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Strategische informatiemanagement voor

jouw digitale transformatie!

"Business en IT zijn één; 
De masterclass heeft ons

geholpen een basis te
creëren waarop wij ook

daadwerkelijk samen
verder kunnen.” 

 
Leonieke van der Meer 

RvB bij Flynth accountants en
adviseurs



Veel organisaties zijn bezig met digitale transformatie. Door de digitalisering
wordt innovatie binnen organisaties versnelt. Daardoor wordt er steeds meer
en vaker geëxperimenteerd met opkomende technologieën zoals Artificial
Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA), (big) data analytics,
Internet of Things (IoT) of bijvoorbeeld Virtual / Augmented Reality (VR/AR). 
 
Deze experimenten worden echter vaak opgezet in lab-omgevingen, zodat
ze niet worden gehinderd door bestaande structuren en applicaties.

 

Een slagvaardige informatievoorziening

en informatiemanagement!

"Digitale transformatie
is het realiseren van

business waarde door
vernieuwing van

dienstverlening of
business processen

door de inzet van
nieuwe technologieën”.

Voor duurzaam succes en digitaal
leiderschap is het nodig dat experimenten
‘landen’ in de bestaande organisatie. Dat
kennis en kunde structureel worden
opgebouwd en dat de nieuwe technologieën
worden ingepast in de bestaande
dienstverlening, bedrijfsprocessen en het
applicatielandschap van de organisatie. 
 
Informatiemanagement legt hiervoor een
basis met effectieve business – IT alignment
processen en –structuren en een robuust én
flexibel applicatielandschap (architectuur).

2. Waarom van belang?

HOE INFORMATIEMANAGEMENT 
DIGITALE TRANSFORMATIE  VERSNELT



Makkelijker met business- en IT professionals samenwerken door een
gezamenlijke taal en referentiekader
Wederzijds begrip opbrengen voor de verwachtingen en issues van
business èn IT
Processen en structuren opzetten voor samenwerking en governance
tussen business en IT
Zorgen voor een effectieve invulling van ieder zijn rol in de totale IT-
voortbrengingsketen
Beter onderbouwen wat nodig is om in regie te zijn / komen voor een
robuuste en tegelijk flexibel IT landschap, nu en in de toekomst.

 
Lees in hoofdstuk 3 meer over de masterclass, het programma en de
doelgroep.

"Vergroot vandaag nog
jouw algemene kennis over
informatiemanagement!"

Wat krijg je?1.

MET HET VOLGEN VAN DEZE MASTERCLASS,
ZUL JE  B INNEN 3  DAGDELEN.. .

 

 



INFORMATIEMANAGEMENT:
SPIL  TUSSEN BUSINESS EN IT !

Informatiemanagement vormt de spil tussen de behoeften van de business
en de (on)mogelijkheden van IT. Er zijn kansen om met IT meer waarde te
creëren door IT in te zetten voor o.a. productvernieuwing, optimalisatie van
processen of zelfs nieuwe business modellen. Nieuwe technologische
ontwikkelingen geven mogelijkheden voor innovaties en zorgen soms voor
een veranderende kostenstructuur doordat kapitaalslasten verschuiven naar
operationele kosten (denk aan cloud).

"Informatiemanagement is het managen van vraag en

aanbod van informatievoorziening en IT op strategisch,

tactisch en operationeel niveau; Voor processen, mensen,

middelen, procedures en structuren."

Organisaties kunnen problemen ondervinden bij de implementatie van
informatiemanagement. Zo kan er wederzijds onbegrip ontstaan tussen
business en IT, is er wantrouwen in de IT-organisatie of is er onvoldoende
sturing op veelbelovende IT-projecten. Aan de technologiekant worstelen
veel organisaties met 'legacy' problemen als gevolg van verouderde
applicaties of technologie en (mede daardoor) hoge IT-kosten, wat
belemmerend werkt bij vernieuwing en verandering. Bij
informatiemanagement komen al deze elementen samen.



In drie dagdelen van 3 uur, wordt de kennis over thema's binnen
informatiemanagement gedeeld door middel van colleges. Deze colleges
zijn geschikt voor business- en IT-management. De dagindeling is als
volgt*:

Dag 1: de basis van informatiemanagement
De masterclass begint met het toelichten van enkele basisbegrippen en –
concepten. Doel is om de deelnemers vertrouwd te maken met het jargon,
het belang, de betekenis en ontwikkeling van informatiemanagement,
veelvoorkomende problematiek en een inkijk in hoe IT-oplossingen
worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
 
Dag 2: Digitale transformatie en technologische ontwikkelingen
We gaan we in op digitale transformatie: wat is het en wat is de relatie met
informatiemanagement? Daarnaast komen verschillende technologische
ontwikkelingen aan bod en bepalen we het belang en impact van deze
ontwikkelingen op de organisatie als eerste aanzet voor een digitale
roadmap.
 
Dag 3: Processen en governance van informatiemanagement
In het laatste deel zoomen we verder in op informatiemanagement: welke
processen, rollen en structuren zijn hiervoor nodig? Hoe richten we
eigenaarschap en governance in? Vervolgens verdiepen we het
onderwerp architectuur als belangrijk aspect van informatiemanagement.
 
*In overleg met de klant. Wijzigingen in het programma onder voorbehoud. 

 Over de masterclass

ONDERWERPEN

3. Over de masterclass



 Over de masterclass

PROGRAMMA



directie
business management
IT-management

De masterclass informatiemanagement wordt gegeven door Jeroen Stoop
en Leon Brunenberg, beiden ervaren management consultants en docenten
bij Mobilee. De masterclass is bedoeld voor personen die een business of
IT-achtergrond hebben en dan met name voor:

 
Er is ruimte voor ca. 8-18 deelnemers.
 
Investering
De kosten voor deze incompany masterclass (3x3 uur, inclusief
volwassenheidssurvey) bedragen in totaal € 10.800,- exclusief BTW.
 
De locatie wordt door de klant beschikbaar gesteld; desgewenst zijn
deelnemers welkom bij Mobilee in Creative Valley (Papendorp Utrecht).
Planning en uitnodiging van deelnemers vindt plaats door de
klantorganisatie. Eventuele locatiekosten worden doorberekend.

 Over de masterclass

"Deelnemers bereiden zich in ca. 20 min. voor op de

colleges door vooraf enkele vragen en een

volwassenheidssurvey in te vullen. Verdere voorbereiding

is niet nodig; relevante artikelen voor verdieping worden

beschikbaar gesteld."

DOELGROEP EN INVESTERING



Mobilee management & advies is in 2004 opgericht. Wij hebben een
jarenlange historie in het opereren op het snijvlak van business en IT. Om
hierin optimaal kansen te benutten en succesvol te veranderen, hebben wij
specifieke expertise, methodieken & technieken in huis om vraagstukken
binnen de Digitale Transformatie apart of in samenhang aan te pakken.
 
Op het gebied van informatiemanagement hebben wij diverse opdrachten
mogen uitvoeren voor klanten binnen de zorg, overheid, telecommunicatie en
uitvoeringsinstanties. 
 
De kennis die onze consultants bezitten delen wij graag met onze klanten door
middel van de masterclass informatiemanagement. Hiermee helpen wij
organisaties verder met het opzetten van een sterke informatievoorziening en
informatiemanagement binnen de organisatie. De docenten van deze
masterclass zijn dagelijks actief binnen hun vakgebied, daardoor weten zij de
brug te slaan tussen theorie en de praktijk.
 
 

NEEM CONTACT OP VOOR 
MEER INFORMATIE

 4. Over Mobilee en inschrijven

Neem contact op 
via info@mobilee.nl

http://mobilee.nl/
https://www.mobilee.nl/contact/
https://www.mobilee.nl/contact/
https://www.mobilee.nl/contact/


Over Jeroen Stoop: Jeroen is werkzaam bij Mobilee management & advies
als consultant. Al meer dan 20 jaar brengt hij theorie en praktijk samen in de
opdrachten die hij doet. Hij heeft gewerkt als informatiemanager,
kwartiermaker informatiemanagement, enterprise architect, programma- en
projectmanager en business consultant in diverse organisaties, van financiële
dienstverleners tot overheid. Daarnaast is hij docent geweest Digitale
Transformatie en Informatiemanagement voor masterstudenten aan de HU.
 
Over Leon Brunenberg: Leon is (mede)oprichter en partner van Mobilee
management & advies en Friss en mede-investeerder in diverse start-ups.
Leon is een typische innovator met oog voor pragmatiek en altijd op zoek naar
vernieuwing. De afgelopen 30 jaar is hij betrokken geweest bij diverse
projecten met vaak als gemeenschappelijke deler het ‘fitter’ maken van de
betreffende organisatie. Hij is goed op de hoogte van moderne IT-
toepassingen zoals AI & SAAS-gebaseerde oplossingen.
 
Inschrijven of meer informatie, neem 
contact met ons via de button

OVER DE DOCENTEN

 

Neem contact op 
via info@mobilee.nl

http://mobilee.nl/
https://www.mobilee.nl/contact/
https://www.mobilee.nl/contact/
https://www.mobilee.nl/contact/


Creative Valley
Ortelliuslaan 15
3528 BA Utrecht
 
Tel: 030-767 0350
info@mobilee.nl
www.mobilee.nl
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MOBILEE  MANAGEMENT & ADVIES

"Download op onze website
de e-books over het
implementeren van

informatiemanagement
binnen jouw organisatie!”.

5. Contact

http://mobilee.nl/
http://www.mobilee.nl/
https://www.mobilee.nl/succesvol-informatiemanagement-ebook/

