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MIS B&O Bulletin is een informatiebulletin dat gemiddeld iedere twee maanden verspreid wordt om 
algemene informatie te geven over de implementatie Management Informatie Syteem Beheer en 
Onderhoud (MIS B&O). 
 
Deze nieuwsbrief wordt ook ter informatie verzonden aan de gecontracteerde maincontractors: BAM 
Techniek, Imtech, Strukton Worksphere en Wolter&Dros.   
 
1. Aanleiding en doelstelling project 
2. Projectorganisatie 
3. Programma van Eisen 
4. Colofon 
 

1 Aanleiding en doelstelling project 
 
Het management informatie systeem Beheer en onderhoud (MIS B&O) gaat de huidige 
excelbestanden assetdatabase, MKP, jaarplannen, KPI systeem- en procesrapportages, 
steekproefrapporten en planningen vervangen en met elkaar verbinden. Daarmee komt de 
dienstketen Beheer en Onderhoud ‘in control’.Tegelijkertijd wordt Ultimo voor het maken van 
bestelopdrachten vervangen door SAP/Raboshop. Hiermee komt tussen SAP /Raboshop en de MIS 
B&O een verbinding. 
 
De dienstketen Beheer en Onderhoud wil actueel inzicht in: 

• Meerjaren kosten prognose (MKP) 
• Financieel jaarplan 
• Budgetbewaking  
• Jaarafrekening prestatiegericht beheer (maincontractors) 
• NAW gegevens technische installaties  
• KPI’s systeem en procesprestaties 
• Resultaten uitgevoerde steekproeven 
• Toe te kennen bonus/malus prestatiegericht beheer 
• (Jaar) planningen van het onderhoud en projecten aangevuld met capaciteitsplanning 
• Logboek van de installaties met relatie naar het gebouwpaspoort 
• Installaties zichtbaar op tekening 

 
Het systeem wat gebruikt wordt is Planon waarin de MIS B&O ontwikkeld wordt. De 
implementatiedatum is 1 septeber 2011. Daarna kan de software worden getest en ingericht om 
uiterlijk 1 januari 2012 operationeel te zijn voor alle onderdelen. 
 
 

2 Projectorganisatie 
 
De projectorganisatie is al volgt opgezet: 
  
• De stuurgroep neemt de beslissingen. Hierin zijn vertegenwoordigd: 

- opdrachtgever 
- senior user  
- senior suppliers  
Maandelijks wordt geïnformeerd over de voortgang. 

 
• De projectmanager Jolanda Venema heeft zowel de rol van projectmanager als een inhoudelijke 

rol in het project. Zij is voorzitter van de vier werkgroepen en zorgt voor de kennisuitwisseling tussen 
de werkgroepen. Ook werkt zij producten uit namens de werkgroepen zoals het Progamma van 
Eisen en de testscenario’s.  
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• De werkgroep contracteren sluit (her)nieuw(d)e overeenkomsten af over software, 
projectmanagement en beheer.. En ontbindt bestaande overeenkomsten.  

 
• De werkgroep functionaliteiten stelt de gewenste functionaliteiten vast van de software 

(programma van eisen). Bewaakt onder andere of de ontwikkelde software door Planon 
overeenkomt met de door ons gestelde eisen. Neemt tussentijds besluiten over de afwijkingen 
programma van eisen en opgeleverd product Planon. 

 
• De werkgroep databestanden zorgt dat databestanden actueel worden voordat deze geïmporteerd 

worden in Planon. Het gaat over zowel de assetdatabase, maar ook MKP, planningen, logboeken, 
steekproeven en KPI rapportage. De werkgroep neemt het besluit in hoeverre historie van deze 
bestanden geïmporteerd wordt.  

 
• De werkgroep werkverandering stelt vast wat de impact van de implementatie MIS B&O is op de 

gebruikers. Maakt een voorstel voor de aanpak om de werkverandering te kunnen bereiken 
(training, handleiding, etc.). Stelt de rollen/ taken vast die er zijn bij de MIS B&O (wie is waar 
verantwoordelijk voor).Tijdens de start van de software zullen zij de vraagbaak worden voor de 
locatie. Zij zullen bij wijze van spreken als eerste getraind worden.  

 
De rollen en taken van de werkgroepleden zijn: 

• besluiten nemen of ontwikkelen van producten namens de achterban; 
• de achterban actief informeren via onder andere reguliere overleggen (werkoverleg en 

tactische overleggen met maincontractor). 
 
 

3 Programma van Eisen 
 
In het schema op de volgende pagina is visueel het programma van eisen weergegeven. Vanaf 1 
februari 2011 wordt de applicatie ontwikkeld in Planon. Tot die tijd is het nog mogelijk om op kleine 
onderdelen de specificaties aan te passen. 
 
Het zwarte kader in het schema geeft de projectscope MIS B&O weer binnen Planon. De onderdelen 
4. Contractbeheer en 13. Storingen vallen buiten de projectscope. Wel valt de import vanaf 
Contractbeheer en Storingen, gevisualiseerd door twee rode pijlen, binnen de scope van Planon. 
 
Met het paarse kader worden de brongegevens in Planon bedoeld: dit is alle data in de MIS B&O op 
basis waarvan de rapportage en dashboard gegeneerd worden. De oranje kleur geeft aan de 
gegevens aangeleverd of gemuteerd worden door derden, veelal de maincontractor. De groene kleur 
is een andere applicatie dan de MIS B&O.  
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Hieronder een korte opsomming van de verschillende onderdelen: 
 

 
1. Momenteel bestaat er geen dashboard in SAP meer voor het MT FMRN. Mogelijk wordt het 

dashboard (de metertjes) voor alle dienstketens te zijner tijd gerealiseerd in Planon of 
binnen een andere applicatie. Het dashboard beheer en onderhoud wordt gevoed door alle 
informatie uit het bronbestand (paars omcirkeld) en de output uit de onderdelen 4. 
Contractbeheer en 13. Storingen. Het realiseren van het dashboard is geen onderdeel van dit 
project, maar wordt onderdeel van het nog op te starten project dashboards FMRN. Tot die tijd 
is via Planon rapportages alle stuurinformatie beschikbaar voor de dienstketen Beheer en 
Onderhoud. 

 
2. Rapportage is gebaseerd op de gegevens uit de assetdatabase, MKP, jaarplan, 

contractbeheer, KPI en planningen (het paarse kader). Deze rapporten kunnen omgezet 
worden naar een excelbestand.  
 

3. Excel importtool, scanner en mutatiebestand: de maincontractor gaat rechtsreeks muteren 
in de assetdatabase van de MIS B&O, waarbij de ingevoerde wijzigingen door Rabobank 
worden geaccordeerd. De accountmanager benadert de voor hem relevantie informatie uit de 
MIS B&O via de intranetomgeving van Rabobank Nederland. De locatie/teambeheerder van 
de maincontractor, werkzaam op de locatie van Rabobank, kan gebruik maken van de MIS 
B&O via Planon (net zoals de gebouwbeheerders) maar ook via intranet. Via een 
barcodescanner kunnen de gegevens van een installatieonderdeel eenvoudig gecontroleerd 
worden indien de sticker die op de installatie is geplakt gescand wordt. Op een laptop, die 
toegang heeft tot internet via Wifi of een netwerkkabel, zie je de gegevens uit de 
assetdatabase. Er kan ook gemuteerd worden in de MIS B&O via de laptop.  
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4. Contactbeheer: in SAP/Raboshop worden alle verplichtingen (inkooporders en 
factuurbetalingen) vastgelegd. De koppeling tussen de gegevens uit de MIS B&O en 
SAP/Raboshop is een uniek Planon ordernummer dat bij iedere bestelling in 
SAP/Raboshop handmatig overgenomen moet worden uit de MIS B&O.Dagelijks worden de 
gegevens uit SAP/Raboshop ingelezen in de MIS B&O waardoor de budgetbewaking op NL 
SfB en kostensoort vanuit de MIS B&O gedaan wordt. 
 

5. MKP en Financieel Jaarplan: jaarlijks wordt een meerjarenkostenprognose (MKP) opgesteld. 
Dit is een financieel overzicht van de te verwachten kosten 10 jaar vooruit. Het MKP wordt 
gebaseerd op de assetdatabase. De bestaande MKP regels die nog niet in de assetdatabase 
zitten, worden omgezet naar de assetdatabase structuur. Het jaarplan is een financieel 
planbord wanneer gedurende een boekjaar de financiële verplichtingen worden aangegaan 
verspreid over de 12 maanden. 
 

6. Assetdatabase: de assetdatabase vormt de kern van het MIS B&O en wordt in 
overeenstemming met hetgeen nu in Excel is vastgelegd, in Planon overgenomen. 
 

7. Elementenlijst: bestaande uit onder andere de NL SfB-Rabocodering en budgetcodes, is de 
basislijst voor zowel de 6.Assetdatabase, als het 5. MKP, financieel jaarplan, 10.Planning als 
8. KPI – Systeemprestaties. 
 

8. KPI:  er zijn 3 vormen van KPI rapporten: procesrapporten, systeemrapporten en de bijlage bij 
systeemrapport. Per maincontractor worden in de MIS B&O de KPI’s per locatie vastgelegd. 
De maincontractors voeren de KPI’s maandelijks in de MIS B&O, waarbij de ingevoerde 
resultatien door Rabobank worden geaccordeerd. 
 

9. Steekproef en bonus-malus: de tot nu toe in excel bijgehouden steekproef overzicht en 
bonus-malus wordt geregistreerd in de MIS B&O. 
 

10. Planning: in een documentbeheer omgeving kunnen de planningen van de maincontractors 
worden opgeslagen. Een tweede functionaliteit is het maken van een eigen 
activiteitenplanning in deze module. Aan iedere planregel kan een asset worden gekoppeld, 
net als optioneel het changenummer en de medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering 
van werkzaamheden. 
 

11. Logboek onderhoud: aan een asset en/of NL SfB code kunnen logboek en certificaat 
bestanden worden gekoppeld. 

 
12. Tekeningen: de mogelijkheid bestaat om de gegevens uit de assetdatabase te koppelen aan 

de bestaande ruimtetekeningen uit Planon. Hierdoor zijn de gegevens makkelijker te 
controleren vergeleken met een excel overzicht.  

 
13. Storingen: de rapporten uit de FMIS schil over de technische storingen die via de 

Lokatiedesk worden gemeld, worden gevisualiseerd via het dashboard.   
 

 

4 Colofon 
 
Dit informatiebericht is een uitgave van Facility Management Rabobank Nederland, onderdeel van het 
directoraat Bedrijfsmanagement en bedoeld voor intern gebruik. Op de website van Facility 
Management RN wordt dit document ook opgeslagen.  
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