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Archivering: een 
uitgesproken core business
Sinds kort werkt BNP Paribas Fortis samen met een gespecialiseerde partner voor 
het zeer gevoelige beheer van de fysieke archieven. Een outsourcingproject dat 
onder de meesterlijke leiding stond van de afdeling ‘Head of Logistics’ van de bank.                         
De resultaten zijn indrukwekkend, zowel financieel als operationeel. Dit toonbeeld             
van best practices voor wat het beheer betreft, werd bekroond met de publieksprijs 
tijdens de IFMA Facility Awards 2015.

Monique Kallen is Division Manager - 
Head of Logistics binnen de FM-
afdeling van BNP Paribas Fortis.           

Ze heeft zojuist een strategisch project afge-
rond m.b.t. de optimalisering van de fysieke 
archivering van de Belgische bank en licht ons 
graag het algemene kader toe: “Hoewel we steeds 

meer archieven digitaliseren en de hoeveelheid 

papieren archieven geleidelijk aan afneemt, is de 

bank wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op 

papier te bewaren, vaak tien jaar en soms zelfs 

vijftig jaar lang! Archivering is bijgevolg uiterst 

belangrijk voor de bank en wordt dan ook beschouwd 

als een core business. Ieder jaar raadplegen nog 

honderden collega’s van verschillende afdelingen 

binnen de bank de fysieke archieven”.
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Tot 2014 werden die archieven bewaard in 
Gosselies. Verspreid over drie magazijnen,         
met een totale oppervlakte van meer dan 
13.000 m², werden 750.000 dozen opgeslagen. 
“750.000 dozen, dat cijfer zegt op zich niet veel” 

glimlacht Monique Kallen. “Maar zet al die dozen 

eens achter elkaar en je overbrugt de afstand van 

Oostende tot Arlon!”. 
Vijf mensen van de entiteit Logistics stonden in 
voor het dagelijkse beheer van de archieven die 
een eigen leven leidden: ieder jaar moesten zij 
ongeveer 25.000 dozen of dossiers verzenden 
en ophalen, 35.000 nieuwe dozen stockeren   
en alle dozen vernietigen waarvan de bewaar-
termijn verstreken was. 
“Door de digitalisering werd het totale volume van 

de archieven kleiner” aldus Monique Kallen. “Er 

moest dan ook dringend nagedacht worden over een 

archiveringsoplossing die aangepast zou zijn aan 

het terugvallend volume te archiveren papieren 

documenten, maar die tevens rekening moet houden 

met de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de 

informatie. Dit alles gaf in januari 2013 aanleiding 

tot een RFI (Request For Information)”. 

Eerst en vooral het project afbakenen
Het doel van het archiveringsproject was de 
procedures en instrumenten stroomlijnen, 
standaardiseren en verbeteren, maar ook de 

kosten drukken. Die taak werd 
toevertrouwd aan een projectteam van 

deskundigen uit verschillende 
afdelingen binnen de bank, die bij 
het archiveringsproces betrokken 
waren. De provider moest 
betrokken worden bij de opstelling 
van de verschillende hoofdstukken 
van het project opdat zijn expertise 

en ‘best practices’ optimaal benut 
zouden worden. 

In mei laatstleden, ontving Monique 
Kallen, Head of Logistics Facility 
Management Belgium bij BNP Paribas 
Fortis, tijdens de plechtige uitreiking 
van de IFMA Facility Awards 2015, 
de publieksprijs ‘FM Project of the 
Year 2015’. Deze erkenning gaat naar 
het volledige team dat dit project 
voor het uitbesteden van de opslag 
en het dynamisch beheer van de 
bankarchieven tot een goed einde 
bracht.
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In de praktijk liggen de kosten 
van de uitbestede archiverings-
dienst bijna 40% lager dan bij het 
vorige systeem. Het kostenplaatje 
is nu gebaseerd op een dynami-
sche kostenstructuur (betaling 
volgens het aantal dozen) in 
plaats van een statisch systeem 
(betaling van vaste kosten voor 
huur, verwarming,...).

FM bij BNP Paribas Fortis  

Financiële opbrengsten als gevolg van het outsourcen van de activiteiten

‘Inhouse’-beheer 
van de opslag en 

archivering

2013 2015

Uitbesteden van de 
activiteiten voor opslag 

en archivering 

Opbrengsten

BNP Paribas Group is de grootste depositobank in de eurozone en behoort volgens Standard & 
Poor’s tot de zes meest solide banken wereldwijd. In België is BNP Paribas Fortis voor meer dan 
99% in handen van de BNP Paribas Group en biedt het bedrijf een volledig scala van producten 
en diensten via zijn drie core businesses: Retail Banking, Corporate & Investment Banking en 
Investment Solutions. De entiteit Logistics (115 medewerkers), die het archiveringsproject 
gestuurd heeft, valt onder de afdeling Facility Management die op haar beurt deel uitmaakt van 
de entiteit TOPS (Technology, Operations & Property Services) van de Functions Group van BNP 
Paribas Fortis. Monique Kallen is Head of Logistics Facility Management Belgium bij BNP Paribas 
Fortis. Als industrieel ingenieur van opleiding, werkt ze al heel haar beroepsleven bij BNP Paribas 
Fortis, dat aan het begin van haar carrière nog een andere naam droeg. Ze groeide er door naar 
de ondersteunende diensten. Eind februari 2015 telde de afdeling Facility Management zo’n 
560 medewerkers.

“De hoeksteen van dit project was een specialist 
in archivering vinden met informatiebeheer en 
beveiliging als core business. Bovendien was het 
de wens van de bank om de Service Level 
Agreements (SLA’s) en de processen voor interne 
klanten te behouden en, indien mogelijk, te 
optimaliseren. Dat alles zonder toegevingen te 
doen op het vlak van veiligheid, vertrouwelijk-
heid en procedures. En uiteraard met een betere 
prijskwaliteitverhouding”.

Samenwerking voor 15 jaar
Om dit doel te bereiken, was de bank vanaf het 
begin van het project op zoek naar een partner 
voor langdurige samenwerking. De keuze viel 
op een toonaangevend archiveringsbedrijf, Iron 
Mountain, waarmee een contract gesloten   werd 
voor minstens 15 jaar, wat op zijn minst een 
uitzondering genoemd kan worden in de 
banksector.

→
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De partner voor de externe dienstverlening 
werd gekozen op basis van een grondige 
kwaliteitsanalyse. Monique Kallen licht de 
keuze voor deze partner toe: “Er hebben 

verschillende zaken in het voordeel van Iron 

Mountain gepleit: de prijskwaliteitverhouding 

natuurlijk, maar dat niet alleen. Ook hun duidelijke 

en procesgerichte aanpak, hun wereldwijde 

expertise (155.000 klanten in 34 landen) en hun 

ervaring met andere grote financiële instellingen 

waren doorslaggevend. Bovendien hadden ze 

ervaring met de overdracht van zeer grote 

hoeveelheden fysieke archieven met migratie van 

onze metadata in hun systeem”.

Voor Iron Mountain bestond de uitdaging erin 
de activiteiten van de opslagsite in Gosselies 
over te nemen, rekening te houden met de 
interne veiligheids- en voorzieningseisen voor 
de overdracht van de archieven en 750.000 
dozen te verhuizen van de opslagsite van BNP 
Paribas Fortis naar de verschillende sites van 
Iron Mountain. Dat alles moest afgerond 
worden binnen de vier maanden van de 
voorziene verplaatsingsfase van het project.   
Dat betekende dat niet alleen de infrastruc- 
tuur operationeel gemaakt moest worden, maar 
dat ook de databases van BNP Paribas Fortis 
omgeschakeld moesten worden naar het 
beheersysteem van zijn nieuwe partner. 
De ultieme uitdaging was om gedurende het 
hele project 100% kwaliteit te garanderen, 
zowel in de goede uitvoering van de overdracht 

van de archieven als op het vlak van toe-
gankelijkheid van de gegevens en informatie 
voor de bank. Tijdens de transportperiode 
werd wel een extra termijn van 24 uur 
geaccepteerd om de archieven aan de interne 
klanten te bezorgen.

In de praktijk
Elk archief dat het magazijn in Gosselies verliet, 
moest verschillende kwaliteitscontrolefases 
doorlopen. Idem bij de inontvangstneming  
van de archieven in de nieuwe magazijnen, 
waarbij twee controles via het scannen van 
streepjescodes plaatsvonden om een 100% 
gecontroleerd proces te garanderen met 
volledige tracering. Iron Mountain heeft twee 
interimkantoren in de buurt van Gosselies 
ingeschakeld om over voldoende tijdelijke 
werkkrachten te kunnen beschikken voor de 
uitvoering van het project op de archiveringssite 
van de bank. Voor een vlot verloop van het 
vervoer van circa 10.000 dozen per dag werd 
gebruikgemaakt van speciale voertuigen en een 
nauwkeurig rotatieschema gedurende de hele 
fase van de fysieke overdracht van de archieven.             
Het externe transportbedrijf werd vooraf 
goedgekeurd door BNP Paribas Fortis en 
geauditeerd volgens de vereiste kwaliteits-
normen van de provider. Het fysieke transport 
van de archieven vond plaats van 1 juli tot half 
november, in precies 84 dagen, wat een 
voorsprong van een veertigtal dagen opleverde 
t.o.v. de oorspronkelijke planning. 

De archieven van de bank werden 
overgebracht naar gebouwen van Iron 
Mountain, die hiervoor speciaal zijn 
ontworpen en beschikken over een 
strikt beveiligde toegang en optimale 
bescherming bieden tegen risico’s 
als brand en overstromingen. Iron 
Mountain heeft de archieven eerst 
beheerd op de opslagsite van BNP 
Paribas Fortis en vervoerde nadien 
pas alles naar zijn eigen magazijnen.
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Positieve evaluatie
Zodra het project uitgevoerd was, heeft BNP 
Paribas Fortis het geëvalueerd bij de 
voornaamste gebruikers. Die waren heel 
tevreden over het project. Kleine wijzigingen in 
het algemene kader werden positief onthaald. 
Het project wordt ook beschouwd als een 
voorbeeld van een ‘best practice’, dat als 
referentie kan dienen voor de andere entiteiten 
in de groep door de pragmatische projectaan-
pak waarbij de deskundigen en belangrijkste 
gebruikers al vanaf het begin betrokken 
werden, zodat alle behoeften en mogelijke 
risico’s meteen in kaart gebracht konden 
worden. Het hele project werd door de 
verschillende afdelingen van de bank gevali-
deerd, waardoor zij er snel van overtuigd 
raakten. Een ander essentieel gegeven was de 
precieze bepaling van de behoeften in 
samenwerking met de gebruikers - die hun    
fiat gegeven hebben - en het transparante en 
transversale beheer van het project. 

Optimalisering van de dienstverlening 
en kostenverlaging
De verbetering van de beveiligingsnormen  
voor de opslag van de papieren archieven was 
het belangrijkste niet-financiële resultaat van 
het project. De archieven werden overgebracht 
naar speciaal hiervoor ingerichte opslag-
ruimten met perfect beveiligde toegang en 
gespecialiseerde systemen tegen risico’s zoals 
voornamelijk brand en overstroming. 

Monique Kallen: “Dankzij dit project hebben we 

de opslag kunnen stroomlijnen en de kosten kunnen 

verlagen en vooral beter beheersen door over te 

schakelen van een statisch systeem, waarbij 

gewerkt werd met vaste kosten, op een dynamisch 

systeem, waarbij de kosten afgestemd zijn op het 

volume en de daarmee samenhangende activiteiten. 

We hebben ook grote investeringen vermeden in  

ons opslagcentrum als gevolg van de normale 

slijtage van het gebouw. De Return on Investment  

is daardoor direct, aangezien er geen noemens-

waardige investering vereist was door de bank”.

Door samen te werken met een gespecialiseerde 
partner, is de kwaliteit, de beveiliging en de 
efficiëntie van de opslag er bovendien op 
vooruitgegaan, maar ook het niveau van de 
diensten zoals raadpleging van archieven, 
herordening, vervoer...”.
En tot besluit: “Ons archiveringssysteem heeft nu 

een kleinere en beter gecontroleerde impact op het 

milieu: ‘groen’ transport met milieuvriendelijke 

voertuigen, beter aangepaste gebouwen van de 

provider op het vlak van verwarming en 

energieverbruik, kleinere afstand tussen de 

opslaglocatie en het centrale leveringspunt,... En 

last but not least, alle medewerkers van het 

archiefteam van de bank kregen een nieuwe functie 

binnen het bedrijf”.

Bruno Hoditte ✍

1% jaarlijks transport 

2%  IT

4%  dagelijkse transporten 

6%  vernietiging van archieven

25% behandelingskosten 

30% werkingskosten 
voor de gebouwen 

32%  huur van de gebouwen 

Interne kostenstructuur voor archivering (voor uitbesteding) 
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De taak werd toevertrouwd aan een projectteam 
van deskundigen uit verschillende afdelingen 
binnen de bank die bij het archiveringsproces 
betrokken waren: Procurement (aankoopregels 
en contractbeheer), Logistics Coordination 
(archivering en beheer), Credits (belangrijkste 
interne klanten van de archiveringsdienst)      
en ten slotte IT (technische ondersteuning). 
Het projectteam stond onder leiding van een 
beslissingsinstantie, het project board, en   
kreeg ondersteuning van de dienst Project 
Management Pool.
Aan het hoofd van dat projectteam stond 
Monique Kallen. Ze herinnert zich nog goed: 
“Eerst hebben we de bestaande situatie zeer 

gedetailleerd beschreven in samenwerking met alle 

betrokken afdelingen en gebruikers. Parallel 

hiermee hebben we een ‘business case’ uitgevoerd, 

die onze aanpak en de relevantie van het project 

moest bevestigen. Onder toezicht van Procurement, 

Contracting & Risk en volgens de Procurement-

methodologie, werden alle behoeften en risico’s 

nauwkeurig opgenomen in een kaderovereen- 

komst ‘Managed Services Agreement’ met een 

specifiek hoofdstuk per onderwerp: Beschrijving 

van de diensten, Governance, Transition,  

Reporting, Business Continuity, Pricing,… Al dit 

voorbereidende werk heeft verschillende maanden 

in beslag genomen maar was essentieel voor het 

goede verloop van het project”. 
De provider moest betrokken worden bij de 
opstelling van de verschillende hoofdstukken 
van het project opdat zijn expertise en ‘best 
practices’ optimaal benut zouden worden. 

De kunst van goed communiceren 
om instemming te verkrijgen
Het management van de FM-afdeling van    
BNP Paribas Fortis werd regelmatig op de 
hoogte gehouden van de voortgang van het 
project, onder meer tijdens drie presentaties    
in het Procurement Decision Committee:
• De presentatie ‘project intake’ om het  
 management over het project te informeren  
 en zijn goedkeuring te verkrijgen om het  
 project op te starten: scoop, kosten,  
 besparingen, gevolgen voor de diensten,... 
• De presentatie ‘project update’ om het  
 Decision Committee te informeren over 

 elke verandering in het oorspronkelijke  
 project.
• De laatste fase, ‘project closing’, om de  
 uitvoering van het project te valideren en 
 het einde van het project te bevestigen.

De interne diensten van de bank en Iron 
Mountain werden geïnformeerd tijdens 
thematische vergaderingen, conference calls, 
via mail,... Die communicatie werd systematisch 
geformaliseerd in vergaderverslagen en gevali-
deerd binnen de ‘project board’.
De gebruikers (interne klanten) werden op de 
hoogte gehouden van het verloop via berichten 
op het intranet van de bank, de actualisering en 
de mededeling van procedures, opleidingen 
voor de gebruikers op de site (in samenwerking 
met Iron Mountain) en de aanstelling van 
verantwoordelijken per dienst en van een 
aanspreekpunt binnen de afdeling Facility 
Management.

De relevantie van de beslissing 
om het project te outsourcen
De gedetailleerde analyse van de uitgangs-
situatie liet toe om de kostenstructuur te 
identificeren en de relevantie aan te tonen      
om het project voor opslag en beheer van de 
archieven van BNP Paribas Fortis uit te 
besteden. Volgens Monique Kallen werd de 
beslissing tot outsourcen krachtig gemotiveerd 
door de mogelijkheid om met een externe 
partner de overstap te maken van een statisch 
systeem, wat voor de bank gepaard ging met 
een reeks vaste kosten (personeel, huur, 
verwarming, elektriciteit, rollend materieel,…), 
naar een dynamische oplossing waarbij de 
kosten in proportie staan tot het opgeslagen 
volume en de daarmee gepaard gaande 
behandelingen. Dit was een cruciale factor 
want de voorzieningen voor deze logistieke 
dienst gaven een fors dalende tendens aan voor 
wat het op te slagen archiefvolume betreft. 
Indien de bank voor de bewaring en het beheer 
van de archieven verder gebruik zou blijven 
maken van eigen gebouwen, zou dat 
onvermijdelijk gepaard gaan met een stijgende 
kost per opgeslagen eenheid. ■
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Project Management: objectieven uitzetten, structureren 
en verenigen voor een geslaagde implementatie


