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reliability centered Maintenance : van levensbelang
Elke onderneming beschikt 
over kritische uitrusting 
die levensbelangrijk is voor 
haar dagelijkse functioneren 
of voor de voortzetting van 
haar productieactiviteit. 
in een bank zijn  de 
informaticavoorzieningen 
het hart van de onderneming. 
Het project ‘MoMiE’ moet 
zorgen voor de garantie op 
de hoge betrouwbaarheid 
daarvan..

n  Patrick bartholomé

D e datacenters van een bankin-
stelling dienen elke dag van het 
jaar zonder uitzondering en zon-

der onderbreking te functioneren met 
een betrouwbaarheid die hoger is dan 
99,999%. Datzelfde geldt ook voor de 
technische infrastructuur die ervoor 
zorgt dat de IT-installaties goed functio-
neren. Die technische infrastructuur valt 
niet onder de verantwoordelijkheid van 
het IT-departement maar wel onder die 
van het Facility Management. Gaëtan 
Rotsart, Domain Manager van het depar-
tement Facility licht toe: “In de jaren ’80 
werd nog gebruik gemaakt van de week-
ends om onderhoudswerkzaamheden 
zonder druk uit te voeren. Maar in deze 
tijd is dat niet meer mogelijk: de marktza-
len werken op alle mogelijke uren met de 
beurzen  van de hele wereld en de klan-
ten moeten op elk uur toegang hebben tot 
hun home banking. Toch dient de bank 
het operationele risico te vermijden. Hoe 
kun je de betrouwbaarheid garanderen 
en het onderhoud uitvoeren van kritische 
installaties die niet kunnen onderbroken 
worden? Dit lijkt op het onderhoud aan 
een vliegtuig in volle vlucht zonder de 
veiligheid van de passagiers in gevaar 
te brengen. Onze afhankelijkheid van de 
technische uitrusting is de laatste 20 jaar 
toegenomen, maar de rol van de Facility 
Manager heeft niet altijd voldoende slag-
kracht gekregen om het noodzakelijke 
onderhoud te kunnen verzekeren. Al 
te vaak is de Facility Manager het arme 
kind van de onderneming gebleven”.

De zaken zijn veranderd nadat zich een 
incident had voorgedaan: een kleine 
elektrische stroomonderbreking veroor-
zaakte een falen van de kritische uitrus-
ting en het stilvallen van serverventila-
toren. Daardoor verstomde de marktzaal 
en werd de home banking ontoegankelijk 
voor de klanten. Deze reeks incidenten, 
die op de ergste nachtmerrie van de IT- 
en FM-verantwoordelijken van een bank 
leek, heeft geen zware gevolgen gehad. 
Maar het gebeuren was wel een deblok-
kerende factor in de bewustwording 
van de directie: zoiets mocht nooit meer 
gebeuren...

De nodige interne competenties 
verzamelen
Om op deze uitdaging in te spelen, heeft 
het Facility Management van BNP Pari-
bas Fortis toen een project met de enig-
matische naam MOMIE opgezet. Deze 
term staat voor ‘implementatie van het 
industriële onderhoud en van de uitba-
ting van de datacenters’. Het gaat niet om 
het pure technische onderhoud maar wel 
om een project voor het facilitair beheer 
van de kritische installaties. De twee IT-
centra van BNP Paribas Fortis (meer dan 
4.500 m², met een verbruik van 2,8 MW 
elektrisch vermogen) zijn rechtstreeks 
betrokken bij MOMIE. Met de steun van 
de algemene directie hebben de departe-
menten facility management, aankoop, 
en IT samengewerkt om een nieuwe aan-
pak te definiëren en uit te werken, een 
nieuw type relatie met de subcontractors 
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Gaëtan rotsart heeft in de nieuwe divisie een team verenigd met competenties die over 
verschillende diensten verspreid waren. Deze equipe is er trots op dat ze de nieuwe 
methodes heeft kunnen uitwerken door enkel van interne middelen gebruik te maken. 
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sterke punten van het project

• Implementatie van een nieuwe 
 benadering op organisatieniveau voor  
 de uitbating, het onderhoud en het   
 gedrag in de zones met voor de 
 onderneming kritieke uitrusting: 
 de informaticazalen (Datacenters) 
 en de marktzalen (Dealing rooms).
• ontwikkeling van een ‘industriële’   
 benadering, specifiek voor deze 
 risicozones.

• Uitbesteding van de uitbating van 
 deze kritische zones met ontwikkeling  
 van een specifieke benadering van de  
 uitbesteding en met een aan de vereis- 
 ten aangepast lastenboek.
• Verhoging van de betrouwbaarheid en  
 de informaticaproductie.
• Volledige verandering van de methodes  
 en de mentaliteit van de betrokkenen  
 op de site met betrekking tot onder-  
 houdswerken.
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Bedrijfsportret

Sedert de overname door bNP Paribas 
draagt de bank, die een van de voornaam-
ste belgische banken blijft, de naam bNP 
Paribas Fortis. In belgië is ze de eerste 
bank voor deposito’s, de tweede voor con-
sumentenkredieten en marktleider inzake 
private banking. De activiteiten omvatten 
een ruime waaier aan financiële diensten 
voor particulieren, zelfstandigen, beoefe-
naars van vrije beroepen, Kmo’s en grote 
ondernemingen, alsook voor publieke en 
financiële instellingen. De organisatie is 
gebaseerd op vier activiteitendomeinen: 
retail & Private banking, Corporate & 
Public banking, Corporate & Investment 
banking en Investment Solutions. De 
onderneming telt momenteel in belgië 
17.300 personen (fulltime equivalenten). 
Die werken in 65 gebouwen met een 

totale oppervlakte van 802.200 m2 en in 
1.440 agentschappen (het netwerk Fintro 
inbegrepen). 
het departement Facility management 
van bNP Paribas Fortis hangt af van de 
directie technology, operations & Pro-
perty Services. Eén der domeinen van het 
departement Fm, de Corporate buildings, 
is verantwoordelijk voor de projecten, het 
onderhoud, de uitrusting en het logistieke 
beheer van de gebouwen van de bank in 
belgië. om al deze taken te vervullen, 
beschikt Fm over 600 medewerkers. 
De divisie maintenance, die tot de entiteit 
Corporate buildings behoort, is belast met 
het dagelijkse beheer, het onderhoud, de 
technische installaties en de datacenters. 
het door deze divisie geïmplementeerde 
project wordt in dit artikel voorgesteld.

in het leven te roepen en de onmisbare 
interne competenties, die over meerdere 
diensten verspreid waren, te vereni-
gen in één nieuwe divisie. Het ging om 
specialisten voor airco, elektriciteit en 
bekabeling, een risk manager en een in 
industrieel onderhoud ervaren mana-
ger. Dit team heeft zelf de principes, de 
methodes en de implementatiewijze ont-
wikkeld. “We zijn er trots op dat we dat 
alles intern hebben kunnen realiseren, 
met onze eigen middelen en kennis, en 
dat we samen een echte expertise hebben 
gecreëerd, met inzicht in de behoeften en 
beperkingen van de diverse bij de proble-
matiek betrokken diensten. Deze exper-
tise begint zich trouwens als een olievlek 
te verspreiden over de hele groep” ver-
volgt Gaëtan Rotsart.

reliability centered Maintenance
“Een lottospeler die zijn winsten ana-
lyseert, kan daaruit niets afleiden voor 
de toekomst en wanneer er zware inci-
denten hebben plaatsgevonden, kan het  
zwaarste nog steeds komen...” onder-
streept Gaëtan Rotsart. “Daarom waren 
de onderhoudsmethodes gebaseerd op 
de historiek en de statistieken van de 
incidenten voor ons onvoldoende. We 
dienden proactief te zijn en daarom 
hebben we de methode RCM (Reliabi-
lity Centered Maintenance) geïmplemen-
teerd. Het doel was de kans op pannes 
te doen dalen van 1 op enkele honder-
den tot 1 op enkele miljoenen. Dit moest 
bovendien kaderen in een logica van  
continue verbetering”.
De nieuwe aanpak had ook gevolgen 
voor de gewoontes van de onderaan-
nemers van onderhoudswerken: tegen-
woordig legt BNP Paribas Fortis hen 
zijn onderhoudsprogramma op om aan 
de behoeften van zijn interne klanten te 
beantwoorden. Het is dus niet meer de 
onderaannemer die over het programma 
beslist met als hoofddoel zijn eigen ren-
tabiliteit te verbeteren.
Tevens werden er KPI’s (Key Performance 
Indicators) gedefinieerd en daardoor is 
het uitblijven van pannes niet langer een 
voldoende objectief. De nieuwe doelstel-
ling is nu een sterke daling van het risico 
op pannes. Dat alles wordt vertaald in 
een zeer gedetailleerde planning, tech-
nische rapporten, al dan niet aangekon-
digde stresstesten en een externe, onaf-

hankelijke audit. Deze semi-industriële 
onderhoudsdoctrine onderscheidt zich 
van de courante praktijken in de ‘office’-
sector.

resultaat: totale beschikbaarheid van de 
uitrusting
Sedert 2010 resulteert het project 
MOMIE in een beschikbaarheid van de 
installaties van 100% gedurende het 
hele jaar. Het team heeft dus zijn missie 
tot een goed einde gebracht, ondanks de 
veroudering van bepaalde installaties 
waarvoor trouwens begonnen werd met 
renovaties. Bovendien werd een terug-
kerende jaarlijkse energiebesparing van 
200.000 euro gerealiseerd. Maar vooral 
de niet gemaakte kosten met daaraan 
gekoppeld geldverlies en de verdwijning 
van reputatieschade bij serviceonderbre-
kingen zijn pluspunten. 

Het voornaamste resultaat is onzichtbaar, 
namelijk de niet te onderschatten hoge 
kosten van de pannes die vermeden wer-
den... Verder is er de moeilijk te meten 
maar reële winst die wordt uitgedrukt in 
termen van interne en externe klanten-
tevredenheid als gevolg van de toegeno-
men betrouwbaarheid.

onderhouden en vervangen
Eén van de moeilijkheden van dit project 
was het onderhoud van de infrastructuur 
volgens de nieuwe filosofie en parallel 
met de vervanging van sommige verou-
derde installaties. Dit was dus een dub-
bele operatie, uit te voeren ‘tijdens de 
vlucht’ en zonder de mogelijkheid van 
voorafgaande testen. Deze grote uitda-
ging heeft bijgedragen tot een groet ver-
bondenheid van het team dat voor de 
missie werd samengesteld. n
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