’ zijn.
De resterende EDS-medewerkers gaan
participeren in de programma’s en
ondersteunen van daaruit in beperkte
mate de LDO-activiteiten, mede ter ontlasting van de IS-pillar-reps. Afgesproken wordt dat de daaraan verbonden
budgetconsequenties gedragen
worden door Organisation.
Evaluatie Chorus
De evaluatie werd inmiddels besproken
in de LIB RB en het MT-IST FBN.
Behandeling van de evaluatie gaat
plaatsvinden in de eerstkomende bijeenkomst van de AC FBN. De aanbevelingen werden doorgenomen.
Daarbij kwamen de volgende punten
ter sprake:
• In grote lijn zijn de ervaringen met de
Q3 release (MifID) gelijk aan die van
de Q2 release. De overall test aanpak
is sterk verbeterd.
• Aangegeven wordt dat RB als klant
haar leveranciers heel erg heeft
moeten pushen om samenwerking te
zoeken.
• De broodnodige overall- en e2ecoördinatie ontbreken nog.
• In de praktijk blijkt er discrepantie te
zijn tussen de ‘papieren’ en de ‘operationele’ projectorganisatie.
• De LCB dringt er op aan voor de
Chorus-release Saving Funds z.s.m.
een operationele Project Board
(Prince2) in te richten, waarbij alle
betrokken partijen, zowel klant als
leveranciers, zijn vertegenwoordigd.
• Het bestaan van een werkende
Project Board en meer in het algemeen het voldoen aan de aanbevelingen uit de evaluatie moeten hun
plaats krijgen in de dashboardrapportage, zodat afwijkingen vroegtijdig
gesignaleerd worden.

Automatiseringscommissie,
21 november 2007

nieuwe medewerkers te versnellen.
De volgende punten kwamen ter
sprake:
• De lange doorlooptijden worden
voornamelijk veroorzaakt door de
tijdigheid van aanlevering en de verschillende batchprocessen (in de
nacht).
• Er blijkt een te hoge verwachting te
zijn van FORS t.o.v. de oorspronkelijke opmars.
• FORS is nu in een transitiefase van
de development-mode naar de maintenance-mode. Overdracht naar HR
wordt besproken maar is nog niet
besloten.
• Door HR zijn een aantal maanden
geleden diverse maatregelen
genomen, waaronder een controle
op tijdig terugkomen van getekende
contracten (pas na ontvangst getekend contract wordt de medewerker
opgevoerd in SAP-HR). Als het
contract 14 dagen voor indiensttreding niet ontvangen is wordt de
medewerker toch opgevoerd.
• Het probleem concentreert zich
vooral op externen. Zodra Veiligheidszaken een pre employment
screening heeft uitgevoerd worden
de externen door het Service Center
veelal nog dezelfde dag in SAP HR
opgenomen. Door de ketting van
batchprocessen duurt het daarna
nog een aantal dagen voordat de
autorisaties zijn geregeld.
• Het voorstel voor het Fast Trackprocess (maximale doorlooptijd 6 uur)
wordt vanuit de AC volmondig ondersteund. Benadrukt wordt dat dit
traject niet als het standaardtraject
gezien mag worden, maar als uitzondering. Afgesproken wordt dat er
rapportage gaat plaatsvinden van het
gebruik van het Fast Track-proces
per metier. Bij gebruik worden de
extra kosten hieraan verbonden aan
het betrokken metier in rekening
gebracht. Na een half jaar gaat er
een evaluatie plaatsvinden.
• Het informeren van de Security
Officers over nieuwe medewerkers
maakt ook onderdeel uit van de voorgestelde oplossing voor de korte
termijn.

FORS

Financials

Aan de hand van een presentatie gaf
Patrick Meuser een toelichting op de
aanbevelingen voor een pragmatische
oplossing om de realisatie van de
toegang tot de IST-infrastructuur voor

Aan de hand van een presentatie gaf
Rob van Diest een toelichting op de
actuals en rebilling t/m oktober 2007,
alsmede een outlook voor heel 2007.
De volgende punten kwamen ter sprake:

• De Staff expenses zijn, als rekening
gehouden wordt met kapitalisaties,
fors lager, onder meer door vrijval
pensioenen.
• Het grote verschil (budget – actuals)
voor Other expenses wordt met
name veroorzaakt door achterblijvende sub-contracting (Prime Brokerage)
• Het deficit wordt veroorzaakt door
enerzijds een surplus als gevolg van
hogere volumes en anderzijds een
deficit van te weinig geschreven
projecturen.
Daling van de budgetten wordt veroorzaakt door lagere IT-kosten en minder
projecten bij IS.
Dashboardrapportage Cityplan
oktober 2007
Aan de hand van een presentatie gaf
John Pruim een toelichting. De volgende punten kwamen ter sprake:
• De aanbevelingen uit de evaluatie van
Chorus lopen al mee met Saving
Funds.
• Saving Funds voor ASR Bank heeft
ook een hoge prioriteit, maar een
lagere dan Saving Funds voor FBN.
• De global BPMP coordination vanuit
Group Services loopt nu en is
besproken in het FCMC
• De verwachting is dat het SLA voor
AMIS deze week is geregeld.
• In overleg met RB en SEC blijft het
LDO vooralsnog Chorus monitoren.
Besloten is het kernteam minimaal tot
het eind van het jaar te laten bestaan.
• Een actueel issue is de performance.
Voor het onderdeel Option Desk
wordt aan de oplossing gewerkt.
Ook bij NFE zijn er problemen.
Oplossing van de problemen is
inmiddels belegd bij een taskforce.
Evaluatie Chorus
Aan de hand van een presentatie gaf
Peter Koppenol een toelichting.
Vanuit de AC wordt het belang aangegeven van het breder uitdragen van
deze presentatie, met name gericht op
de lessons learned. Hierbij wordt
gedacht aan het FCMC, het global MT
IST en de programmamanagers bij
zowel business als IST.
Verbeterprogramma Security
Management & Monitoring
Naar aanleiding van de laatste kwartaalrapportage werd door DNB gemeld
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dat, op grond van de gerapporteerde
voortgang en op basis van de informatie uit de reguliere contacten, werd
besloten de ‘verhoogde dijkbewaking’
op te heffen. De beoordeling van de
verdere voortgang en de kwaliteit
daarvan loopt vanaf nu mee in de
reguliere contacten. Een vervolgonderzoek is aangekondigd begin 2008.

Daarnaast is er op onderdelen een
belangrijke afhankelijkheid van de
deliverables van onder meer Fix-ITtrajecten en projecten als I&AM en
Security Monitoring. De monitoring
van de voortgang van de business
en de rapportage daarover is voorzien in het FCRM-project.
Statusrapportage AC

Het door FCRM getrokken onderdeel
van het programma (de business
improvement) komt nu in een fase dat
de guidelines afgerond worden.
Daarna zal de feitelijke implementatie
worden opgepakt. Het algemene
beeld is dat er sprake is van een
majeure operatie. Noodzakelijke afwijkingen op de regelgeving worden
voorzien, deze dienen expliciet
gemaakt te worden.

ACC: Ondanks dat het budget 2008
voor OnDemand II is doorgehaald,
zullen de activiteiten afgerond
worden.
PAY: Installatie MTS release 3 voor
Turkije vond plaats op 26 oktober.

Expertise

Electronic Banking: De inproductiename van MASH is nu vastgesteld op 3
december, extra maatregelen zijn
genomen. Electronic Banking is overgeheveld van IS MPB naar IS OPS.
Eonia’s
Finance signaleert een aantal problemen bij het project m.b.t. Eonia’s.
Door het project wordt aangegeven
dat deze problemen volgende maand
zijn opgelost. In verband met de jaarafsluiting is dat voor Finance te laat.
Er vindt op korte termijn een bijeenkomst plaats met alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen.
Martin de Borst, secretaris AC

SEC: NFE-Saving Funds is gepland
voor Q1-2008 en niet Q4-2007.

Fortis Game LAN
& open huis
Polanerbaan 11

Zaterdag 29 september werd weer de Fortis Game LAN
georganiseerd. Dit keer met een speciaal feestelijk tintje,
omdat iedereen, ook de mensen die niet meespeelden,
welkom waren om het nieuwe pand Polanerbaan 11 te
komen bekijken.
Deelname was dit jaar gratis, omdat het management
budget beschikbaar had gesteld om hapjes en drankjes
te bekostigen. Door Facility Management en Hoveling is
een perfecte inspanning geleverd om het pand bruikbaar te maken voor de LAN-party annex open huis.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag en
wil alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage aan dit
gezellige evenement. Ook de collega’s die gedurende de
dag even kwamen kijken worden bedankt voor hun
komst.
Kijk voor een uitgebreid verslag met foto’s op
http://fortisnet.nl.fortis.bank/fbi_lan/
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Serverconsolidatie is een continu proces
De missie van TS – Unix AIX is: “Manage the lifecycle to
ensure service continuity at agreed service levels and legitimate cost as well as designing and delivering secure
related solutions for business users and projects at a
market competitive price.”
Om aan deze doelstellingen te voldoen
zijn wij voortdurend bezig onze diensten
te perfectioneren en de kosten (TCO =
Total Cost of Ownership) voor de klant
zo laag mogelijk te houden. Serverconsolidatie biedt hier uitkomst. Hiermee
wordt de infrastructuur vereenvoudigd
en de service verbeterd. Serverconsolidatie is echter niet een eenmalig maar
een continu proces.
Waarom consolideren?
Door consolidatie wordt rationalisatie
bereikt. Hierdoor kan men snel op verschillende manieren besparingen
bewerkstelligen. Die besparingen
kunnen aanzienlijk zijn. Er zijn echter
ook nog andere beweegredenen. Door
serverconsolidatie wordt de complexiteit van IT verminderd en wordt de
standaardisatie verhoogd. Elke kleine
verbetering telt. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het centraliseren van bepaalde omgevingen en applicaties op één

• Beperking van de complexiteit
• Flexibiliteit, standaardisatie en optimalisatie
• Betere beschikbaarheid en performance
• Betere beveiligingsmogelijkheden
• Snellere implementaties van omgevingen
• Meer doorgroeimogelijkheden en
betere schaalbaarheid

enkele Unix-server. Eenvoudig, doeltreffend… en met onmiddellijk resultaat!
Indirect speelt de consolidatie en dus
rationalisatie van de infrastructuren ook
in op andere behoeften: een hogere
beschikbaarheid van het informatiesysteem, meer veiligheid, een betere en
flexibelere toewijzing van de fysieke
bronnen, minder vloerruimte in onze
datacentres, minder energieverbruik
(corporate sustainability!).
Door de infrastructuur te rationaliseren,
wordt de grondslag gelegd voor een
soepeler IT-infrastructuur die gemakkelijker uit te breiden en te beveiligen is. Het
is dus een stap naar de virtualisatie van
het IT-centrum. Het informatiesysteem
zal niet meer worden beschouwd als
een geheel van servers, opslageenheden en netwerkapparatuur, maar als een
reeks hulpbronnen waarop toepassingen draaien. De nieuwe systemen zoals
de p590 zijn zeer flexibel en kunnen
naar behoefte uitgebreid worden. De
ontwikkelingen worden vereenvoudigd
en de servicekwaliteit wordt fors verbeterd.

Omgevingen die worden gemigreerd:
• TSM-servers
• Generieke applicatie- en databaseservers
• Alle WebSphere-omgevingen
(on-line banking)
• Swift
• Alle Tivoli-omgevingen NL + BE
• Globus T24
• Correlation Haircut / RTRM
• Europort+
• Interview
• Contact center-applicaties
• Oasis
• IBAS
• PowerCenter / IWH
• Ninja
• Anti Money Laundery
• XFB gateways
• SelfService
en nog veel meer...

TCO-verlaging in de praktijk bij
Fortis Bank Nederland

Soorten consolidaties
Er is onderscheid tussen fysieke en
logische consolidatie. A priori brengt
logische consolidatie meer op. Hier
worden kleine servers tot één enkele
server gebundeld en wordt de software
geharmoniseerd. Er wordt veel aandacht
besteed aan hoge beschikbaarheid, met
behulp van virtualisatietools en via een
aangepaste partitionering. Het resultaat
is een grotere stabiliteit en flexibiliteit.
Specificaties p590 systemen:
• 32 Power5+ CPU’s
• 512 GB RAM
• Gemiddeld 35-40 LPARS per p590
systeem
• AIX 5.3 en hoger

Wat levert consolidatie op?
• Globaal gezien levert consolidatie
15% tot 20% winst op de hardware
en tot 85% voor het systeemmanagement

Onlangs zijn er twee Unix pSeries (AIX)
p590-systemen aangeschaft. De twee
servers zullen als fundament dienen
voor de verdere groei in de AIX-omgeving. Tevens zullen deze twee servers
de huidige vier p690-systemen, die verouderd zijn, vervangen. De businesscase laat zien dat we over een periode
van vier jaar 1,7 miljoen euro gaan
besparen. Dit voordeel komt natuurlijk
ten gunste van onze klanten. De jaarlijkse doorbelasting per rPerf (Relatieve
Performance factor) wordt lager.
Kortom: consolidatie loont!
Orhan Alici
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Gesprek met Wouter van der Velden, teammanager Locatieteam Rotterdam

“Het is nu zaak om de vruchten
van Xbow te gaan plukken”
We spraken met Wouter van der Velden
over de inspanningen die vanuit de
locatieteams zijn geleverd om de roll-out
van Xbow tot een goed einde te
brengen. Wouter: “Voor de uitvoering is
anderhalf jaar geleden voor de gelegenheid een roll-outteam samengesteld
met medewerkers van de verschillende
locatieteams. Dat team heeft een
geweldige prestatie neergezet onder
leiding van Lex Muller. Het is in juni ontbonden. De resterende werkzaamheden
worden uitgevoerd door de locatieteams zelf.”
“Xbow is een van de grootste projecten
die IST ooit heeft gedaan. Anderhalf jaar
geleden hadden we de eerste pilot, met
de uitrol bij Merchant Banking in Rotterdam. Na een langzame start is het
opeens heel hard gegaan. Het eerste
halfjaar vond de uitrol op een laag pitje
plaats, iedereen moest nog zijn draai
vinden, bijvoorbeeld in de onderlinge
communicatie tussen het roll-outteam
en de locatieteams.”
“De locatieteams hebben een heel druk
jaar achter de rug. Een deel van de
mensen die aan het roll-outteam zijn
afgestaan is vervangen, maar een deel
ook niet, dus dat trok een wissel op de
rest van het team. Bovendien: de rollout ging bijna vlekkeloos, maar ‘bijna’
betekent voor de mensen in de frontlinie
dat die alles voor hun kiezen krijgen. Als

95% succesvol is, dan blijft er 5% over,
en dat is een flink aantal.”
“We zijn heel vaak ’s avonds bijgesprongen, vooral in de beginperiode. Kleinere
uitrollen op de hoofdkantoren zijn vaak
ook door het locatieteam zelf gedaan.
De dag na de uitrol komt het er echt op
aan. Dan staan de klanten in de rij
achter de balie. Als er dan een probleem
is kun je niet zeggen ‘we bellen je
morgen wel terug’. Vooral bij de grotere
locaties hebben we op de dag na de
uitrol mensen ter plekke gestationeerd
om problemen direct te kunnen oplossen.”
“Verder hebben we veel werk gehad aan
de CMDB, de configuration management database, want de administratie
moet 100% kloppen. Ook het omschakelen naar het nieuwe platform, met
nieuwe installatiemethodieken, vergde
veel aandacht. De locatieteams zijn zelf
bijna als eerste overgegaan op Xbow en
op de hoofdlocaties hebben we ook veel
zelf geïnstalleerd. Daardoor zijn we heel
wat wijzer geworden.”
“We hebben de belofte gedaan dat we
Xbow foutloos zouden opleveren. Dat
hebben we gerealiseerd door drie dagen
van extreme waakzaamheid te organiseren voor locaties die net waren uitgerold.
Verder was voor de gelegenheid onze
achtervang, de tweede lijn in Woerden,

gebundeld in één loket, zodat we te allen
tijde een helder overzicht hadden van de
incidenten die op de betreffende locatie
waren gemeld. Dat loket moest leeg, dan
hadden we onze belofte waargemaakt.
Als ik terugkijk op de duizenden telefoontjes die we hebben gehad, dan is het
aantal zaken dat werkelijk geëscaleerd is
op de vingers van één hand te tellen.”
“We concentreren ons nu op de legacysystemen die er nog staan. We hebben
gebruikers gehad die uit voorzorg een
aantal legacy-systemen (Fortis1, MPNL)
in stand wilden houden, of applicaties
waarvan het niet meer de moeite waard
was om die voor Xbow te kitten, omdat
ze nog maar een paar maanden mee
zouden gaan. We gaan nu met een vergrootglas door de organisatie heen om al
deze systemen af te bouwen. ”
“Het roll-outteam is in juni ontbonden.
Degenen die dat wilden konden terugkeren naar de locatieteams, maar we verwachten dat er veel collega’s zijn die hun
vleugels uit gaan slaan. Ze hebben de
afgelopen anderhalf jaar een heel mooie
gelegenheid gehad om zichzelf te profileren. Ze hebben heel Nederland gezien en
ze hebben alle aspecten van de business
en van de IT leren kennen.”
“Alles zit nu op één platform. Beheersmatig hebben we daar ontzettend veel
voordeel van. Als straks alle oude systemen weg zijn, zal de hoeveelheid werk
voor de locatieteams afnemen. Aan de
andere kant zie je een enorme impuls
vanuit de business. Die heeft de ambitie
uitgesproken dat ze 15% wil groeien.
Samen met Facility Management gaan
we Optispace doen. Dat betekent dat we
alle bekabeling en alle werkplekken
opnieuw moeten inrichten. Het is dus
nog de vraag of we straks minder of juist
meer werk zullen hebben.”
“Het is geen gemakkelijke periode
geweest, ook al is het op zich soepel
gegaan. Wekenlang achter elkaar elke
dag overwerken, en pieken in het aantal
calls. Dat is geen probleem, zolang het
maar pieken zijn. Het blijft voor ons de
uitdaging om 80% van de meldingen die
we binnenkrijgen direct op te lossen. Het
is nu zaak om de vruchten van Xbow te
gaan plukken.”
Nico Spilt
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Marian Huisman is trots
op haar mensen
Marian Huisman is manager van het Nederlandse team
van IS Private Banking. Haar ruim 40 medewerkers zitten
dicht bij de klant en zijn daarom verspreid over twee
locaties: Amsterdam en Rotterdam.

Er wordt vanzelfsprekend nauw samengewerkt met de IS-teams in België en
Luxemburg, onder leiding van resp. Jan
Van Hove en Frederic Jacquemotte.
Global wordt IS PB gemanaged door
Gerard Louis. IS PB is onderdeel van
de pillar Merchant and Private Banking
onder leiding van Paul Thysens.
Hoge eisen aan kwaliteit en
flexibiliteit
Marian Huisman: “Private Banking richt
zich op vermogende particulieren. Dat
kunnen bijvoorbeeld grootaandeelhouders van bedrijven zijn of mensen die
een grote erfenis hebben gekregen.
Ongeacht hun achtergrond geldt dat de
klanten vermogend zijn en hoge eisen

stellen aan de kwaliteit en de flexibiliteit van de dienstverlening. Dit stelt
uiteraard ook hoge eisen aan de
IS-inrichting en aan het team zelf.”
“Daarnaast zijn de eisen die de autoriteiten, zoals DNB, aan ons stellen de
afgelopen tijd behoorlijk verscherpt.
Van elke klant moet het juridische
dossier in orde zijn. De ene klant wil
defensief beleggen, de andere wil juist
meer risico’s nemen. Om dit in beeld
te brengen is voor elke klant een
risicoprofiel bepaald. Dit profiel leggen
we onder andere vast in het portfoliomanagementsysteem.
Daardoor kunnen we garanderen dat
gehandeld wordt in lijn met de
wensen van de klant.”

“Met de introductie van MiFID wordt de
regelgeving nog meer aangetrokken.
Wij hadden met het MiFID-project het
voordeel dat we de afgelopen jaren al
behoorlijk hadden geïnvesteerd op dit
gebied. Wij zijn nu MiFID-compliant. Als
ik terugkijk op het afgelopen jaar is dit
een van de grotere projecten geweest.”
Strategie van Private Banking:
Fusion
“Verder hebben we onze handen vol
aan de ondersteuning van de strategie
van Private Banking om te komen tot
One Integrated International Private
Bank. De systeemondersteuning die
hiervoor nodig is wordt gerealiseerd via
het Fusion-programma. Binnen Fusion
wordt de toekomstige wereldwijde target-architectuur voor Private Bank ontwikkeld. Hiermee komen de producten
en diensten van de Private Bank
beschikbaar voor alle locaties en wordt
het concept van Act as One werkelijkheid. Natuurlijk wel met de mogelijkheid
om op de lokale situatie in te spelen.”
“Bij deze harmonosatie hebben de
belangen van de klanten de hoogste
prioriteit. Dit proces mag dus geen
negatieve gevolgen hebben voor de
dienstverlening. Belangrijkste blijft dat je
als bank een relatie opbouwt met je
klanten. Met name het vinden van de
juiste balans op dit gebied is de grootste uitdaging. Het Fusion-programma
bestaat daarom uit twee aspecten:
differentation on the outside en
simplification on the inside. De klant
moet het gevoel hebben dat hij maatwerk krijgt, terwijl standaardbouwstenen worden gebruikt die op maat
worden gesneden.”

Het Engelse team: Mund de Ranitz, Saj Riaz, Mike Davis, Paul Sullivan, Cheryl Twichett.
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“Toen ik bij PB begon lag het accent
van de activiteiten op portfolio-management: aandelen kopen en verkopen.
Nu zijn daar renteproducten, hedge
funds, vastgoed en verzekeringen bij
gekomen. In het algemeen zie ik een
enorme verbreding van de dienstverlening, met bijbehorende uitdagingen
voor IST. ”
“De Fusion-strategie is door de business en IST samen ontwikkeld. Programmamanager bij de business is Ron
Barends, aan de IST-kant is dat Gerard
Louis. Het programma bestaat uit zeven
projecten, die worden uitgevoerd door
de teams in Nederland en Luxemburg.
Het team in België houdt zich bezig met
de bouw van de ‘integration layer’.
Private Banking heeft haar eigen distributiesystemen, die via de integration
layer zijn verbonden met de onderliggende productiesystemen, zoals FB-Effect, Chorus, GA en Phoenix.”
Nieuw klantportaal Crystal
“Onlangs hebben we in Nederland
Crystal opgeleverd. Dat is ons nieuwe
klantportaal. De klant kan via internet
inloggen en krijgt dan een overzicht van
zijn portefeuille en van zijn risicoprofiel,
nieuws over financiële markten en
beursindices. Daarnaast krijgt hij
toegang tot de research-informatie die
beschikbaar is binnen de bank. Dit
portaal kan de klant zelf helemaal aanpassen aan zijn wensen. Crystal wordt
nu uitgerold in Nederland, daarna volgt
de rest van de wereld.”

“We ontwikkelen ook een employee
portal, zodat medewerkers van
Private Banking niet meer allerlei
systemen hoeven op te starten, maar
na een single sign-on toegang
hebben tot alle functies binnen een
enkele browser.”
“Een project waar ons team in
Luxemburg mee bezig is, is One A.
Een aantal landen waar Private
Banking actief is hebben een eigen
portfoliomanagementsysteem. Dat
heet Triple A. Binnen het OneA-project wordt een Triple A-systeem ontwikkeld dat in de toekomst wereldwijd
zal worden gebruikt/ Dit geeft grote

voordelen, onder andere op het gebied
van het beheer en het onderhoud.”
Fortis Private Investment
Management (FPIM) UK
“Twee jaar geleden heeft Fortis Dryden
overgenomen. Dat heet nu Fortis
Private Investment Management (FPIM)
UK. Dat was een kleine private bank,
die al haar systemen had uitbesteed en
eigenlijk geen goede eigen Private
Banking-tools had. Het team is nu bezig
met het opzetten van een nieuwe Triple
A voor Engeland ter ondersteuning van
de business-processen. Dit is een copy
van de Nederlandse Triple A, gevoed
door de positiesystemen van UK.”
“We zijn nu bezig met de generale
repetitie, op 1 januari gaat het systeem
in productie. De business is zeer tevreden met de layout van de nieuwe rapportages en met de functionaliteit die
Triple A biedt voor het managen van de
cliëntportefeuilles.”
De toekomst
“En toen kwam opeens ABN AMRO
langs… ABN AMRO Private Banking is
vertegenwoordigd in veertien landen.
Het zal een hele toer worden om dit in
goede banen te leiden, vooral in die
landen waarin Fortis en ABN AMRO
allebei aanwezig zijn. Vanaf het begin
(oktober 2007) ben ik bij het traject
betrokken, wat een unieke ervaring is.”
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“Samen met Private Banking ABN
AMRO zijn we de derde Private Bank in
Europa en wereldwijd zitten we in de
top-tien. Dit geeft natuurlijk goede

mogelijkheden en kansen op vele gebieden, maar het zal geen eenvoudig
proces zijn.”

“Al met al kijk ik tevreden terug op dit
jaar en ik ben trots op mijn mensen.”
Nico Spilt

Marian Huisman tussen Jarco den Dekker
(projectleider Crystal) en haar assistent Julia
Loef-Bleiksch. Op de achtergrond de architectuur van Crystal.
Marian is sinds drie jaar Division Manager van
IS Private Banking Nederland. Ze begon in
augustus 1985 als systeemanalist/programmeur bij Pierson Heldring & Pierson. Daar
heeft ze allerlei projecten gedaan voor diverse
aandachtsgebieden binnen de bank (Treasury,
Corporate Functions, Effectenafhandeling en
natuurlijk Private Banking). Daarna heeft ze
tien jaar voor de automatisering van de buitenlandse kantoren gewerkt.
Marian: “Dat was mijn leukste tijd bij de bank.
Vooral Hong Kong, daar heb ik vijf maanden
gezeten. Het was altijd hard werken, want aan
het eind van het jaar moesten de systemen
draaien, maar met een klein team samen met
de locale mensen kun je in een korte tijd veel
resultaten boeken. Singapore, Curaçao, Oslo,
Antwerpen en Guernsey waren ook leuk. Je leert heel veel als je op zo’n klein
kantoor zit. Ik merk dat het een groot voordeel is dat ik hierdoor nog steeds het
totaalbeeld kan overzien, ook binnen een grote bank als Fortis.”

Daniel Crawley: niets doen is geen optie. We gaan de hele IT-organisatie erbij betrekken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Fortis moet winst maken. De aandeelhouders willen
dividend ontvangen, en medewerkers ontvangen graag
elke maand hun salaris. Maar winst maken moet wel op
een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren.
Fortis besteedt daarom veel aandacht aan haar
zogeheten Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR kent veel aspecten. Denk aan het
milieu en het verantwoord omgaan met
energie. Maar er zijn ook sociale aspecten. Zo wil Fortis niet geassocieerd
worden met kinderarbeid of wapenhan-

del. Daarnaast biedt CSR ook commerciële kansen, bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaam beleggen en het
aanbieden van innovatieve producten,
zoals ‘groene’ hypotheken.

Wat kan onze IT-organisatie hier aan
bijdragen? Daarover spraken wij met
Christa van der Aa, CSR-manager van
Fortis, en met Daniel Crawley, lid van
de CSR-stuurgroep die door het MT
van IT is opgericht.
Christa van der Aa: “Sinds 1 januari
van dit jaar is Fortis CO²-neutraal. Dat
betekent dat we onze CO²-uitstoot
volledig compenseren, maar we zijn
ook bezig met maatregelen om de uitstoot nog verder te verminderen. Met
Facility Management werken we
samen aan een milieuzorgsysteem.
Met CPO overleggen we over het
inkoopbeleid van Fortis, zoals over de
duurzaamheid en het energieverbruik
van bijvoorbeeld computers. Ook op
HR-gebied zijn we met allerlei actieplannen bezig. CSR financiert een
leerstoel aan de Erasmus Universiteit

nummer 47

in Rotterdam. Daarnaast hebben we
ook contacten met andere universiteiten.”
CSR is een afdeling waar zo’n
twaalf mensen werken. Daarnaast
zijn er binnen bijna alle bedrijfsonderdelen mensen op dit gebied
actief. Waarom besteedt Fortis zo
veel aandacht aan deze onderwerpen?
Christa: “Er zijn veel redenen waarom
Fortis dat doet. Om te beginnen haar
reputatie. Fortis wil niet betrokken zijn
bij milieuvervuilende activiteiten of het
schenden van mensenrechten. Niet
alleen omdat dat ten koste kan gaan
van de aandelenkoers, maar ook
omdat wij onze verantwoordelijkheid
nemen. We willen niet alleen naar de
winst op korte termijn kijken, we zijn
ook medeverantwoordelijkheid voor de
aarde waarop wij leven.”
“Duurzaam ondernemen biedt ook
nieuwe commerciële mogelijkheden en
uitdagingen. In de CO²-emissiehandel
is Fortis Europees marktleider. Fortis
houdt zich ook bezig met duurzaam
beleggen. Zo heeft FIM daarvoor een
heel team in Frankfurt, en werkt Fortis
MeesPierson samen met Triodos
Bank. Voor de verzekering van energiezuinige auto’s, zoals hybride auto’s
en auto’s op biobrandstof, geeft Fortis
10% premiekorting. Het blijkt dat
mensen die duurzame auto’s kopen
ook bewuster autorijden en daardoor
gemiddeld minder ongelukken veroorzaken. Die kun je dus korting geven op
hun autoverzekering.”
“CSR is bezig met verschillende programma’s om het energieverbruik en
de uitstoot van CO² binnen Fortis te
verminderen. Zo wordt er zowel in
Nederland als in België groene stroom
ingekocht en vanaf 2008 zal ook in
Luxemburg groene stroom worden
gebruikt. Verder werkt Facility
Management hard aan de reductie van
het energiegebruik in de gebouwen,
door te kiezen voor energiezuiniger
technieken maar ook door efficiënter
om te gaan met de huidige technische
installaties.”

“Daarnaast zijn we bezig met het
opzetten van een bewustwordingsprogramma, om mensen persoonlijke tips
te kunnen geven op het gebied van
energiebesparing. Wat Fortis allemaal
doet op het gebied van duurzaamheid
kun je lezen in ons Verslag Duurzaam
Ondernemen. Dit verslag kun je vinden
FortisNet en op www.fortis.com.”
Op welke manier zou IT hier een
bijdrage aan kunnen leveren?
Daniel Crawley: “Wij zouden in één
klap onze energiedoelstelling voor dit
jaar kunnen bereiken als de Xbowwerkstations ’s avonds mogen worden
uitgezet. Op dit moment kan dat nog
niet, omdat er ’s nachts veel jobs
worden gedraaid.”
“Christa heeft een paar maanden
geleden een presentatie gegeven aan
het MT van IT. Dat reageerde meteen
positief op haar verhaal. Robert
Hellings heeft vanuit het MT de verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij
heeft samen met mij een stuurgroep in
het leven geroepen. In deze stuurgroep wilden we een vertegenwoordiger hebben uit elke IT-divisie. Daar
hebben we geen moeite voor hoeven
doen: één mailtje was genoeg.
De CSR-stuurgroep bij IT bestaat uit
Robert Hellings (voorzitter), Daniel
Crawley, Luc van Damme, Olivier van
Pevenaeyge, Jean-Jacques Dubois en
John van Kooten (CPO).
“We gaan geen aparte CSR-organisatie opzetten binnen IT. We doen het
andersom: we maken CSR onderdeel
van onze business as usual. Elk IT-project zal voortaan rekening moeten
houden met CSR. Bijvoorbeeld: IT
investeert om de zoveel jaar in nieuwe
hardware. In deze investeringscyclus
zou CSR redelijk makkelijk in te
passen moeten zijn.”
“We hebben afgesproken dat als IT
een bijdrage wil leveren, dat het dan
om een wezenlijke bijdrage moet
gaan, die echt te meten is. Daarom
willen wij dat er doelstellingen worden
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gedefinieerd, waarover maandelijks
wordt gerapporteerd aan het MT van
IT. Het mag geen vrijblijvende zaak
zijn.”
“IT is binnen Fortis een relatief klein
bedrijfsonderdeel, met 2000 medewerkers. Maar als je kijkt naar het
energieverbruik dan zou IT een grote
bijdrage kunnen leveren. Computers
zijn wat dat betreft zeer inefficiënte
apparaten. In de Verenigde Staten
wordt 10% van alle elektriciteit verbruikt door rekencentra. En de energiekosten zullen de komende jaren
enorm stijgen.”
“Als we niets doen, zullen we over een
paar jaar meer geld uitgeven aan
energie dan aan hardware. Van die
energie wordt 60% gebruikt voor
koeling, dus niet voor de computers
zelf. Dus als je ervoor zorgt dat computers minder warmte afgeven, of dat
je die warmte op een slimme manier
hergebruikt, dan kan IT een significante bijdrage leveren op dit gebied.”
Maar dit betekent dat je misschien
maatregelen moet nemen die geld
kosten. En op die kosten word je
als organisatie wel afgerekend.
Christa: “Je wordt niet alleen afgerekend op de kosten, je wordt afgerekend op het totaal. Het ExCo van
Fortis heeft gezegd: we willen wel
groeien, maar onder duurzame
omstandigheden. Het hoeft trouwens
niet altijd duurder te zijn, leveranciers
zijn inmiddels gewend aan dit soort
vragen. Bij Fortis gebruiken we tegenwoordig FSC-papier, verantwoord
geproduceerd papier, dat zelfs goedkoper is dan het papier dat we vroeger
gebruikten.”
Daniel: “Niets doen is geen optie. We
moeten dit doen, iedereen kijkt naar
ons. We gaan dit niet alleen als stuurgroep doen, we gaan de hele IT-organisatie erbij betrekken.”
Nico Spilt
Dit artikel verscheen eerder in verkorte
vorm in IT Bulletin #15
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Chi-X, the new pan-European equities Multilateral Trading Facility

Synergy takes the opportunity
“The future belongs to
those who can see
opportunities before
they get obvious”.
Sometimes the business
views new market opportunities. Sometimes a combined
effort can realize that vision.
Moreover, sometimes the
outcome indeed is a success.
This is such a story.
New opportunity
As we all know, the Markets
in Financial Instruments
Directive (MiFID) introduces
new European regulations
and is formally in effect as per
The project stars. Left to right: Liesbeth Leijten (IS expert), Kong Vei Man (EMCF), Dorry Versteeg (Bus. expert),
November 2007. Intentions
Jethro van der Schaaf (Bus. expert), Bert Stiekema (PL-IS-ISeries), Martin Ladage (IS-Teamleader), Albert Jan
of the MiFID regulations
Huizing (Bus. PM), Marcel Huerning (Bus. PM), Erik van Es (PL-IS-zSeries) and in a crouch: Angelo Sanchez
certainly offer obvious
(EMCF), Jan Booij (Director EMCF) and Robin de Boer (PL-IT).
opportunities: increase of
introduction
new tradingand
places,
cross borderofcompetition
competing with the regular exchanges.
So the focus for new opportunities in
infrastructure. Figure 1 shows the
the market has been on setting up new
that of Chi-X. As with most market
competing market systems, for
trading venues (MiFID term: Multilateral
opportunities, time-to-market was of
example on the established Dutch
Trading Facility).
massive importance. Thus, a highly
market with Euronext as exchange and
aggressive externally published
Clearnet as CCP. The objective for
Fortis’ Brokerage Clearing & Custody
planning accompanied BCC’s request
Chi-X & EMCF is to attract trading
(BCC)* stretched that to the back office
toward IS&IT for new solutions. In
volumes, provide liquidity and lower
by introducing a competing European
addition, the business explained the
the costs for its participants.
Multilateral Clearing Facility (EMCF),
new opportunities to the IS&IT
acting as the Central Clearing Party
personnel to get the extra focus and
At the Chi-X site (www.chi-x.com)
(CCP) for Instinet’s trading platform
effort this achievement called for.
arguments are presented how the new
Chi-X. Moreover, the Dutch regulators
platform profiles against the
had to make special agreements with
For instance, the presentations by Jan
established markets (cheaper, quicker
Fortis and EMCF, as the regulator did
Bart de Boer (Sales director) and Jan
and smart clearing & settlement).
not plan to publish proper regulations
Booij (EMCF director) for an IS&IT
for CCP’s before January 2008. Note:
audience were very much appreciated.
What has happened?
Fortis acts as frontrunner in the
Furthermore, the business made a very
market!
good effort in putting down and
The project
verifying the requirements and
Competing with the existing central
specifications for the automated
The BCC business made plans with
counter party
systems.
Instinet’s trading platform Chi-X to
So in fact Chi-X & EMCF are
connect a clearing house function. So,
Anyway, the result was very satisfying
competing with the established market
Fortis and BCC added their strength to
as IS&IT implemented the required new
infrastructure and software within all
timeframes BCC and Chi-X had
*) BCC is part of Merchant and Private Banking / Clearing Funds and Custody (CFC)
communicated with the market.
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Up until November three markets were
included:
1. March 30th 2007 the Dutch (the
AEX25 shares) and the German
market (the DAX30 shares)
2. June 29th London’s FTSE100
shares
3. September 28th the French market;
starting with 19 shares, completed
on October 23rd to all CAC40
shares.
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Figure 1

A roll out that indeed had been realized
on time, according to the plans. On top
of all this, for the London inclusion, an
extra effort was taken in the EMCF
project to connect directly to the UK
CSD (CREST) for settlements.
The people involved
To set up the new outfit BCC intensively used the existing knowledge and
expertise, especially as a Clearing
Member. That resulted in a vast
amount of experts involved in the
project: more than 90 persons
contributed to the project. Currently
the EMCF business outfit consists of 5
persons and a couple of persons for
IS&IT support.

Schematic overview of the competing trading/clearing systems for the Dutch market

tion has indeed a massive impact in the
market as first mover. More down to
the ground: earning back the investment started sooner and at a quicker
rate than anticipated in the business
case! Figure 2 shows the trading
volumes in the months before the MiFID
target date.

Figure 3 shows the main flow and roles
of the processes involved. Trading
participants can connect by themselves as clearing participant, or
involve another party. Several major
parties already are acting, or planning
to do so as Clearing Participant of
EMCF.
The main role of the CCP (EMCF) is to
net and buffer the counterparty risk. In
fact, EMCF is the clearing and
settlement counterparty for the
participants (a process, called
novation).

Figure 2

Note that Fortis’ BCC could for a client
act a both as a Clearing Participant of
EMCF and of the established CCP (e.g.
Clearnet). This makes it possible to
settle transactions on Chi-x and other
markets for the client in the same
(CSD-) account.

The Chi-X-EMCF volumes per day up to November 2007

An exceptionally good start

So what does it exactly look like?

Certainly, the levels of turnover reveal
the real success. That looks extremely
well. In fact, the volumes really dwarf
the expectations of the business case.
What’s more, for several issues the
market share is nearly constantly above
10% and for some days certain issues
share 50/50 with the primary stock
market. So the Chi-X - EMCF combina-

The Market Process and Roles
The new platform adapts to the local
market practices. Settlements take
place via Delivery versus Payment /
Receipt versus Payment instructions
according to the market practices
adhered by the established security
depositories.

On the other hand, the personnel
involved for EMCF and the role as
clearing participant need to be
well-separated (Chinese walls!). Also
for software and infrastructure
segregation, rules of the regulator
apply.
The IS&IT foundation for these
processes
Figure 4 shows the architecture of
automated systems and flows that
support the EMCF business. The MCF
system processes the clearing process
(novation, netting). This is a new
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On the other hand, the software architecture is set up generically
to absorb new trading platforms and hence could even service
other venues, apart from Chi-X…..

Figure 3

Alex van der Leest
Figure 4

separate system, based on the MICS software, in use
by the clearing participant function of BCC.
On one side the MCF system interfaces through the
Fix interface and the MTM system with Chi-X. The BT
Radianz network guarantees connectivity for that
connection. The other side the MCF system connects to FBEffect, that handles the settlement with
the CSD’s.
The Future
The idea is to service more markets. The plan for
November is to start adding the Swiss market; first
5 shares, soon after to be completed to all SMI index
shares. Other markets will be added in the coming
years.
Schematic overview of the architecture and flow

Een herstart van uw werkstation
voorkomt of herstelt veel problemen
Er bestaat een veel voorkomend misverstand dat Xbow-werkstations niet herstart mogen worden.
Dit misverstand komt voort uit de
instructie om de werkstations
‘s nachts aan te laten staan voor distributie van nieuwe software, updates en
herstellingen*). Het is echter aan te raden
om er gewoonte van te maken om uw
werkstation een keer per week te herstarten via Start >> Shut Down >> de
keuze “Restart” en “OK”.
Denk er aan om alle openstaande documenten op te slaan en te sluiten voordat
u deze actie uitvoert. Anders kunnen
gegevens of aangebrachte wijzigingen
onherstelbaar verloren gaan.
Uw werkstation wordt nu geheel
opnieuw opgestart, u dient hierna dus
opnieuw in te loggen (voor laptops ook

in SafeGuard). Tijdens de herstart wordt
alle geheugenruimte vrijgegeven en
wordt Windows geschoond opgeleverd.
Dit voorkomt en herstelt vele problemen.
Het verdient ook aanbeveling om bij
langdurig thuisgebruik van een laptop af

en toe op kantoor een netwerkconnectie
te activeren voor installatie van nieuwe
software, updates en herstel-lingen.
*) Er wordt gewerkt aan een oplossing van dit
energieonvriendelijke probleem. Zie het artikel
op pagina 18.
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Het nieuwe TOPS:
Technology, Operations & Property Services
Beste collega’s,
Samen hebben we de afgelopen
maanden TOPS met succes vorm
gegeven als een organisatie die Fortis
de flexibiliteit biedt op het gebied van
technologie en operations die ze nodig
heeft voor haar continue, op groei
gerichte veranderingsproces. Met
genoegen informeer ik u hierbij over de
stappen die ons naar een volgend prestatieniveau zullen leiden en ons zullen
voorbereiden op de integratie van ABN
AMRO. Die stappen bestaan in een uitbreiding van ons model tot een nieuw
TOPS, dat staat voor Technology, Operations & Property Services.
Met ingang van 1 januari 2008 zullen in
TOPS de volgende hoofdfuncties zijn
ondergebracht:
• Group Information Systems &
Technology
• Group Operations
• Group Property, Facility &
Procurement.
Als Chief Operating Officer van Fortis
blijf ikzelf leiding hebben over TOPS en

digen tegenover de verschillende stakeholders van de Groep: mijn collega’s
binnen het Group Executive Committee, de Raad van Bestuur, en de aandeelhouders van Fortis.

ons nieuwe TOPS-management. Hij is
verantwoordelijk voor Group Property,
Facility Management (met inbegrip van
Safety & Security) en Procurement.
Binnen TOPS zullen we een nauwe

Om de operationele continuïteit te
waarborgen, de algehele efficiëntie te
verbeteren en de afgesproken doelstellingen voor TOPS te realiseren, is Lieve
Mostrey benoemd tot Deputy COO. In
die rol wordt Lieve verantwoordelijk
voor de implementatie van de strategie
en voor het controleren en verbeteren
van de performance van TOPS. De
Deputy COO zal TOPS vertegenwoordigen binnen het Business Executive
Committee en het Fortis Bank Management Committee.
Gezien het strategische belang van
technologie zal Jacques Godet mijn
taken als Group Chief Information
Officer overnemen, een functie waarin
ik met veel genoegen heb mogen
samenwerken met geweldige en toegewijde professionals. Jacques zal zijn
team leiden in het ontwikkelen, implementeren en beheren van kostenefficiënte en wereldwijd toonaangevende

Alain Deschênes

samenwerking met hem en zijn organisatie opzetten om hen zo goed mogelijk
te ondersteunen in die veeleisende en
essentiële opdracht.
In functie van de nieuwe verantwoordelijkheden voor Lieve zal haar functie als
Global Head of Operations worden
overgenomen door Marc Lenert, die
daarnaast ook verantwoordelijk blijft
voor TOPS Human Resources & Communications.
Philippe Givron, nu Group Chief Technology Officer, zal van Jacques de verantwoordelijkheid voor Group Services
overnemen. Aan Group Services wordt
Lean Solutions/Process Improvement,
vandaag in de Risk-organisatie, toegevoegd. Het is een strategisch instrument
dat we verder willen blijven uitbouwen
ten behoeve van de hele groep.

zijn algemene strategie en dienstverlening, om daarmee de algemene strategie van Fortis te ondersteunen en er
tegelijkertijd integraal deel van uit te
maken. Ik zal TOPS ook vertegenwoor-

technologische bedrijfsinformatiesystemen en infrastructuren.

Philippe Laniesse neemt de plaats in
van Philippe Givron als Group Chief
Technology Officer; hij rapporteert aan
de CIO en is verantwoordelijk voor de
IT-infrastructuur en -operations.

Het is mij een eer om ook Michel de
Hemptinne welkom te mogen heten in

Het doet me ook plezier te kunnen
meedelen dat Ivan Carette zal toetreden
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tot ons team als verantwoordelijke voor
Finance & Risk, waarbij alle activiteiten
die betrekking hebben op Performance
Management, Accounting, Reporting &
Control, en (operationeel) Risk Management binnen TOPS zullen worden
samengebracht.

getten voor de verschillende entiteiten.
Lieve Mostrey, Jacques Godet, Michel
de Hemptinne en Marc Lenert zullen
samen met mij dat COO Bestuur
vormen. Philippe Givron, Ivan Carette en
andere mensen in sleutelposities zullen
wanneer nodig ook deelnemen.

Marc Aguilar, vroeger hoofd van TOPS
Strategy en Operations/Payments,
wordt naar ABN AMRO gedetacheerd
als Fortis-lead van de Transaction
Banking TSG.

De dagelijkse leiding van TOPS wordt
de verantwoordelijkheid van het TOPS
Management Team, dat zich bezig zal
houden met onderwerpen als:

Om de ontwikkeling van ons nieuwe
TOPS aan te sturen zal ik een COO
Bestuur voorzitten. Dit zal zich bezighouden met het bespreken en formuleren van strategische doelen, het evalueren van de dienstverlening en de prestaties van TOPS in het kader van de
Fortis Group en Business strategy, en
het opstellen van prioriteiten en bud-

•
•
•
•
•

Follow-up roadmap projecten
Controle operationele performance
Budgetcontrole en arbitrages
Risicobeheer
Toewijzing HR-resources.

Het TOPS Management Team bestaat
uit Lieve Mostrey (voorzitster), Jacques
Godet, Michel de Hemptinne, Marc
Lenert, Philippe Givron, Dominique

Fagnoule, Paul Thysens, Philippe Laniesse en Ivan Carette. Zolang Dominique
Fagnoule gedetacheerd is bij ABN
AMRO, zal Marc Van Hove hem vervangen als lid van het TOPS Management
Team. Patrick Goffart zal de Deputy
COO, het COO Committee en het TOPS
Management Team ondersteunen om
hun respectieve objectieven te bereiken.
Nu we een van de meest dynamische
merken in de Europese financiële dienstverleningssector aan het bouwen zijn,
hangt het succes van TOPS méér dan
ooit samen met dat van onze interne
klanten. Ik heb er alle vertrouwen in dat
dit aangepaste managementmodel, dat
binnenkort zal uitgebreid worden met
enkele van de getalenteerde
ABN AMRO-topmensen, de uitdaging
ruimschoots zal aankunnen.
Alain Deschênes

13e Fortis Didacticum volleybal-, tennis- en squashtoernooi
Op zaterdag 17 november is voor al
weer de 13e maal dit mooie sportieve
evenement georganiseerd. Wederom
met de ondersteuning en deelname van
Didacticum en een aantal klanten van
Didacticum. Met 12 volleybalteams, 12
tennisdubbelteams en 30 squashdeelnemers waren er minder inschrijvingen

dan vorig jaar, maar was de deelname
toch prima te noemen.
Wat uiterst positief is dat ook een paar
Belgische collega’s hadden ingeschreven. Een ervan dacht dat het mogelijk
was om aan squash, tennis én volleybal
mee te doen. Het kostte moeite om

Alain Goffi ervan te overtuigen dat dat
misschien iets te veel zou kunnen zijn.
Uiteindelijk wist Alain zich te manifesteren in het tennis en squash en met
verve!
De avond zelf was wederom uiterst ontspannen en gezellig. We werden ontvangen door het vaste team van Fortis
en Didacticum (Ilona, Carola, Yvon en
Erlin) en verrast met een zeer mooi shirt
en baseball-petje. Gedurende de sportieve activiteiten was een heerlijk
Chinees/Indisch buffet beschikbaar.
Gelukkig was ook onze vaste fysiotherapeut weer beschikbaar en wederom
bleek dit noodzakelijk. Zijn voornaamste
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Yvan Schrama. Ricardo was half
geblesseerd niet in staat om veel weerstand te bieden tegen dit jonge geweld
en ging ten onder!
Bij het tennis was dé verrassing dat de
winnaars van vorig jaar al in de eerste
ronde ten onder gingen: Patrick Huis in
’t Veld en Cees Jongeling zullen het
komende jaar meer moeten gaan
oefenen. Het niveau van een aantal
dubbels was dan ook uitzonderlijk
hoog. De winnaars waren Maurice den
Hartogh en Sabine van Rijn (Yacht).
klacht: “waarom doen die kantoormannetjes en -vrouwtjes geen normale
warming up!”. Er waren de nodige
behandelingen nodig om weerbarstige
spieren weer soepel te krijgen.

De sportieve resultaten
Volleybal
Squash
1 Logica CMG1 Yvan Schrama
2 ADHDSL2
Ricardo Thijs
3 The Winners
Henny Lee
4 Logica CMG2 Alexander v.d. Leer
5		
Roy Pfeiffer

Sportief gebeurde er het nodige. Bij het
volleybal was de Politie Rotterdam
(winnaar van de vorige drie edities) niet
van de partij: kansen voor een nieuwe
kampioen! Met een klein verschil werd
dat uiteindelijk het team van Logica
CMG, op de voet gevolgd door een
Fortis-team met de klinkende naam
ADHDSL2.

De prijsuitreiking door Gertjan was
wederom een van de hoogtepunten
van de avond. Speciale woorden waren
er natuurlijk voor onze Belgische deel-

Tennis
Maurice den Hartogh & Sabine van Rijn
Onno Hettema & Hans Renée
Eric Fransen & Erik Oreel
Sonja Hulstkamp & Sande v.d. Tjal

nemers die verrast werden met een
mooi boek over Nederland en een
Frans-Nederlands woordenboek. Maar
ook voor ons scheidsrechtersteam
(Marie-Louise en Ed) waar vooral Ed
van Roon werd bedankt voor zijn al
jarenlange bijdrage aan dit toernooi.
Onze scheidsrechter van de afgelopen
jaren, Guus Ouweneel, was helaas niet
in staat om te komen vanwege een
mainframe-upgrade op deze avond.
Voor Ricardo Thijs was na een aantal
jaren gelukkig een einde gekomen aan
zijn gebruikelijk Senseo-apparaat als
prijs. Deze maal werd hem een
Senseo-uitbreidingsset door Gertjan
aangeboden!
Rest mij om Ilona, Erlin, Carola voor de
algehele ondersteuning en Didacticum
voor wederom een uitstekende samenwerking te bedanken.

Bij squash hadden we de nodige verrassingen verwacht maar die bleven
een beetje uit. Wederom een finale
waar Ricardo Thijs (Didacticum) mocht
optreden tegen een nieuwe deelnemer,

Volgend jaar hebben we dit toernooi
weer gepland. Dan gaan we er een
echt Benelux-evenement van maken;
natuurlijk ook met onze ABN AMROcollega’s. Zet dus in de agenda:
16 november 2008, Victoria in
Rotterdam.
Loek Bles
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EBV-Gateway
In september van dit jaar is de EPK-Gateway
(Elektronische PostKamer) geupgrade en
gemigreerd. Vervanging van de in gebruik zijnde
EPK P1 Gateway was al enige jaren noodzakelijk. Een aantal infrastructurele componenten,
namelijk AIX Versie 4.2.1 en het x.400 postbussensysteem NET400, werden niet meer door de
leveranciers ondersteund.

De EPK P1 Gateway en zijn vervanger
de EBV Gateway (Elektronisch BerichtenVerkeer) vormen een brug voor de uitwisseling van gegevens op basis van
berichtstructuren tussen interne back
office-applicaties en het Assurantie Data
Netwerk (ADN). Vanuit businessperspectief gezien hadden de wijzigingen geen
gevolgen voor het procesmodel en het
functiemodel. Infrastructureel had de vervanging van de EPK P1 Gateway wel
grote gevolgen. Centraal in deze
gateway staat het AIMSCON stuurprogramma. Deze component wordt afgenomen van de externe partij ABZ. In
samenwerking met onder andere ABZ is
het project gerealiseerd.
Behalve dat ondersteuning door leveranciers een belangrijk issue was voor de

vervanging, speelden een
aantal issues ten aanzien
van beveiliging een grote
rol in de infrastructurele
keuzes. Met de plaatsing
van de gateway in de
Demilitarized Zone (DMZ),
waarbij de toegang wordt
geregeld (zowel naar
binnen als naar buiten) met
een tweetal firewalls,
voldoet de vervangende
gateway aan alle richtlijnen
van Informatiebeveiliging.
Ook reikt het beheer door
ABZ niet verder dan de
DMZ en dringt men niet
meer door tot in de streng
beveiligde interne zone van
het back office-LAN.

De migratie had een bijzonder historisch tintje: de oude EPK-Gateway draait op een AIX-server die meer dan 4 jaar lang onafgebroken zonder problemen up & running is geweest (zie bovenste foto). Met het beschikbaar stellen van de nieuwe EBV-Gateway-omgeving hebben we de oude EPK-Gateway-omgeving
“uitgezet’, maar hebben we de server nog in running modus laten
staan. Het leek ons een goed idee om deze server op gepaste
wijze uit productie te nemen. Wie kon dit beter doen dan Ton
Reurings, die van meet af aan vanuit zijn functie als process engineer EPK in zijn portefeuille had. Ton geniet inmiddels van zijn
welverdiende pensioen, maar was uiteraard bereid om deze handeling voor ons te verrichten. Dit is gebeurd op 29 november.

Foto’s Nico Spilt

Nieuw in de Fortis VNL-infrastructuur was
het inrichten van pSeries en AIX in de DMZ.
Vanwege de geringe omvang van de
workload werd gebruik gemaakt van
virtualisatietechnieken die met Power 5 en
AIX 5.3 beschikbaar zijn gekomen. Hiermee
was het mogelijk om zogeheten micro
partitions geïsoleerd voor de EBV Gateway
beschikbaar te stellen. Omdat hardwareresources worden gedeeld met andere
toepassingen, al dan niet in de DMZ,
worden ook de kosten gedeeld. Hiermee
werd niet alleen een robuuste maar ook een
kosten-effectieve oplossing gerealiseerd.
Met de upgrade en migratie is ook de
disaster recovery van de Gateway nu ingeregeld volgens ZIPIX-concepten en voldoet
het volledig aan de huidige normen voor
bedrijfskritische applicaties.
Ton Reurings schakelt de oude AIX Gateway server uit. Van links naar rechts enkele
leden van het AIX-beheerteam en het projectteam: Ruud van Ravenswaaij,
Alex Boessenkool, Sadko Ismangil, Erik Ligthart, Arjan de Jong, Ton Reurings,
Henk van Valkenburg, Rob Louwerens, Fred Lahr.

Sadko Ismangil
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Samen naar z/OS 1.8
De nieuwe IT-organisatie begint steeds meer vruchten af
te werpen. Een voorbeeld hiervan is de installatie van een
nieuwe versie van het operating systeem z/OS op het
mainframe. Vroeger gebeurde dit voor elke opco afzonderlijk, tegenwoordig is het een centraal geleide operatie.
Dit bespaart tijd en geld. Ook het beheer van de systemen
wordt hierdoor eenvoudiger.

We spraken hierover met Bernard
Vandersteen (Division Manager Fortis IT
Mainframe Systems) en Erik Van Roy
(verantwoordelijk voor Mainframe Operating Systems & Security). De projectleider van z/OS 1.8 was Henk van Die.
Hij werd hierbij geassisteerd door lokale
deelprojectleiders bij de verschillende
opco’s. Ook de collega’s van Operations Support waren bij het project
betrokken, om de nieuwe versie in de
productieomgevingen te implementeren.
Bernard Vandersteen: “Vanwege life
cycle management moesten we overgaan naar een nieuwe versie van z/OS.
We gebruikten versie 1.6, maar die zou
vanaf eind september niet meer worden
ondersteund door IBM. We zijn nu
overgegaan naar versie 1.8. Ongeveer
om de twee jaar moeten wij zo’n
project starten. Al vanaf 2003, dus van
voor de nieuwe IT-organisatie, werkten
de banken FBN, FBB en FBL hierbij
samen.”
Erik Van Roy: “Vroeger was het IBM die
het nieuwe operating system op de
afzonderlijke mainframes installeerde,
waarna nog veel customisatie moest
gebeuren. Daar waren flinke kosten aan
verbonden, terwijl wij daarna zelf nog
veel inspanningen moesten verrichten.
Daarom zijn we met het project
‘common resident’ begonnen. Via vergaderingen en workshops hebben we
de requirements van de opco’s geïnventariseerd. We hebben de taak van
IBM hierin overgenomen. Voortaan
sturen we de andere opco’s een aantal
schijven waarop het nieuwe operating

system en een aantal basisproducten
staan. Ook de specifieke zaken die elke
opco heeft, de zogeheten ‘user mods’,
worden centraal beheerd en geïnstalleerd. Ter plaatse hoeft men bij wijze
van spreken alleen nog het systeem op
te starten.”
Bernard: “Zoals gezegd werken de
banken al langer op deze manier.
Nieuw is dat de verzekeraar in Nederland met versie 1.8 zich ook bij het
‘common resident’-project heeft aangesloten. Dat was een grote inspanning
voor FIN, omdat ze vanwege hun vele
aparte omgevingen nog niet klaar
waren om op deze manier te werken.
Maar het is uiteindelijk goed gelukt. We
kunnen spreken van een werkelijk cross
border, cross opco-project. Volledig in
lijn met de visie van de nieuwe IT-organisatie.”
Erik: “We zullen het principe van
‘common resident’ ook voor andere
mainframesoftware moeten realiseren.
Dat wil zeggen dat we deze software
op een centrale plaats, of dat nu in
Brussel is of ergens anders, installeren
en dan distribueren. Een volgende fase
zal zijn om ook het systeembeheer op
deze manier te standaardiseren en te
organiseren. Op die manier kunnen we
een echte backup-functie verwezenlijken.”
Bernard: “We zijn nu binnen twee
maanden bij alle opco’s (FBN, FIN, FBL
en FBB*) met z/OS 1.8 in productie
gegaan. Vroeger zat er dikwijls meer
dan een jaar tussen de verschillende
versies. We hebben één organisatie,

dus we moeten ook volgens één standaard werken. Dit is een goed voorbeeld en een belangrijke mijlpaal.”
Erik: “We zijn voor z/OS 1.8 vorig jaar in
november met de voorbereidingen
begonnen. In januari en februari zijn we
van start gegaan met de installatie en
standaardisatie. Daar komt heel wat bij
kijken; zo moesten we honderden aanverwante producten op het juiste level
brengen. Ook hebben we alles grondig
getest. En de implementatie doen we in
fasen: het nieuwe besturingssysteem
implementeren we eerst op de helft van
de productiesystemen. Als we dan een
probleem zouden hebben, dan kunnen
we de load naar de andere helft verplaatsen. Zo blijft de continuïteit
gewaarborgd.”
Bernard: “Dat is heel belangrijk. De
beschikbaarheid van de systemen is
onze eerste prioriteit. Het gaat om een
mainframe, niet om honderden aparte
servers. Als er een probleem is zijn alle
gebruikers het slachtoffer. Dan spreken
we van tienduizenden personen.”
Nico Spilt

*) Het mainframe van FIB is al sinds maart
2007 volledig geïntegreerd in dat van FBB.
Voor gebruikte afkortingen zie pagina 5.
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Personalia
In dienst

1 december 2007

1 september 2007

Ugur Egirgen
Wouter Schellekens
Marco Troost
Peter Westerhof

(aanvulling op vorige overzicht)
Joop Roseboom
1 november 2007
Emrah Aygun
Bart Benschop
Kayip Cheung
Petreus Davidse
Arie van Doorn
Jan Willem van Essen
Hong Hsia
Dragan Javorac
Robbert Krijger
Arjan van den Oord
Arwind Pherai

1 januari 2008
Khalid ait Ousarrah
Giovanni Scheepers

Fred Lahr
Marieke Rhebergen

In memoriam John Gabeler
Rectificaties
In het vorige nummer is
van twee collega’s ten
onrechte gemeld dat ze
uit dienst zijn gegaan.
Het betrof hier echter
interne overplaatsingen:

Uit dienst
1 november 2007
Kadir Engin
Eduard Ernst van Roon
Gerrit Lely
Rob Lems
André Spijker

6 november 2007

Kees Ricken is per
1 augustus overgestapt
naar SDMT Life/400.
Hans IJpma is per 1 september overgestapt naar
de afdeling Information
Management IST.

Michael van der Linden
Heimen Vlijm

1 december 2007

15 november 2007

1 januari 2008

Jubilea 2008

Frank Hoogeboom

Govert Eggink
Jan de Haan
Freek Horsten
Marcel Koppenol

Jubilea worden maandelijks gemeld via FortisNet.

19 november 2007
Sander Terstegen

Op 24 november is John Gabeler op
55-jarige leeftijd overleden.
Sinds 1 oktober 2001 was John bij
Fortis Bank werkzaam, laatstelijk in de
functie van System Designer binnen de
afdeling IS Operations.
Wij kenden John als een rustige, bescheiden en zeer vriendelijke collega.
Wij zullen hem missen. Ons medeleven
gaat uit naar zijn familie.

Martijn Steenhorst

Roadshows & meer
In november hebben bij IT roadshows
plaatsgevonden. In de presentatie werd
onder andere ingegaan op de ontwikkelingen rond ABN Amro, de status van
EMS, de status van Fix-IT en van diverse
projecten die bij IT lopen. Bij verschillende IS-onderdelen hebben vergelijkbare
presentaties plaatsgevonden.
1) De sheets van de bij IT gegeven presentatie zijn te vinden op FortisNet IST

FBN. (Vanuit FortisNet Verzekeringen te
bereiken via het menu IT in de grijze balk
bovenin.)
2) Er verschijnen tegenwoordig binnen
TOPS en IST nogal wat nieuwsbrieven,
die alle hun eigen functie en doelgroep
hebben. Om deze nieuwsbrieven
makkelijk vindbaar te maken, hebben
we een overzichtspagina gemaakt op
FortisNet.
3) Op FortisNet ziet u
sinds kort ook een link
naar de Transition &
Integration Corner.
Via deze corner zal
steeds meer informatie
bekend worden
gemaakt over de op
handen zijnde integratie van Fortis met
delen van ABN Amro.
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