
Succesvol
INFORMATIEMANAGEMENT 

binnen jouw organisat ie

E-
B

O
O

K
D
E
E
L

 
2

,
 
2
0
2
0

Vier  be langr i jke

u i tdag ingen  b i j  de

inr icht ing  van

in format iemanagement



In ons eerder verschenen e-book

'Informatiemanagement als

motorolie’ lees je wat

informatiemanagement (IM)

precies inhoudt. Onze korte

definitie luidt als volgt: 

In ons dagelijks werk ervaren wij dat

veel bedrijven en (zorg)instellingen

strubbelingen ervaren met het goed

organiseren van informatie-

management. En zoals we in het vorige

e-book benadrukten, werkt

informatiemanagement alleen ‘goed’

met een integrale aanpak. Juist dat

maakt het in veel gevallen ingewikkeld.

Het is vaak lastig om objectief te

beoordelen waar het precies mis gaat.   

"het afstemmen 
van de vraag op het

aanbod van diensten op het
gebied van informatie-

voorziening en IT."

Daarnaast introduceerden we in het e-book negen aandachts-

gebieden voor succesvol informatiemanagement. Veel

organisaties hebben hiermee een vliegende start gemaakt. Zij

zijn toegewijd bezig om hun informatiemanagement goed te

organiseren, in te richten en uit te voeren. Toch ervaren ze

hierbij problemen en knel-punten. Kortom: het IM-proces stokt

en de motorolie voor digitale transformatie is onvoldoende

aanwezig. Daardoor loopt de motor vast...Wat nu? 

In le id ing

HELP DE  MOTOR LOOPT VAST!

INTEGRALE AANPAK IS
DE BASIS

De verwachtingen van je klanten, cliënten, patiënten, maar ook

medewerkers zijn hoger dan ooit. Zij gaan allemaal uit van een

perfecte klantervaring, ondersteund door moderne digitale

middelen. Een digitale transformatie binnen jouw organisatie is

daarom een must en je kunt daarbij niet zonder goed

informatiemanagement. 
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https://www.mobilee.nl/digitale-transformatie-informatiemanagement/


In dit tweede e-book willen we vanuit onze eigen praktijk een

aantal ervaringen delen. Hiermee zorgen we voor herkenning

en daarmee erkenning van veelvoorkomende (onzichtbare)

beperkingen binnen het gebied van informatiemanagement. We

willen zichtbaar maken met welke uitdagingen organisaties

dagelijks worstelen.

 

We bieden verschillende oplossingsrichtingen die afgestemd

kunnen worden op de specifieke situatie van de klant. We

omschrijven graag vier veelgehoorde uitdagingen die wij

tegenkomen bij onze klanten.

VIER UITDAGINGEN
UIT DE PRAKTIJK
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UITDAGING 1 :  
KENNIS OVER EN DEFINIT IE  VAN
INFORMATIEMANAGEMENT

De teamleider heeft niet het gevoel geholpen te worden met

informatiemanagement. Hij vindt dat hij niet meteen krijgt wat hij

vraagt. Er worden ineens allemaal vragen gesteld over zijn

businessprocessen. Dat voelt als onnodige bemoeienis met zijn

werkzaamheden, door mensen die er eigenlijk geen verstand van

hebben.

- Quote van teamleider -

“WAAROM LEVEREN 

ZE NIET WAT IK VRAAG, DAAR ZIJN ZE BIJ

IM TOCH VAN?”

Vaak wordt IM nog gezien als een upgrade van de IT-afdeling.

Of zelfs een heel nieuw IT-onderdeel dat wordt gezien als extra

overhead. Anderen zien het als nieuwe ‘oplosgroep’, die

specifiek gericht is op het leveren van informatie, waarmee dan

eigenlijk rapportages bedoeld worden. 

 

We zien in veel organisaties de business de IT-afdeling

benaderen als een directe interne leverancier, in een echte

opdrachtgever- en leveranciersrelatie. Het belang en de

toegevoegde waarde van informatiemanagement wordt niet

begrepen en niet onderkend, laat staan dat IM een

onafhankelijke, centrale locatie binnen de organisatie (tussen

business en IT in) heeft. En bovendien ontbreekt er een integrale

aanpak waarbij alle randvoorwaarden zijn ingevuld.

DIT IS ER MOGELIJK 
AAN DE HAND
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Dit alles ontstaat wanneer er binnen de organisatie geen

eenduidige definitie is over wat informatiemanagement is en wie

wat doet binnen de organisatie. 

OORZAKEN 
VAN DIT PROBLEEM

“Er is beperkte
kennis en geen

eenduidige
definitie voor IM

binnen de
organisatie”

Klinkt bekend? Laten we dan eens zien welke drie opvolgende

oplossingen we kunnen inzetten.

DRIE OPLOSSINGEN VOOR
EEN DUIDELIJKE DEFINITIE

Definieer informatiemanagement1.

2. Maak het concreet

Eén heldere definitie voor IM, afgestemd op de specifieke

organisatie. 

Helder wat ieders rol is en welke vorm van samenwerking

nodig is om IM succesvol te maken.

Doorleef het thema IM in workshops met alle

belanghebbenden, zowel vanuit de business als vanuit IT en

zowel strategisch, tactisch als operationeel. Stel jezelf twee

doelen:      

1.

2.

Gebruik naast de brede, integrale aanpak een heel concrete

case om daar de ‘IM-filosofie’ op los te laten. Doorloop in

deze case de gehele IM-keten zodat alle aspecten van IM

aan bod komen. Zodoende kun je snel de meerwaarde van

IM zichtbaar maken voor de organisatie, zonder dat je het te

groot maakt. Hierdoor houd je draagvlak.

Er is onvoldoende besef wat

informatiemanagement aan toegevoegde

waarde levert en wat dit kan betekenen en/of

opleveren voor managers en medewerkers

(zowel in de business als bij IT). De

verwachtingen over wat IM doet en levert zijn

daardoor onjuist. En juist doordat

verwachtingen onterecht zijn levert dit ook veel

onvrede op.

4



3. Goed voorbeeld doet goed volgen
 Zorg ervoor dat managers en teamleiders de digitale visie

en strategie uitdragen in de organisatie en hiermee een

inspirerend voorbeeld zijn voor de organisatie. Met andere

woorden: realiseer digitaal leiderschap.
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UITDAGING 2:  
SNEL TASTBARE RESULTATEN VS
ORGANISATIEVERANDERINGEN

Grote teleurstelling ontstaat bij de directie en het management.

Ze kunnen hun beloftes niet waarmaken. De nieuwe manier van

werken levert niet op wat ze verwacht hadden. In de organisatie

ontstaan twijfels over het belang en de toegevoegde waarde van

IM. Is dit wel het juiste besluit geweest? Moeten we er niet mee

stoppen en teruggaan naar de oude situatie?

- Quote van manager - 

“WE HEBBEN NU INFORMATIEMANAGEMENT

INGEVOERD, WAAROM ZIJN ER NOG GEEN

TASTBARE RESULTATEN?”

Door het wegblijven van tastbare resultaten van informatie-

management, kunnen de beloftes die gedaan zijn met komst van

IM niet worden waargemaakt. Het management wordt onrustig

en er ontstaat twijfel. Deze twijfel zorgt ervoor dat de organisatie

ook moeite heeft om de nieuwe manier van werken te adopteren.

Mensen vallen terug in oude gewoontes, waardoor de ruimte

voor de groei van IM wordt beperkt. Resultaten zullen daarmee

alleen maar verder achterblijven.

DIT ZIEN WE GEBEUREN

Vergeet niet dat starten met informatiemanagement veelal ook

een echte organisatieverandering met zich mee brengt. Daarvoor

is een langere adem nodig. Natuurlijk, wanneer je investeert in

een afdeling IM wil je ook direct resultaat. Toch is het belangrijk

om te bedenken welke resultaten je op welke termijn verwacht.

En je daarbij af te vragen wat realistische resultaten zijn. Gaat

het vooral om maar tastbare resultaten en producten

(bijvoorbeeld de oplevering van betere dashboards en

rapportages)? 

HOE VERWACHTINGEN SOMS
ONREALISTISCH BLIJKEN
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“Het boeken van 
snel, tastbaar resultaat versus het in gang zetten van

structurele organisatie-verandering vraagt om een
andere way of working. 

 
Er bestaan onrealistische verwachtingen over de

resultaten van IM.”

De oorzaak van dit probleem zit vooral in onrealistische

verwachtingen in combinatie met onvoldoende

verwachtingsmanagement in de organisatie. Belangrijk om daar

je pijlen op te richten.

ZO CREËER JE REALISTISCHE
VERWACHTINGEN

Zorg voor juist verwachtingsmanagement!1.
Start bij het inrichten van informatiemanagement bij de

directie of het management en maak hen duidelijk dat het een

organisatieverandering betreft. Zij hebben hier een actieve rol

in en  verwachtingen moeten realistisch zijn. Ook hier is het

ontwikkelen van digitaal leiderschap dus belangrijk.

2. Kies voor een integrale aanpak
Besteed vanaf het begin aandacht aan het grotere geheel.

Wat is er allemaal nodig om IM goed te organiseren? Maak

vervolgens bewust goed afgewogen en logische keuzes.

Wees hierbij realistisch, ga stap-voor-stap te werk en geef

voldoende aandacht aan de minder tastbare, maar minstens

zo belangrijke resultaten. Denk hierbij aan zaken als

verbinding, samenwerking, besturing en fundamentele

organisatieverandering.

Of juist resultaten op het gebied van verbeterde afstemming

tussen de business en IT en scherpere analyse van

informatievraagstukken? Hierdoor kun je betere kosten-

batenafwegingen en beter onderbouwde keuzes maken. Dit is

ook waardevol, ondanks dat deze minder tastbaar zijn.
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3. Maak een overzichtelijke roadmap
Zorg ervoor dat tastbare en minder tastbare resultaten op

deze roadmap voldoende in balans zijn en deel dit met de

organisatie. Op die manier bied je een totaaloverzicht, zodat

duidelijk is wat er allemaal moet gebeuren én worden

activiteiten geprioriteerd en met focus opgepakt. Hierdoor is

er ook zichtbaar resultaat en houdt dit je collega’s

aangesloten.
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Op zoek naar een
overzichtelijke
roadmap? Vraag hem
vandaag nog aan via
info@mobilee.nl



UITDAGING 3:  
DE  KLOOF TUSSEN ORGANISATIE,
STRATEGIE  EN IT

Er wordt een nieuwe tool geïmplementeerd. De business

manager vraagt zich hardop af waarom. Die oude werkte toch

ook prima? Hij kan het ook niet linken aan de

organisatiestrategie of -doelstellingen. Toch wordt hij

geconfronteerd met een grote verandering in zijn proces. Hij is

niet betrokken en voelt zich al helemaal niet verantwoordelijk dit

project. Dit is een IT-feestje.

- Quote van manager - 

“GOED AL DIE IT-PROJECTEN, MAAR

WAAROM DOEN WE DIE EIGENLIJK? WAT

LEVERT HET MIJ OP?”

De IT-afdeling ziet de business manager als opdrachtgever van

haar projecten. Alleen ziet de business manager dit zelf hele-

maal niet zo. Gevolg is dat het project voornamelijk geïnitieerd

wordt vanuit IT. Hierdoor gaat het vooral over het implementeren

van een nieuwe tool in plaats van het verbeteren van het proces.

Het is ook niet duidelijk wat het de organisatie oplevert en hoe

dit bijdraagt aan de organisatie-doelstellingen. Hierdoor is er

vaak geen draagvlak en ontstaat er zelfs weerstand rondom de

implementatie.

WAT GAAT HIER MIS?

Om te beginnen is de organisatiestrategie vaak

onvoldoende concreet gemaakt. Er bestaat wel een

visie, maar zonder specifieke doelstellingen en

zonder plan over hoe deze doelstellingen bereikt

gaan worden. Een concrete organisatie-strategie is

cruciaal om dit te kunnen vertalen naar een IT -

strategie. Hierin dient dan voldoende aandacht te

zijn voor de toegevoegde waarde van IT-middelen

en informatie als strategische brandstof. Met andere

woorden: hoe kan in dit geval goed informatie-

management helpen om de core business

succesvoller te laten worden?

MAAR HOE KOMT DIT NOU?

“Er bestaat een
kloof tussen de
organisatie- en

IT-strategie”
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Er zijn verschillende oplossingen die ervoor zorgen dat de

organisatiestrategie en IT dichter tot elkaar komen. We noemen

er hier drie.

ZO ZORGEN WE DAT DE
KLOOF WORDT GEDICHT

Het is belangrijk dat hij of zij een rol speelt bij de

concretisering van de bedrijfsstrategie. Besteed van begin af

aan aandacht aan de toegevoegde waarde van IT en

informatie om de doelen te bereiken.

2. Maak een concreet portfolio 

van projecten en initiatieven
Om draagvlak en opdrachtgeverschap te verkrijgen, borg je

het maken van een portfolio direct in dit proces. Ook alle

business managers zijn betrokken bij de totstandkoming van

de doelstellingen. Het start immers bij de wens vanuit de

corebusiness.

3. Concretiseer je informatieplanning
Tot slot vertaal je het IT-gerelateerde deel van het portfolio

naar de informatieplanning van de organisatie. Vergeet hierin

wederom niet de organisatie voldoende mee te nemen.
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1. Betrek de informatie- 

en/of portfoliomanager

https://www.mobilee.nl/portfolio-management/


UITDAGING 4:  
STRATEGIE  EN
UITVOERING LOPEN UITEEN

Het management ziet veel initiatieven ontstaan die bij moeten dragen aan

goed informatiemanagement. Op zich positief, maar als ze goed kijken

zien ze dat deze niet altijd aansluiten bij de doelstellingen van de

organisatie. Ze vragen zich af hoe dit kan. Zijn de kaders soms niet

duidelijk genoeg? Gaat er iets mis in de (aan)sturing? Missen we kennis

en competenties? Waarom doen we niet gewoon wat we hebben

afgesproken met onze strategie en doelstellingen?

- Quote van hoger management - 

“WAAROM KRIJGEN WE GEEN GRIP OP ALLE INITIATIEVEN

BINNEN DE ORGANISATIE? GEVOELSMATIG STOPPEN WE

ENERGIE IN DE VERKEERDE DINGEN…..”

Er ontstaan (te) veel initiatieven, waardoor dit niet tot het

gewenste resultaat leidt. Ook kan het zijn dat door gebrek aan

sturing teams autonoom aan de slag gaan, waarbij ze de

samenhang danwel strategie uit het oog verliezen. Er is een

ongezonde of verstoorde balans tussen strakke sturing en

vrijheid/ondernemerschap in de organisatie. Bovendien zijn de

initiatieven die ontstaan vanuit de operatie vaak gericht op de

korte termijn en het blussen van brandjes. Dit gaan dan ten

koste van de lange termijn doelstellingen. Er gaat veel energie

zitten in het doen van ‘verkeerde dingen’. Echt zonde van de

energie, tijd en geld!

WAT ZIEN WE HIER
GEBEUREN?
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Er zijn meerdere oorzaken te benoemen voor deze verstoorde

balans. De organisatie is niet in staat om de juiste sturing te

geven aan de geprioriteerde projecten en initiatieven en bereikt

daarmee dus niet de juiste resultaten. Of de organisatie beschikt

niet over een gestructureerde en procesmatige aanpak voor de

besturing van het portfolio. Naast het gebrek aan sturing, is men

vaak ook niet gewend om binnen kaders te werken.

Medewerkers zijn in de loop van de jaren gewend geraakt aan

hun vrijheid en het trekken van hun eigen plan. Dit is vaak

gebaseerd op hun enthousiasme en op wat de operatie vandaag

de dag van ze vraagt. 

WAAR WORDT DIT DOOR
VEROORZAAKT?

"Directie en management 
slagen er onvoldoende in om de

strategie om te zetten in concrete
(gefocuste) acties in de organisatie 

(op de werkvloer). 
 

Zorg voor balans tussen de korte
en lange termijn.”
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Teamleiders uit de operatie zijn daarnaast ook niet altijd gewend

om het strategisch beleid van de organisatie verder uit te

dragen. Dit alles maakt het lastig om een nieuwe

structuur/methodiek te introduceren. Ook hiervoor is een

cultuurverandering nodig. Tot slot mist de dialoog tussen de

operatie en strategisch niveau. De mogelijkheid om initiatieven

vanuit de operatie in lijn te brengen met de strategie, omdat

deze wezenlijk waarde kunnen toevoegen, ontbreekt.



 Veranker eigenaarschap en digitaal 
 leiderschap steviger in de organisatie

1.

Bepaal met elkaar wie waarvoor verantwoordelijk is en wie

stuurt op de voortgang/resultaten. Maak duidelijke

afspraken over wederzijdse verwachtingen.

2. Structuur voor besturing is je basis (portfolio) 
 Richt je portfoliomanagementproces (en -besturing) in en

werk aan kennisontwikkeling op dit vlak. Het wordt zo

onderdeel van het dagelijks werk en iedereen weet hoe het

werkt. Doorlopend monitor je de voortgang en

toegevoegde waarde. Hier kun je diverse bekende

technieken voor gebruiken. Bijvoorbeeld de PDCA-cikel of,

uit het LEAN-gedachte-goed, de A3-methode of

Kanbanborden.

3. Breng de dialoog op gang
Aandacht besteden aan wederzijds begrip is belangrijk om

continu waarde toe te kunnen voegen binnen de

strategische kaders, zonder teveel vast te houden aan de

initiële plannen. Blijf ook voldoende ruimte te geven voor

nieuwe ideeën en initiatieven. Natuurlijk is afstemming

hierbij key, om te voorkomen dat er weer teveel

verschillende en onsamenhangende initiatieven worden

gestart.

4. Werk met de langere termijn in je achterhoofd
Uiteindelijk ben je waar je wilt zijn: het loopt! Nu wil je

ervoor zorgen dat dit zo blijft. Ten eerste is het daarom

belangrijk dat je een aanspreekcultuur stimuleert, om de

ingezette koers samen vast te houden. Daarnaast dien je

ruimte te creëren om verder te kijken dan operationele

activiteiten in de ‘waan van de dag’, om daadwerkelijk

resultaat te bereiken.

Deze laatste uitdaging is misschien wel de lastigste. Op de

volgende manieren onderneem je de juiste actie om een

verandering in gang te zetten.

ZO ZET JE DE STRATEGIE OM
IN DE JUISTE ACTIE
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MEER OVER
INFORMATIEMANAGEMENT EN
MOBILEE  MANAGEMENT & ADVIES

En, zijn deze vier uitdagingen ook voor jou herkenbaar? De wereld

verandert steeds sneller en de organisaties die het beste met deze

veranderingen om kunnen gaan, zullen het meest succesvol zijn. Mobilee

Management & Advies helpt je graag bij deze veranderingen. Kun je hulp

gebruiken bij jouw informatiemanagementstrategie, of juist bij het in de

praktijk brengen daarvan? Neem dan contact op met Mobilee.

 

Ben je benieuwd naar Mobilee's eerdere e-book 'Informatiemanagement

als motorolie’? Deze is nog steeds te downloaden via de website.

Interesse in meer interessante artikelen en e-books van Mobilee? Meld je

dan hier aan en je ontvangt ze als eerste in je mailbox. 
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Geschreven door Aniek van den Berg en Koen Hilhorst. Beiden

actief binnen het domein 'Een slagvaardige IV/IM-organisatie'.

 

Contact

MOBILEE MANAGEMENT & ADVIES

Creative Valley

Orteliuslaan 15

3528 BA Utrecht

 

T 030-767 0350

M info@mobilee.nl
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