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Inleiding
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VOORWAARDEN
Staat ‘digitale transformatie’ bij jouw

bedrijf of instelling ook hoog op de

agenda? Grote kans, want het is

helemaal hot. Je klanten,

cliënten, patiënten, maar ook

medewerkers verwachten meer en meer

een perfecte klantervaring,

ondersteund door moderne digitale

middelen. Je moet dus inspelen

op technologische ontwikkelingen en

digitale middelen om de perfecte

klantervaring te realiseren. Ik leg je

graag uit waarom je als

organisatie daarbij niet meer

zonder informatiemanagement kunt en

aan welke negen voorwaarden je moet

voldoen om dit toekomstbestendig in te

richten. Door deze voorwaarden in te

vullen zorg je ervoor dat de digitale

transformatie binnen je organisatie

optimaal wordt gefaciliteerd en

versterkt.

De perfecte klantervaring kan in mijn

visie alleen bestaan als je organisatie continu 

werkt aan vergaande operationele efficiëntie,

zorgt voor voldoende wendbaarheid in de

organisatie en een effectieve

informatievoorziening heeft, ondersteund door

een slagvaardige ICT-organisatie. Dit alles met de

beschikbare data als strategische brandstof.

 

 

 

DATA ALS
STRATEGISCHE
BRANDSTOF
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https://www.mobilee.nl/project/klantreis-pggm/
https://www.mobilee.nl/project/klantreis-pggm/


Denk je nu ‘hoe past informatiemanagement in dit plaatje?’. Ik gebruik hiervoor altijd de

metafoor van de verbrandingsmotor:
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Als data de strategische brandstof is van je bedrijf dat digitaal transformeert, dan

is informatiemanagement de motorolie. Met andere woorden: zonder motorolie heb je niets

aan je brandstof want de motor loopt vast. Zonder informatiemanagement heb je dus niets aan

je data want je organisatie werkt inefficiënt.



DE DEFINITIE
VAN
INFORMATIE
MANAGEMENT
Voordat ik verder inga op de ideale

inrichting van informatiemanagement

en de voorwaarden waaraan je bedrijf of

instelling moet voldoen, is het

belangrijk om scherp te hebben wat de

definitie is van informatiemanagement. 

Wat is jouw definitie eigenlijk? Deelt

iedereen in jouw organisatie deze

definitie of bestaan er verschillende

beelden?

 

Veel definities gaan over het inrichten

van de juiste datastromen en de

techniek die hierbij komt kijken. Dat is

inderdaad belangrijk, maar volgens

mij te beperkt. Mijn simpele definitie

van informatiemanagement in één

zin: het afstemmen van de vraag op

het aanbod van diensten* op het gebied

van informatievoorziening en ICT.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Alles wat erbij komt kijken om deze afstemming te

realiseren, valt wat binnen deze definitie. En dat is best veel… Het werkt alleen goed met een

integrale aanpak, waarin alle randvoorwaarden zijn ingevuld. Later ga ik hier dieper op

in. Samengevat zijn dit wat mij betreft de vier belangrijkste eigenschappen van

goed informatiemanagement:

 

1. Het goed begrijpen van de businessbehoefte (strategisch, tactisch en operationeel);

2. Het kunnen vertalen van deze behoefte naar realiseerbare en toekomstbestendige ICT-

oplossingen; 

3. Het realiseren van hogere waarde voor de business bij lagere ICT-kosten;

4. Aansturen op IV- en ICT-oplossingen die passen binnen de kaders en richting voor de langere

termijn.
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*Alle producten en diensten die geleverd worden aan de organisatie op het gebied van Informatievoorziening, techniek, beheer en

ondersteuning.



Met goed ingericht informatiemanagement zorg

je voor meer:

 

WAT
BEREIK JE HIER 
DAN MEE?
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Om deze eigenschappen tot uiting te brengen is het nodig om, afhankelijk van de volwassenheid

van je organisatie, na te denken over de juiste inrichting hiervan. Hierbij zou

je Mobilee’s Operating Model voor Informatie Management kunnen gebruiken, zie

onderstaande afbeelding. Deze bevat alle ‘capabilities’ (bekwaamheden) die wat ons betreft, in

meer of minder mate, aanwezig moeten zijn. In het bijzonder noem ik hier ‘Informatieplanning’,

‘Portfolio management’, ‘Achitectuur’ en ‘Business analyse’ als kernonderdelen van Informatie

management. In veel organisaties waar ik kom zijn dit de onderwerpen waarop verbetering nodig

is.

…binnen in je organisatie.  



Tegenwoordig is iedere organisatie

in meer of mindere mate afhankelijk

van data en informatie.

Bijvoorbeeld om grip te houden op

je bedrijfsvoering, om je organisatie

efficiënt en gezond te houden en

om te blijven voldoen aan de

groeiende informatiebehoefte van

je klanten en medewerkers. Nu en

in de toekomst.

WAAROM IS
DIT ZO
BELANGRIJK?
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Zonder een integrale aanpak voor informatiemanagement laat je onnodig steekjes vallen, met als

gevolg; suboptimale  investeringen, inefficiënte processen, onnodig hoge kosten, ontevreden

klanten en medewerkers, frustraties en bedrijfsrisico’s. 

 

De logische vervolgvraag is nu: hoe pak ik dit aan binnen mijn organisatie? Welke stappen moet

ik zetten voor de optimale inrichting van toekomstbestendig informatiemanagement? 

 

De laatste jaren bijt ik me, in opdracht van bedrijven en (zorg)instellingen, vast in dit

vraagstuk. Voor mijn analyses, diagnoses en adviezen gebruik ik ons integraal onderzoeksmodel.

Dit integrale model is generiek toepasbaar binnen alle bedrijven en (zorg)instellingen en bestaat

uit negen aandachtsgebieden. Elk aandachtsgebied vormt een voorwaarde, waaraan een

organisatie moet voldoen om alle vruchten te plukken van informatiemanagement. Ik

deel ze hieronder met je.
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AANDACHTS
GEBIEDEN
VOOR
SUCCESVOL 
INFORMATIE
MANAGEMENT
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1. Richting & kaders

2. Overzicht

3. Sturing

4. Kennis & competenties

5. Houding & gedrag

6. Organisatie inrichting

7. Samenwerking

8. Communicatie

9. Techniek



Is jullie bedrijfsstrategie concreet,

gefocust en scherp genoeg voor

iedereen? Immers, alleen dan is het

mogelijk om te weten hoe de

informatievoorziening en ICT in je

organisatie hieraan kan bijdragen.

Idealiter is de strategie vertaald in

een informatieplanning met een

portfolio van geprioriteerde

initiatieven en projecten. Zorg er

dus voor dat je strategie niet multi-

interpretabel is en dat je deze op

een heldere manier deelt binnen de

organisatie. Hier geldt: less is more.

1.  RICHTING
EN KADERS –
HET BEGINT
BIJ STRATEGIE

Heb jij een helder en compleet

overzicht van jullie producten,

diensten, processen,

informatiestromen, applicaties en

de prestaties hiervan? En heb je

een geprioriteerd portfolio van

initiatieven en projecten die

aansluiten op de strategie?  Alleen

dan ben je in staat om inzicht te

krijgen in verbeterpotentieel en

zijn goed onderbouwde keuzes

mogelijk.

2.
OVERZICHT –
ZONDER
OVERZICHT
GEEN INZICHT
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3. STURING –
DOORPAKKEN
EN HELDERE
BESTURINGSP
ROCESSEN
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Bovendien helpt dit om collega’s aan te wijzen, die verantwoordelijkheid pakken voor de

kwaliteit en output van een of meerdere items. Denk hierbij aan proceseigenaren voor processen

en projectmanagers voor projecten. In veel bedrijven en instellingen blijft het bij lijstjes in Excel,

maar daarmee creëer je nog geen overzicht voor iedereen.

 

Maak de overzichten, liefst visueel aantrekkelijk, voor iedereen toegankelijk. Hang ze

bijvoorbeeld op centrale plekken in je bedrijf of instelling. Dit zorgt - gemerkt en ongemerkt -

voor meer inzicht en draagvlak voor jullie besluiten en prioriteiten. Ook creëert dit één

waarheid, wat een wildgroei aan initiatieven en het ‘opnieuw uitvinden van wielen’ kan

voorkomen.

Zoals gezegd begint het altijd bij een heldere strategie. Maar wat is deze strategie waard als de

organisatie hem niet tot uitvoering brengt? Doorpakken op de strategie is voor veel organisaties

lastig. Ze laten zich te veel leiden door de waan van de dag of hebben een ingesleten cultuur,

waarin het op operationeel niveau normaal is je eigen gang te gaan. Stevige tactische sturing

door het (middel)management is hier van groot belang. Zij hebben de lastige, maar cruciale rol

om enerzijds hun operationele afdelingen op strategisch/strategisch niveau te

vertegenwoordigen, anderzijds is het hun taak om de vastgestelde strategie om te zetten in

concrete acties op operationeel niveau.

 

Daarmee vormen ze de ambassadeurs voor de strategie en moeten ze aan de slag met het sturen

van medewerkers op de kwaliteit en output van processen, projecten of afdelingen. Daarnaast

bewaken ze de integraliteit en de samenwerking over processen en afdelingen heen. Zorg er dus

voor dat je managers stimuleert en faciliteert om deze taak voor hun rekening te nemen.

Mogelijk is hiervoor aanvullende training en coaching nodig.

 

Een cruciale rol voor managers dus, maar dat is niet voldoende. Sturing en management moet

ook gefaciliteerd worden door de juiste besturingsprocessen en -organen. Denk hierbij aan goed

vastgelegde afspraken over besluitvorming en financiering, periodieke stuurgroepen en portfolio

boards met een duidelijke agenda.



4. KENNIS EN
COMPETENTIES
– DE JUISTE
MENSEN MET
HET JUISTE
NIVEAU
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Toekomstbestendig informatiemanagement is voor een groot deel mensenwerk. De mensen die

hierbij een sleutelrol hebben, moeten over de juiste kennis en competenties beschikken. Het

vraagt bijvoorbeeld om specifieke kennis en competenties om portfoliomanagement op te

zetten, of om een heldere architectuur uit te tekenen.

 

Ook het ophalen en challengen van de informatiebehoefte, is een vak apart. Hetzelfde geldt voor

managers en teamleiders die in staat moeten zijn om keuzes te maken op het gebied van

informatievoorziening en ICT. Zorg ervoor dat de personen met een cruciale rol voldoende zijn

of worden opgeleid. Tijdelijke externe expertise kan handig zijn of implementeer een

trainingsprogramma.

5. HOUDING
EN GEDRAG –
HANDELEN
VOLGENS
AFSPRAKEN

Informatiemanagement vraagt niet alleen om heldere afspraken. Sturing hierop en het

beschikken over de juiste kennis en competenties, zijn net zo belangrijk. Informatiemanagement

verwacht ook een passende houding en gedrag van medewerkers en management. Het eerder

genoemde ambassadeurschap van managers is hiervan een voorbeeld. Pakken jullie managers

deze rol? Zij moeten in hun houding en gedrag laten zien, dat ze achter de bedrijfsstrategie staan

en hier hun best voor doen. Dit straalt uit op de rest van de organisatie.



 

6.
ORGANISATIE
INRICHTING –
DE JUISTE
MENSKRACHT
OP DE JUISTE
PLEK
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Een ander voorbeeld is het denken in processen. In veel organisaties zijn mensen geneigd te

redeneren vanuit hun eigen taak of afdeling. Het zit niet in hun natuurlijk gedrag om de

samenwerking met ander afdelingen te zoeken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid over het

totale proces te nemen. Herkenbaar? Zorg er dan voor dat de samenwerking over afdelingen en

processen heen gestimuleerd wordt en benadruk de cruciale rol die de medewerker hier zélf in

heeft.

 

Wat ik ook vaak zie in organisaties: u vraagt, wij draaien. Mensen zijn geneigd om anderen direct

te helpen en (ad-hoc) vragen snel te beantwoorden of problemen op te lossen, zonder kritische

vragen te stellen over nut en noodzaak. Dit gebeurt vaak vanuit servicegerichtheid en

enthousiasme, maar dit zorgt voor veel inefficiëntie en afleiding van het daadwerkelijke

probleem op de langere termijn. Er is hierdoor vaak onvoldoende tijd en aandacht om goed na te

denken over structurele oplossingen.

 

Het veranderen van houding en gedrag is niet makkelijk en vraagt voortdurend aandacht. Maak

het standaard onderdeel van functioneringsgesprekken en stuur op voorbeeldgedrag van

managers en teamleiders.

Informatiemanager – Verantwoordelijk voor een gebalanceerde afstemming van de vraag naar

IV/ICT-diensten op het aanbod van IV/ICT-diensten en aanjager binnen de organisatie.

Bevindt zich centraal in de organisatie, is onafhankelijk en stimuleert samenwerking.

Portfoliomanager - Houdt overzicht over alle projecten en initiatieven en voelt zich

verantwoordelijk voor onderbouwde keuzes en prioritering. Bevindt zich centraal in de

organisatie, is onafhankelijk en stimuleert samenwerking.

Informatiemanagement is grotendeels mensenwerk. De mensen moeten beschikbaar zijn en zich

op de juiste plek in de organisatie bevinden. Hieronder vind je een toelichting op een aantal

rollen binnen informatiemanagement, die in meer of mindere mate moeten worden ingevuld:



1 2

Programma-/Projectmanager - Verantwoordelijk om een project of programma van projecten

binnen de kaders van kwaliteit, tijd en geld af te ronden.

Business analist - Helpt de organisatie bij het bepalen, omschrijven en visualiseren van hun

behoeften en is in staat dit te vertalen in concrete eisen en wensen voor IV/ICT. Ook help de

business analist bij het vaststellen van de impact van veranderingen.

Architect - Bewaakt de cohesie van IT-systemen en ontwikkelingen met behulp van heldere

overzichten en architectuurprincipes. De architect houdt daarbij voortdurend rekening met

de doelen organisatie.

Informatie-/Data analist - Verantwoordelijk voor het waardevol maken van data en

(stuur)informatie. Is in staat om datakwaliteit te borgen en eisen/wensen te vertalen naar

heldere overzichten.

Zoals eerder beschreven werkt informatiemanagement alleen als je het op een integrale,

afdeling-overstijgende wijze toepast. Alleen dan is het mogelijk om de juiste strategische keuzes

te maken, overzicht te bewaren over alle initiatieven in de organisatie en om de volledige

informatiebehoefte binnen de organisatie af te dekken. Kortom, samenwerking is cruciaal.

 

Op dit vlak heeft de Informatiemanager een belangrijke rol. Hij of zij moet zich moeten opstellen

als de onafhankelijke aanjager van deze samenwerking. Regelmatig adviseer ik organisaties om

een centraal Samenwerkingsplatform Informatiemanagement op te zetten. Dit onder leiding van

de centrale Informatiemanager en waarin alle disciplines in de organisatie zijn

vertegenwoordigd. 

De uitvoering van deze rollen vraagt vanzelfsprekend om bepaalde kennis en competenties.

Mogelijk is deze al aanwezig binnen de organisatie. Hoe is dit in jouw organisatie geregeld? Veel

bedrijven en instellingen lopen hierin achter. Ze kiezen ervoor om nieuwe functies te creëren,

externe expertise in te huren of hun bestaande medewerkers op te leiden en vrij te spelen om

deze nieuwe rollen op zich te nemen.

7. SAMEN-
WERKING -
INTEGRALITEIT
EN HETZELFDE
RITME
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Informatiemanagement leidt tot besluitvorming en onderbouwde veranderingen. Deze hebben

allemaal impact op de organisatie en haar medewerkers. Om misverstanden en frustratie te

voorkomen, moeten deze medewerkers vroegtijdig worden betrokken bij de besluitvorming en

moet de impact helder worden toegelicht en gecommuniceerd.

 

Herken je deze vragen?

 

Wat is het beleid nu precies? Waar kan ik de besluiten vinden? Wat wordt er precies van ons verwacht?

Welke actie moet ik ondernemen? Wat verandert er voor onze afdeling? Wat zijn de wettelijke regels en

richtlijnen?

 

Het gevaar hiervan is dat zaken verkeerd geïnterpreteerd worden of over het hoofd worden

gezien, dat wildgroei ontstaat in de organisatie, dat het wiel onnodig opnieuw uitgevonden

wordt. Dit alles met inefficiënties en risico’s tot gevolg. Wat kun je als organisatie hieraan doen?

 

Zorg er allereerst voor dat alle keuzes en besluiten helder worden gedocumenteerd en gedeeld

met de organisatie. Dit geldt overigens voor keuzes en besluiten over alle onderwerpen, niet

alleen op het gebied van IV/ICT.

 

Dit platform bestaat dan uit proceseigenaren uit de gebruikersorganisatie en experts op het

gebied van ICT, informatievoorzienig en data. Zij komen structureel en met regelmaat bij elkaar,

o.a. om het portfolio van initiatieven te herijken, besluitvorming voor te bereiden, behoeften te

peilen en impactanalyses uit te voeren.

8.
COMMUNICATIE
– UITWISSELEN
VAN KENNIS &
INFORMATIE,
OP DEZELFDE
GOLFLENGTE
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Veel bedrijven en instellingen hebben een complex landschap van ICT-systemen en

informatiestromen gecreëerd, met alle inefficiënties van dien. Herkenbaar? Idealiter zou het

samenspel van systemen (architectuur) moeten zorgen voor een beheersbaar en

(kosten)efficiënt applicatielandschap. Bovendien zou dit landschap optimaal moeten bijdragen

aan de doelstellingen van de organisatie. Op beide fronten is binnen veel organisaties nog

verbetering mogelijk.

 

Goed ingericht informatiemanagement (inclusief portfoliobesturing) kan je helpen om hier de

juiste keuzes in te maken. Het belangrijkste doel van informatiemanagement is immers om een

goede balans te vinden tussen toegevoegde waarde (voor de business, eindgebruikers) en

beheersbaarheid van de techniek.

Het is daarnaast van belang dat de vorm, inhoud en kanalen van de berichten is afgestemd op de

behoefte en het kennisniveau van de doelgroepen. Korte, krachtige berichten waarin direct

duidelijk is wat het doel van het bericht is en wat de verwachte actie is. Ook hier geldt: less is

more.

9. TECHNIEK –
OPTIMALE
ONDER-
STEUNING
DOOR
INFORMATIE,
DATA EN
APPLICATIES



INSPELEN OP
NIEUWE
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN
De wereld om je bedrijf of instelling staat

niet stil. Technologische ontwikkelingen

volgen elkaar snel op en toepassingen

worden steeds slimmer. Leveranciers spelen

hier slim op in en weten dit goed te

verkopen. Veel van deze ontwikkelingen zijn

echter niet direct toepasbaar binnen je

organisatie en behoeven niet direct

aandacht. Zorg er in ieder geval voor dat

voldoende balans bestaat tussen de basis op

orde brengen en voldoende experimenteren

en ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Bij het benutten van technische mogelijkheden

gaat het niet alleen over nieuwe innovatieve

techniek of nieuwe applicaties. Het kan ook gaan

om beschikbare (verborgen?) slimme

functionaliteiten die reeds beschikbaar zijn in de

bestaande systemen binnen je bedrijf of instelling.

Dit laaghangend fruit kan vaak heel snel worden

geïmplementeerd en direct voor efficiëntie zorgen.

BENUTTEN VAN
LAAGHANGEND
FRUIT
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Het in de gaten houden van deze ontwikkelingen, het vaststellen van de impact en het

beoordelen of en wanneer je hier prioriteit aan moet geven valt idealiter ook onder de

informatiemanagementfunctie.

 

Veel toegepast advies is om dit onder te brengen in het eerder genoemde

Samenwerkingsplatform Informatiemanagement. Hier wordt immers het totale portfolio van

initiatieven bewaakt. Het platform kan onderzoeken en inschatten wat de waarde en impact van

een nieuwe toepassing is en hier vervolgens een bepaalde prioriteit aan geven. Ook kan het

platform voldoende tegenwicht bieden en kritische vragen stellen aan leveranciers met een

overtuigend (?) verhaal.



Gebaseerd op de daadwerkelijke

informatiebehoefte in de organisatie en het meten

van de prestaties van de strategische thema’s en

de onderliggende processen en projecten, kun je

starten met de juiste ontsluiting, analyse en

presentatie van de data.

DATA
WAARDEVOL
MAKEN
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Het is hiervoor heel belangrijk dat je je eigen systemen goed kent. Zorg er daarom voor dat je

voldoende werkt aan de kennisontwikkeling en borging hiervan binnen je organisatie.

Bijvoorbeeld bij Applicatiebeheerders. Alleen dan ben je in staat om slimme, laagdrempelige

verbeteringen door te voeren met snel resultaat, zonder afhankelijk te zijn van dure

leveranciers.

Hiervoor moet je technische keuzes maken en beperkingen van de huidige infrastructuur

wegnemen of (tijdelijk) omzeilen. Vanwege het technische karakter en de afhankelijkheid van

leveranciers, is het verstandig om hier een programma of project van te maken. Dit kan

bijvoorbeeld gecoördineerd worden vanuit het eerder beschreven Samenwerkingsplatform

Informatiemanagement. Doel van dit project moet zijn om op een effectieve, efficiënte en

beheersbare manier invulling te geven aan de vastgestelde informatiebehoefte.



BENIEUWD HOE
JOUW
ORGANISATIE
ERVOOR STAAT?
Je hebt kennis kunnen maken met de

negen belangrijkste voorwaarden voor

toekomstbestendig

informatiemanagement. Hopelijk geven ze

je waardevolle inzichten in je zoektocht

naar een passende aanpak voor jouw

organisatie. 

 

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie

ervoor staat? Download dan deze handige

checklist met 42 stellingen die je jezelf of

collega’s kunt voorleggen. Dit helpt je om

een eerste beeld te vormen van hoe jouw

bedrijf of instelling ervoor staat en op

welke fronten verbeterpotentieel zit. Doe

er je voordeel mee en pluk optimaal de

vruchten van informatiemanagement als

‘motorolie voor je digitale transformatie’.

DOWNLOAD DE
CHECKLIST

https://www.mobilee.nl/wp-content/uploads/2019/05/Checklist-Toekomstbestendig-Informatiemanagement.xlsx


KOEN
HILHORST

Als business analist en projectleider heeft

Koen Hilhorst ervaring binnen diverse

dienstverlenende organisaties in de

Overheid, Financiële dienstverlening, Zorg,

Onderwijs en Telecom. Hij voelt zich thuis in

projecten op het snijvlak van processen,

mens, organisatie en IT. Zijn credo? “Stop

Starting, Start Finishing.” Hij zet zich altijd

in om zo snel mogelijk tastbare resultaten op

te leveren. 

Consultant Digitale Transformatie
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