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Voorwoord

Voor u ligt het Quint/UvA informatiemanagement onderzoek 2013. Dit is het vierde onderzoek vanuit 
Quint sinds 2009 en voor de tweede keer in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in de 
persoon van Toon Abcouwer.

De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is dit jaar uitgebreid. Twee internationale 
studenten hebben hun afstudeeronderzoek uitgevoerd op deelgebieden van het vakgebied 
informatiemanagement. Eén van de onderzoeken vonden wij zo waardevol, dat we het resultaat als 
toevoeging hebben opgenomen.

Verder heeft Hans Smorenburg voor zijn EMIM afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar het 
bevorderen van het innovatievermogen van dienstverlenende (advies)organisaties in de “Connected 
World” (Web 2.0). Ook dit resultaat willen we u niet onthouden en hebben we toegevoegd aan dit 
rapport.

Met dit onderzoek bouwen we verder aan de gedachtegoed van onze voormalig collega Corné Pol. 
Corné noemde zichzelf “ontdekker”; zo introduceerde hij zichzelf bij ons en bij klanten. We verloren hem 
vorig jaar en blijven vasthouden aan zijn drive om te discussiëren over hoe we moeten samenwerken, 
wat we moeten vinden van ons vak, van veranderen en van informatiemanagement. Het onderzoek 
dit jaar kent een verschuiving van meer onderzoekend naar ontdekkend. We hebben getracht meer 
trend onderzoekend te zijn in plaats van achteraf te verklaren “hoe het gekomen is dat...” Voor ons een 
logische volgende stap in de geest van Corné als ontdekker.  

Amely, Bart, Hans, Leo, Tanja en Jan
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1. Inleiding

1.1. Context
We leven in tijden van grote veranderingen. De economische crises en de opkomst van de BRIC 
landen (Brazilië, Rusland, Indië en China) veranderen de spelregels. Ook door internet verandert 
alles, onder meer door de opkomst van social media. Bovendien neemt de dynamiek in de 
omgeving van organisaties toe, evenals de complexiteit van de omgeving. Die omgeving stelt 
andere eisen aan organisaties, en hierdoor gaan de organisaties hele andere eisen stellen aan hun  
informatievoorziening en hun IT-organisaties. Daarnaast worden organisaties geconfronteerd met 
teruglopende budgetten en structurele bezuinigingen en hierdoor wordt de druk op de prestaties 
verhoogd.

Steeds vaker worden bij IT-organisaties tegenstrijdige behoeften neergelegd: voorspelbaar èn 
wendbaar, stabiel èn vernieuwend, goedkoop èn innovatief. Ook is IT een niet weg te denken 
onderdeel van de primaire bedrijfsvoering van organisaties. Wil een organisatie succesvol zijn, dan 
kan dat niet meer zonder een optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die IT biedt.  De eisen 
vanuit de omgeving veroorzaken een ontwikkeling waarin organisaties steeds minder als zelfstandige 
eenheden kunnen worden beschouwd , maar (komma toevoegen) maar veel eerder als onderdeel 
van een groter geheel (netwerk, keten, virtuele organisatie) met alle daaraan gekoppelde dynamische 
ontwikkelingen. Dit resulteert in een groter beroep op coördinatie,  informatie en daarmee ook de 
inzet van IT.

Organisaties die bedrijfsvoering en IT op de meest effectieve en adaptieve wijze integreren zullen 
enerzijds een concurrentievoordeel realiseren en anderzijds beter in kunnen spelen op de noodzakelijke 
dynamiek. Dit vraagt om een kortere time-to-market van nieuwe producten en de noodzaak in te 
spelen op behoeften van individuele consumenten. Kortom, organisaties moeten steeds wendbaarder 
worden. Het belang  van informatie over klanten, producten, samenwerking in ketens, productie, 
etc. neemt exponentieel toe. Om hier goed op in te spelen moet de business (weer) grip krijgen op 
haar informatievoorziening (waar IT een onderdeel van is). Informatiemanagement heeft hierbij een 
belangrijke rol. Als ‘eigenaar’ van de informatievoorziening spreekt zij namens de business met de 
IT-afdeling, geeft sturing aan de ontwikkeling van de informatievoorziening en borgt dat deze in lijn is 
met de strategische doelstellingen van de organisatie.

1.2 Aanleiding onderzoek
Het Quint Research Center voert jaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom 
informatiemanagement. In de afgelopen drie jaar heeft dit onderzoek zich gericht op:

• de positionering van informatiemanagement binnen een organisatie;

• de belangrijkste taken van informatiemanagement en de informatiemanager;

• de omvang en volwassenheid van informatiemanagement;

• en de gehanteerde methoden en technieken binnen informatiemanagement.

Dit jaar is het onderzoek opnieuw uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. 
Naast de onderwerpen die in de voorgaande jaren aan bod kwamen, is er dit jaar specifiek aandacht 
besteed aan de wijze waarop organisaties (en specifiek informatiemanagement) omgaan met 
veranderingen en dynamiek. 
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1.3 Opzet en aanpak
Het onderzoek kent, naast de algemene vragen die elk jaar terugkomen, ook een specifiek thema. 
Zo was het onderzoek in 2009 gericht op de positionering van de informatiemanagement functie. 
In  2010 had het onderzoek als focus de volwassenheid van de informatiemanagement functie in 
organisaties en er werd ingezoomd op de impact van de economische crisis. In 2011 hebben we 
aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van informatiemanagement en de wijze waarop wordt 
omgegaan met veranderingen en innovaties.

Vanwege de langdurige economische crisis ligt de focus bij de meeste organisaties op efficiency en 
betrouwbaarheid. Echter vanuit de markt constateren wij dat er een roep is om zaken echt anders te 
doen: te innoveren. En dat in tijden waarin onzekerheid de boventoon voert en organisaties het liefst 
vasthouden aan ‘oud en vertrouwt’. Als aanvullend thema voor ons onderzoek hebben wij daarom 
gekozen voor: “Organisaties sturen op efficiency en betrouwbaarheid terwijl voor hun voortbestaan 
de focus zou moeten liggen op innovatie en wendbaarheid”.

In het onderzoek van dit jaar staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1. Heeft de positionering van informatiemanagement een beslissende 

invloed op het functioneren van informatiemanagement?

2. Van welke factoren is de omvang van informatiemanagement afhankelijk?

3. Wat zijn de succesfactoren van de informatiemanagement functie?

4. Wordt het belang van innovatie herkend en hoe wordt hier invulling aangegeven?

5. Is omgaan met wendbaarheid en onzekerheid (de nieuwe wereld) 

herkenbaar en hoe gaat informatiemanagement hiermee om?

6. Hoe sturen we op waarde?

7. Vernieuwing vereist verandering is onze stelling, maar 

hoe kijkt de informatiemanager hiernaar?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een uitgebreide enquête uitgezet. Met de enquête 
is de volgende informatie verzameld:

• omvang, aandachtsgebieden en volwassenheid van informatiemanagement;

• toegevoegde waarde van informatiemanagement;

• innovatie, onzekerheid & wendbaarheid en sturen op waarde(baten management).

De respons op de enquête gaf een breed beeld en was verdeeld over organisaties van verschillende 
omvang uit vrijwel alle sectoren. Op basis van de resultaten uit de enquête, zijn er interviews met 
vertegenwoordigers van organisaties, waaronder bedrijven en (overheids)instellingen , gevoerd om 
aanvullende informatie te verzamelen en de bevindingen te toetsen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op een aantal nieuwe inzichten ten aanzien van het vakgebied 
informatiemanagement. Dit is grotendeels gebaseerd op de ervaringen die de auteurs van dit 
onderzoek op deden bij klanten en de discussies die zij met elkaar hadden (en hebben) over de 
ontwikkeling van het vakgebied. Hiermee geeft dat hoofdstuk achtergrondinformatie over de wijze 
waarop Quint naar informatiemanagement kijkt en de ontdekkingstocht die wij met onze klanten 
proberen te realiseren op dit gebied.
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Hoofdstuk drie geeft de resultaten van ons onderzoek weer. Op basis van de verschillende 
onderzoeksvragen worden de resultaten gepresenteerd en worden er conclusies getrokken.

In hoofdstuk vier worden de conclusies gepresenteerd die overstijgend zijn op de onderzoeksvragen. Hier 
hebben wij gezocht naar samenhangende verbanden die iets zeggen over de informatiemanagement 
functie of de rol van de informatiemanager.

Vervolgens geven we onze visie voor de komende tijd in hoofdstuk vijf. De noodzaak voor wendbaarheid 
van de informatievoorziening en onderliggende IT is daarin het centrale thema.
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2. Recente inzichten rondom 
informatiemanagement 

Informatiemanagement richt zich op het belang van informeren en communiceren  tussen business 
en IT. In dit hoofdstuk wordt eerst stil gestaan bij het begrip informatiemanagement om vervolgens in 
te gaan op de impact die de dynamische ontwikkelingen op informatiemanagement hebben.

2.1 Ontwikkelingen in de tijd
In de laatste drie onderzoeken die het Quint Research Center heeft uitgevoerd komt duidelijk naar 
voren dat de positie en rol van informatiemanagement zich heeft ontwikkeld. In het eerste onderzoek in 
2009 bleek dat de focus van informatiemanagement met name lag op het verwerven van een positie 
binnen de organisatie en dat zichtbaarheid en bekendheid belangrijke aandachtspunten waren.  Er 
lag een sterke nadruk op de operationele (functioneel beheer) processen en de aandacht lag meer 
op IT dan op de business. De informatiemanagement functie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
waarbij bekendheid en zichtbaarheid inmiddels geen issues meer zijn en informatiemanagement 
zich een duidelijke positie binnen organisaties heeft verworven. Daarnaast is de focus verschoven 
naar meer tactische en strategische activiteiten (zonder de operationele activiteiten los te laten) en 
is er daarnaast meer focus op de business. In het laatste onderzoek van 2011 kwam naar voren 
dat informatiemanagement worstelt met de toegevoegde waarde die ze kan leveren. Volgens de 
informatiemanagers en de omgeving lag de toegevoegde waarde met name op control (kosten en 
risico's). Terwijl informatiemanagers meer toegevoegde waarde aan de business wilden leveren 
in termen van innovatie en groei. Hiermee is duidelijk geworden dat de thema’s innovatie en 
wendbaarheid, die in het huidige onderzoek centraal staan, steeds belangrijker worden.

2.2 Innovatie: noodzakelijk om te overleven
In het Quint informatiemanagement onderzoek van 2011 is het lemniscaatmodel geïntroduceerd 
(zie figuur 2.1).  Dit model beschrijft het cyclische proces van de ontwikkeling die een organisatie 
doormaakt wanneer deze uit evenwicht raakt als gevolg van interne of externe ontwikkelingen. Een 
organisatie raakt in crisis wanneer ze onzeker is over wat ze wil en niet weet of de daarvoor benodigde 
vaardigheden toereikend zijn. Een organisatie belandt dan in een toestand van chaos (kwadrant 2). 
In het lemniscaatmodel wordt aangetoond dat de directe weg van chaos naar zekerheid (kwadrant 
1) niet bestaat. De haalbare weg naar zekerheid loopt eerst langs kwadrant 3 waar een organisatie 
zekerheid verkrijgt over wat het kan: de kerncompetenties (kwadrant 3). Van daaruit wordt gekeken 
naar de omgeving en kiest de organisatie waar ze naar toe wil: strategic fit (van kwadrant 3 naar 
kwadrant 4). Vanuit die situatie kan een organisatie  haar vaardigheden  realiseren die nodig zijn om in 
deze nieuwe situatie de passende competenties 
te ontwikkelen en vaste grond onder de voeten 
te creëren (kwadrant 1). 

De informatiemanager speelt hierbij een 
belangrijke rol. Hij heeft een palet aan 
mogelijkheden waaruit hij kan kiezen om de 
organisatie te begeleiden naar een nieuw 
evenwicht. Hij kan sterk redeneren vanuit de 
eigen behoefte, bestaande kerncompetenties 
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en mogelijkheden die de organisatie biedt (strategic fit) of kijken naar de mogelijkheden die de 
huidige technologie biedt en daar de informatievoorziening op baseren (functionele integratie).  Deze 
twee benaderingen staan centraal in business IT-alignment. Wanneer gezocht wordt naar een nieuw 
evenwicht om business en IT op elkaar af te stemmen, is het belangrijk te realiseren dat de wereld 
continue verandert en een organisatie nooit in een situatie van blijvende zekerheid komt. De eisen 
die worden gesteld in de nieuwe situatie kunnen sterk verschillen van de voorgaande situatie van 
zekerheid. Dit betekent niet dat het nastreven van afstemming tussen business en IT zinloos is. 
Echter de kerncompetentie van de informatiemanager moet in deze veranderende situaties gericht 
zijn op het faciliteren van het zoekproces waarbij innovatie wordt ingezet om te komen tot nieuwe 
toepassingen; nieuwe manieren om IT aan te laten sluiten bij business ontwikkelingen.

Nieuwsgierigheid speelt daarbij een belangrijke rol. Dwars durven denken, het verlaten van de status 
quo en het opnieuw betekenis geven aan de ontwikkelingen en kansen in de omgeving. Dit radicaal 
anders denken in plaats van denken in kleine stapjes wordt geduid als revolt. Natuurlijk dient de 
organisatie voort te bouwen op haar verleden. De sterke kanten van dit verleden verdienen het om 
ten volle te worden benut. De mate waarin een organisatie de nieuwe inzichten en de bestaande 
kerncompetenties integreren wordt aangeduid als het “remember vermogen”. 

Voor de informatievoorziening vloeien uit de begrippen revolt en remember zeer verschillende eisen 
pakketten voort. Binnen de bestaande organisatie (die de basis van remember vormt) staat het 
traditionele faciliteren van de bedrijfsprocessen centraal. Business IT-alignment vormt een geschikt 
mechanisme om na te denken over de eisen van de informatievoorziening. In een situatie waarin de 
organisatie te maken heeft met een grote onzekerheid over haar toekomst volstaat het faciliteren van 
business processen niet.

Wanneer onzekerheid prevaleert, dient de informatiemanager de rol te vervullen van het faciliteren 
van het zoekproces naar nieuwe mogelijkheden. Vanuit de nieuwe inzichten wordt een nieuw 
handelingsrepertoire ontwikkeld die de organisatie ter beschikking staat om de toekomst tegemoet 
te treden. Het vermogen om te overleven in deze dynamiek staat of valt met het vermogen de nieuwe 
informatievoorziening vorm te kunnen geven1.

2.3 Het Quint Informatiemanagement Model (QIMM 2.0 ) in een nieuw jasje
De  wijze waarop door het Quint Research Center in dit onderzoek naar informatiemanagement wordt 
gekeken, is gebaseerd op het Amsterdams Negenvlaks model waarin twee belangrijke aspecten van 
informatiemanagement naar voren komen (zie figuur 2.2):

1. Business-IT alignment

2. Managen van IV als asset

1Verder lezen hierover: Toon Abcouwer en Tanja Goense, Balanceren tussen traditie en innovatie, in: Informatie, januari/februari 2013, blz. 
26-43 
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Hierbij is de doelstelling van informatiemanagement:  ‘Zorgen dat informatie en informatietechnologie 
optimaal bijdragen aan het succes van de business’, mede bepalend voor de activiteiten die door 
informatiemanagement en de rollen binnen informatiemanagement worden uitgevoerd. Op basis van 
deze doelstelling en de voornoemde twee aspecten is een kapstok van activiteiten te benoemen. 
Deze activiteiten geplot op het negenvlaksmodel levert het nieuwe Quint Informatiemanagement 
Model (QIMM 2.0) op (zie figuur 2.3).

1. Weten waar je naartoe wilt

2. Weten wat je nodig hebt

3. Krijgen wat je nodig hebt

4. (Be) houden wat je hebt

5. Goede samenwerking
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4. (Be)Houden 
wat je hebt

Figuur 2.2 Informatiemanagement binnen het negenvlaksmodel

Figuur 2.3 Quint InformatieManagement Model 2.0 (QIMM 2.0)
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Wanneer deze hoofdonderwerpen in het QIMM 2.0 model verder worden uitgewerkt, ontstaat een 
breed scala van sub-activiteiten die allen relevant zijn voor informatiemanagement en de rollen  binnen 
informatiemanagement (zoals o.a. informatiemanager en functioneel beheerder):

1. Weten waar je naartoe wilt:

• Wat is de visie en strategie van de organisatie?

• Is er een up-to-date informatieplan?

• (Hoe) is de (IT-)architectuur beschreven?

2. Weten wat je nodig hebt:

• (Hoe) is het projectportfoliomanagement georganiseerd?

• Wordt er gewerkt met een standaard methodiek voor programma- en/
of projectmanagement?

• Worden er business cases opgesteld voor (grote) changes?

• (Hoe) is het requirement management georganiseerd?

3. Krijgen wat je nodig hebt:

• (Hoe) is het (IT-)stuurgroepmanagement georganiseerd?

• (Hoe) is het demand management georganiseerd?

• (Hoe) is het change management georganiseerd?

4. (Be) houden wat je hebt:

• Vindt er monitoring plaats op operationele zaken?

• Hoe vindt de gebruikersondersteuning plaats?

• Hoe worden bedrijfsgegevens beheerd?

5. Goede samenwerking:

• Hoe verloopt de samenwerking binnen de keten?

• Hoe verloopt de samenwerking met de business?

• Hoe verloopt de samenwerking met IT?

Dit is in figuur 2.4 schematisch weergegeven:

Nu de verschillende (theoretische) inzichten zijn besproken ten aanzien van de ontwikkelingen van 
het informatiemanagement, wordt in de volgende hoofdstukken ingegaan op de praktische uitkomst 
van de enquête en de interviews.
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Project 
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Monitoring In ketens

Informatieplan Programman-
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Demand 
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dersteuning
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Architectuur Business case

Requirement 
management

Change 
management

Beheer 
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Met IT

Weten wat je 
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Krijget wat je 
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(Be)Houden 
wat je hebt

Goede 
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Figuur 2.4 Onderwerpen QIMM 2.0
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3. Resultaten onderzoeksvragen

In het onderzoek van dit jaar is aandacht besteed aan de onderzoeksvragen die in paragraaf 1.3 
zijn benoemd. Als eerste is gevraagd naar het belang dat de betrokkenen aan de betreffende 
aandachtsgebieden hechten en waar binnen hun organisatie de meeste focus op ligt.  Hieruit is 
naar voren gekomen dat voor informatiemanagement de focus ligt op meerdere onderwerpen (zie 
tabel 3.1). Van de aangegeven zes aandachtsgebieden werden er gemiddeld vier aangevinkt door 
de respondenten, waarbij één van de aandachtsgebieden de voorkeur (met een score van 40 % of 
meer) heeft. De gemiddelde verdeling over de genoemde aandachtsgebieden is in onderstaande 
tabel weergegeven, waarbij in de middelste kolom het gemiddelde belang is weergegeven en in de 
laatste kolom het percentage van de organisaties waar de focus op dit aandachtsgebied ligt.

Aandachtsgebied
Gemiddelde 

score
Percentage 
organisaties

Positionering en focus 17,2% 80,5%

Omvang en volwassenheid 20,8% 82,9%

Succesfactoren voor informatiemanagement 11,3% 63,4%

Innovatie 13,8% 75,6%

Omgaan met Onzekerheid 13,6% 63,4%

Vernieuwing vereist verandering 23,3% 87,8%

Wat opvalt is dat de aandachtsgebieden die te maken hebben met innovatie en verandering gemiddeld 
hoog scoren (in totaal meer dan 50%). Dit bevestigt het beeld dat informatiemanagement steeds 
meer aandacht besteed aan innovatie en verandering, naast de aandacht die er nog steeds is voor 
positionering en professionaliteit (totaal 38 %).

De resultaten op de verschillende onderzoeksvragen worden in de volgende paragrafen behandeld.

3.1 Positionering en focus 
Conform de trend die in de vorige onderzoeken naar voren is gekomen, is informatiemanagement in 
nagenoeg alle organisaties een volwaardig aandachtgebied. Ook zijn er erkende functies belegd die 
aan de informatiemanagement activiteiten invulling geven. De wijze waarop informatiemanagement is 
gepositioneerd en georganiseerd varieert, maar is veelal gekoppeld aan de besluitvormingsstructuur 
binnen de organisaties. In organisaties die vrij decentraal (of federatief) georganiseerd zijn is het 
informatiemanagement in veel gevallen 
decentraal georganiseerd. Hierbij is er 
in diverse organisaties sprake van een 
‘staf-achtige’ informatiemanagement 
afdeling die overkoepelend op tactisch en 
strategisch niveau informatiemanagement 
activiteiten uitvoert. De overall verdeling 
qua organisatievorm is weergegeven in 
figuur 3.1. Wat opvalt is dat de wijze waarop 
informatiemanagement georganiseerd wordt, 
mede afhankelijk is van de omvang van de 

Business

19%

15%
66%

ICT

Business ICT

Figuur 3.1 Verdeling organisatievormen

Tabel 3.1 Focus aandachtsgebieden
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organisatie. In grotere organisaties wordt vaker een decentrale inrichting of een combinatie van 
decentraal / centraal gehanteerd.

Bij de inrichting van informatiemanagement  wordt vaak een strikte scheiding gemaakt tussen de 
strategische (richtinggevende) activiteiten die als informatiemanagement worden gelabeld, en de 
meer operationele taken die functioneel beheer worden genoemd.  Functioneel beheer wordt in veel 
gevallen dicht op de bedrijfsprocessen (dus decentraal) georganiseerd. De tactische en strategische 
processen (informatiemanagement) worden meer op centraal niveau georganiseerd.

Net als in het onderzoek van 2011 wordt ook dit jaar het beeld bevestigd dat de wijze waarop 
informatiemanagement is ingericht, dominant te verklaren is door groei vanuit historische 
ontwikkelingen. Organisaties die ervoor kiezen een bewuste afweging te maken over de invulling 
van informatiemanagement en de positionering, hebben als voordeel dat ze terug kunnen grijpen op 
gemaakte afspraken en daarmee samenwerking tussen business en IT nieuw leven in kunnen blazen. 

Verantwoording en rapportagelijnen
Een ander belangrijk aandachtspunt voor  
de positionering van informatiemanagement  
zijn de rapportagelijnen en de management  
teams waarin informatiemanagement 
vertegenwoordigd is. Ten opzichte van  
voorgaande jaren is hier een veranderende 
trend zichtbaar waarbij informatiemanagement 
steeds meer in de business lijn rapporteert. 
Het komt ook voor dat informatiemanagement 
twee rapportagelijnen heeft waarbij 
informatiemanagement qua organisatie-
afdeling binnen de IT-organisatie is 
gepositioneerd (en daar ook hiërarchisch aan  rapporteert), maar feitelijk in klant/business gerichte 
teams met de business samenwerkt en op inhoudelijke aspecten (functioneel) rapporteert aan de 
business. In figuur 3.2 is de verdeling van de verantwoordingslijnen weergegeven en in figuur 3.3 de 
verdeling van participatie in MT’s.

Belangrijk is dat binnen de gekozen 
organisatiestructuur heldere afspraken worden 
gemaakt over de verantwoordelijkheden 
van informatiemanagement en dat 
conform deze afspraken gewerkt wordt. 
Gebleken is dat een organisatiestructuur 
waarbij informatiemanagement onder 
verantwoordelijkheid van de IT directeur valt en 
hiërarchisch in de IT afdeling is gepositioneerd, 
op zich geen belemmering hoeft te zijn om 
een nauwe relatie met de business en de 
bedrijfsprocessen op te bouwen. Het is in die 
situatie echter wel 
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Figuur 3.2 Verantwoordingslijn 
informatiemanagement
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belangrijk dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn belegd en de business en 
informatiemanagement elkaar weten te vinden. 

Uiteindelijk is de wijze waarop informatiemanagement wordt gepositioneerd niet ‘goed’ of ‘fout’. Als er 
maar een onderbouwde argumentatie bestaat voor de gemaakte keuzes en informatiemanagement 
tot doel heeft de informatie binnen de organisatie efficiënter en effectiever in te zetten.

Focus in de aandachtsgebieden van informatiemanagement
Om een duidelijk beeld te krijgen bij de aandachtsgebieden van informatiemanagement binnen de 
organisaties is dit jaar enerzijds gekeken naar aandachtsgebieden die door de geënquêteerden 
zijn benoemd en anderzijds naar de verdeling van fte’s over de verschillende aandachtsgebieden. 
Wanneer wordt gekeken naar de door de geënquêteerden benoemde aandachtsgebieden valt op 
dat er een sterke focus ligt op IV strategie, change en sturing en minder op operationeel functioneel 
beheer (zie tabel 3.2). Dit betekent een verschuiving van de focus ten opzichte van 2011.

Activiteit Percentage Percentage Fte

Operationeel functioneel beheer (gebruikerson-
dersteuning, beheer bedrijfsinformatie)

48% 35,9%

Doorvoeren wijzigingen / vernieuwingen (specificeren/require-
ments, testen, change management, implementaties)

68% 26,1%

Tactische sturing van het team en de IV (planning, 
projectmanagement, financiën, contracten)

66% 14,2%

Strategie van de IV (informatieplanning, port-
foliomanagement, architectuur)

80% 17,5%

Strategie van de IV-organisatie (governance, organisatie-inrichting) 52% 6,3%

Bij de verdeling van de FTE’s over de verschillende aandachtsgebieden is zichtbaar dat er relatief veel 
effort gaat naar operationeel functioneel beheer en change (ruim 60 %). Het is wel opvallend dat de 
focus vanuit de organisatie minder ligt op de operationele processen terwijl daar nog steeds de meeste 
capaciteit naartoe gaat. Dit laatste is wel verklaarbaar aangezien het hier om arbeidsintensieve en 
omvangrijke activiteiten gaat.

3.2 Omvang en volwassenheid
Qua volwassenheid van de informatiemanagement processen is dit jaar met name gekeken naar de 
gebieden die afgelopen jaren in ontwikkeling (groei van volwassenheid) waren. 

De gemiddelde scores op deze gebieden zijn vergelijkbaar met die van 2011 (zie tabel 3.3), maar 
doordat de variatie in volwassenheid op die processen erg groot is, kunnen er geen betrouwbare 
conclusies getrokken worden op dit punt.

Wat wel opvalt in de enquête en ook in de gesprekken is dat de volwassenheid van de sourcing 
processen in de financiële sector hoger is dan in de andere sectoren. Het belang van een goede afweging 
rondom sourcing wordt steeds belangrijker. Het niet goed “in place” hebben van de samenwerking met 
sourcingpartners kan een belemmering zijn voor het verandervermogen van de organisatie. 

Tabel 3.2 Focus aandachtgebieden en inzet FTE
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2011 2013

Taak Gem Gem Stdev

Baten mngt 2 1,4 1,2

Contracten 2,28 2,2 0,9

Kwaliteitsmeting 2,24 1,9 1,2

Monitoring dienstverlening 2,52 2,5 0,9

Samenwerking leveranciers 3,12 2,9 0,9

Sourcing 2,6 2,7 0,8

Status architectuur 2,52 2,4 1,3

Status PPM 3 2,4 1,8

Het belang van deze activiteiten wordt in alle 
organisaties wel erkend en er zijn ook initiatieven 
om deze processen verder te professionaliseren.  

Omvang informatiemanagement
Uit het onderzoek van dit jaar zijn geen ‘harde’ 
benchmarkgegevens naar voren gekomen 
over de omvang van de informatiemanagement 
organisatie. Voor organisaties met een ‘traditioneel 
IT landschap’ en ‘traditionele business modellen’ 
blijft de indicatie (in figuur 3.4) uit de onderzoeken 
van de afgelopen 2 jaar richtinggevend.

In algemene zin geldt dat de omvang van informatiemanagement gelijke? met de omvang van de 
IT investeringen en de omvang van de IT afdeling, waarbij geen significante verschillen tussen 
de verschillende sectoren zijn onderkend. De correlatie met de omvang van de business is niet 
eenduidig. Dit wordt met name veroorzaakt door verschillende business modellen en achterliggende 
informatievoorzieningen.

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de volgende factoren van invloed zijn op de  
inrichting en omvang van informatiemanagement:

• Omvang van de organisatie;

• Omvang IT budget;

• Organisatie structuur IM (centraal / decentraal);

• Aard en complexiteit van het IT landschap;

• Informatie intensiteit van de processen binnen de organisatie;

• Volwassenheid van de IM processen.

In de markt is zichtbaar dat er behoefte is om het functioneel beheer en informatiemanagement te 
organiseren op basis van benchmark getallen. Hiervoor is al opgemerkt dat hierover geen generieke en 
algemeen geldende uitspraken zijn te doen. Verhoudingsgetallen zijn  in dit verband het best beschikbare 
hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld in een ontwikkelproces (zie inzet).

1:100
Centraal

1:20
Decentraal

1:1000
Centraal

1:100
Decentraal

Laag Hoog

Hoog

Laag

Complexiteit 
ICT-landschap

Informatie intensiteit 
primaire proces

Tabel 3.3 Volwassenheid informatiemanagement 
processen

Figuur 3.4 Omvang IM binnen organisaties 
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3.3 Succesfactoren/toegevoegde waarde informatiemanagement
Eerder in dit onderzoek is geconstateerd dat  de focus van informatiemanagement zich naast de 
positionering en professionaliteit steeds meer richt op innovatie en verandering. Om dit te concretiseren is 
in het onderzoek van dit jaar specifiek gevraagd naar successen en aspecten waar informatiemanagement 
toegevoegde waarde aan de business (en de organisatie) heeft geleverd. Opvallend hierin is dat de 
successen zich steeds meer richten op strategische aspecten zoals architectuur, portfoliomanagement 
en informatieplanning en er ook meer focus ligt op de business aspecten zoals integratie van processen, 
verbeteren van (digitale) dienstverlening en time to market. De operationele succesen die genoemd 
worden hebben met name betrekking op  change management en quality assurance bij projecten.

Een aantal concrete voorbeelden die zijn benoemd door de respondenten staan in de onderstaande 
tabel. 

Informatie management-beleid opgezet zodat uitgangspunten en kaders helder en uniform zijn. Dit beleid is als 
uitgangspunt meegenomen in (project)plannen, met als gevolg een versimpeling van het systeemlandschap.  

Portfolio management zodat de belangrijkste gebruikersbehoeften eerst worden ingevuld

De waarde van informatie in de organisatie, waarbij IT als echt als middel gezien wordt.

Integratie van processen

IT-governance, portfoliomanagement, security, IT-beleid, 

Kostenreductie, stroomlijnen primaire business processen, kanteling organisatie

Overzicht in lopende projecten, binnen units en in relatie tot andere units

Sturen op kwaliteit dienstverlening (rapportage, sla, escalaties). Vernieuwing (changes en projecten: prioriteren)

Vaststellen roadmap verdere ontwikkeling. Komen tot besluiten hoe de schaarse middelen in te zetten.

Vermindering storingen, verbetering time to market, kostencontrole en vermindering, innovatie

Binnen een ontwikkelproces waarbij van klantvraag tot de levering (implementatie) alle stappen 
doorlopen worden geldt als vuistregel dat de verhouding tussen:

• Enerzijds het opstellen en vaststellen van de requirements, het 

toetsen of deze requirements zijn gerealiseerd,  de implementatie 

in de gebruikersorganisatie en de overall coördinatie;

• En anderzijds het realiseren en testen van deze 

requirements en de technische implementatie;

In veel gevallen 45 : 55 is.

Change & release mngt 
/ portfoliomanagement Wijzigings-verzoek/ 

projectvoorstel

Business 
requirements

Functional / user 
requirements

Technical / system 
requirements

Bouw Unit test

Technische (system 
integration) test

Functionele 
(integration) 

test

Implementatie

Acceptatie test 
(FAT / GAT / PAT)

20%

55%

25%
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Vernieuwingsportfolio, effectiviteit, demand management, meer focus op strat-
egische thema's, van tactische naar meer strategische sturing

Versneld doorvoeren van digitale dienstverlening

Zichtbaarheid van het aandachtsveld informatievoorziening

Om deze successen te realiseren blijkt de informatiemanager afhankelijk te zijn van een aantal 
randvoorwaarden waarbij kennis van de business en samenwerking met zowel business en ICT als 
strategie en operatie van groot belang zijn. Daarnaast moet de informatiemanager in staat zijn om een 
belangrijke rol in de besluitvorming te spelen. Hiervoor is een goed inzicht in de formele governance 
van de organisatie van belang. Minstens zo belangrijk is het om de informele besluitvormingslijnen te 
kennen en hier gebruik van te maken en, zoals een respondent aan gaf het ‘spel te kunnen spelen’.

3.4 Innovatie
In dit rapport is al aangehaald dat innovatie van groot belang is voor de informatiemanager om 
zijn organisatie naar een hoger plan te tillen. Het Quint Research Center definieert innovatie als: 
“sprongsgewijze verandering of verbetering”. Innovatie onderscheidt zich daarmee van "evolutionaire 
vernieuwing en onderhoud". In dit onderzoek is met name ingegaan op de manier waarop organisaties 
sturen op innovatie en het effect op het uiteindelijk resulterende innovatievermogen. 

In 2011 was 75% van de activiteiten van informatiemanagement gericht op de optimalisatie van de 
bedrijfsprocessen en 80% gericht op de instandhouding van de bestaande stabiele relaties. Innovatie 
werd met name gebruikt om de dynamiek vanuit de omgeving het hoofd te bieden.

Dit jaar gaf 80% van de ondervraagden aan dat de behoefte aan wendbaarheid is toegenomen (zie 
tabel 3.5). De instandhouding van de bestaande relaties is nog steeds de grootste categorie (36%). 
Opvallend is dat deze categorie dit jaar direct gevolgd wordt door nieuwe diensten (31%) en de 
vergroting van de wendbaarheid (23%). 

Deze resultaten versterken het beeld dat het denken over innovatie en vernieuwing in hoog tempo 
ingezet wordt om nieuwe kansen te creëren door nieuwe markten aan te boren en met name markten 
sneller te kunnen bedienen. Innovatie wordt hiermee meer en meer offensief ingezet Dit jaar is ook 
gekeken naar de effecten van de innovatie inspanning. De verbetering van het serviceniveau is hierbij 
het belangrijkste resultaat (25%) gevolgd door de kwaliteit van de producten of diensten (21%). De 
laatste jaren ligt de nadruk op de samenwerking met partners. 17% van de respondenten gaf dan 
ook aan dat hier de belangrijkste resultaten zijn geboekt. Komende jaren zal ook onderzocht worden 
in hoeverre de aandacht daarbij verschuift van samenwerking binnen de eigen organisatie naar 
samenwerking met externe partijen in meer open vormen van innovatie. Dit laatste wordt voorspeld 
door andere onderzoeken en is onder andere benoemd in het EMIM onderzoek 2012 (zie hoofdstuk 5).

Resultaat:
Verbetering 

van de service
Kwaliteit Wendbaarheid

Aanbieden 
van nieuwe 

diensten
Samenwerking

Kosten  
verlaging 

en overige

Doelstelling 23% 31% 36% 10%

Resultaat 25 % 21 % 21 % 15 % 17 % 22 %

Er treedt een verschuiving op in de mate waarin organisaties zichzelf definiëren als “ niet innovatief”. In 
2011 bedroeg dat nog 40% van de respondenten. Dit jaar is dat terug gelopen tot 33%.

Tabel 3.5 Doel en resultaat van innovatie inspanningen

Tabel 3.4 Voorbeelden successen benoemd door respondenten
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In dit onderzoek is ingegaan op de wijze waarop men zich binnen organisaties richt op het bevorderen 
van innovatie.  Het hebben van een innovatieproces of beleid blijkt geen doorslaggevende succesfactor 
te zijn voor het bevorderen van het innovatievermogen. Het creëren van een innovatief klimaat door een 
hierop gerichte bedrijfsstrategie daarentegen wel. 

Wanneer daarbij wordt gekeken naar de rol die informatiemanagement hierbij inneemt, moet worden 
geconstateerd dat deze rol in de meerderheid van de gevallen als “volgend” of als deelnemer wordt 
gekenschetst (45%). Slechts in 12% van de gevallen vervult informatiemanagement de rol van trekker 
of eigenaar. In 43% van de gevallen faciliteert of coördineert informatiemanagement de innovatie 
inspanning. Hier bestaat een mogelijkheid voor informatiemanagement in de invulling van haar 
brugfunctie tussen de IT organisatie en bedrijfsproces om deze sterker aan elkaar te koppelen. Daarbij 
kan gedacht worden aan de “ontbureaucratisering” van IT vernieuwingsprojecten en het dichterbij 
plaatsen van de IT functie in het bedrijfsproces. 

3.5 Onzekerheid en wendbaarheid 
Wendbaarheid is het vermogen van richting te veranderen wanneer dat noodzakelijk is. Innovatie kan 
daartoe een middel zijn maar de focus bij wendbaarheid betreft het aanpassingsvermogen aan de 
veranderende omstandigheden. Enerzijds heeft dit te maken met het “sensen” van de omgeving, met 
betrekking tot deze aanstaande veranderingen (hoe vroeger waargenomen, hoe meer reactietijd de 
organisatie heeft), anderzijds heeft dit te maken met de snelheid van besluitvorming en de executie van 
een besluit. In dat kader kan onderscheid worden gemaakt in strategische wendbaarheid (om zich te 
kunnen herpositioneren in nieuwe markten), tactische wendbaarheid (om zich te kunnen herpositioneren 
binnen een bestaande markt) en operationele wendbaarheid (het snel kunnen reageren op operationele 
veranderingen).

In dit onderzoek hebben we tevens onderscheid gemaakt  in de gepercipieerde behoefte aan 
wendbaarheid vanuit IT en vanuit de business. Hieruit blijkt dat met name vanuit het business perspectief 
gezien de behoefte aan wendbaarheid is toegenomen. 80 % van de ondervraagden geeft aan dat de 
behoefte aan wendbaarheid in de business is toegenomen, en 76 % dat de behoefte aan wendbaarheid 
in IT is toegenomen (zie tabel 3.6).

Behoefte aan wendbaarheid In business In IT

Sterk toegenomen 30 % 33 %

Toegenomen 50 % 43 %

Gelijk gebleven 27 % 17 %

Afgenomen 3 % 3 %

Sterk afgenomen 0 % 3%

Voor informatiemanagement betekent dit dat  het niet alleen (als expert) gaat om het zelf weten “waar 
het naartoe moet” maar om te organiseren dat de organisatie dit beeld verkrijgt en deelt (Makelaar). Het 
bijeenbrengen van de verschillende perspectieven op de veranderingen die spelen in de omgeving en 
hieruit met elkaar hypotheses te testen om vervolgens een weg in te slaan wordt steeds belangrijker. 
In de Masters studie van Jolanta Woś, over scenario planning  (zie onderstaand kader) wordt hierop 
nader ingegaan. Enerzijds gaat het om “Alliantievaardigheden; dicht op het operationele proces” om 
met behulp van vormen van open innovatie de wendbaarheid te vergroten. Alliantievaardigheden blijken 
in dit kader van strategisch belang voor een organisatie.  Dit komt ondermeer tot uitdrukking in het 

Tabel 3.6 Behoefte aan wendbaarheid in Business en IT
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besluitvormingsproces van een organisatie. In de loop van de jaren zijn deze processen complexer 
geworden en zijn er steeds meer (staf) stakeholders bij betrokken geraakt. De mate waarin een 
organisatie er in slaagt haar besluitvormingsproces te vereenvoudigen en dicht op het operationele 
proces te organiseren lijkt bepalend voor de wendbaarheid en daarmee voor het concurrentievermogen 
van een organisatie.

In today’s increasingly complex environment, one is faced with tendency on relying on the best 
practices of the past in order to ensure the future corporate success. Every effort is spent in 
order to strive for yet increased efficiency, effectiveness and productivity. However, the nature 
of the current business environment demands seems not only to have changed dramatically but 
also to have become subject to erratic fluctuations. Under such circumstances the application 
of the already known and extensively tested for security previous deployed business techniques 
appears to be out of the question. This holds true of all walks of enterprise, but is especially 
evident in the rapidly altering sector of Information and Communication Technology (ICT). 
Subsequently, the historically advocated effort to retain equilibrium may not be advisable at  
all times.

To this effect, a study has been devised with a view to probing into the currently implemented 
scenario planning methodology and the possibility of revitalizing its inherent structure with 
disruptive tactics related to chaos theory. Following an extensive study on the available body 
of knowledge pertaining to both fields, it was deemed necessary to investigate the potential 
benefits as well as shortcomings of engaging edge of chaos practices within scenario planning 
methodology in ICT sector. Interviews with experts in this area have been carried out to understand 
the existence of a need for alternative approach and the readiness as well as willingness to 
accept one. These interviews resulted in extensive insights which have been analyzed in detail 
with the use of qualitative methods. Subsequently, this analysis has led to astute confirmation of 
the tendency to misplace innovative business practices in traditional working structures.

Scenario planning practices have been initially developed as a proactive method to prepare a 
firm to confront the increasing demands of the highly fluctuating business environment and 
as such it was meant to be applied in companies of vertical structural arrangement. If these 
tactics are to be implemented in current corporate arrangements, adjustments should be made 
to render it applicable in more flat configurations, resembling that of organic network. It does 
not only constitute presently surfacing trend but also one that has every likelihood to become 
prevailing. Therefore, introduction of the edge of chaos methods in scenario planning framework 
aims at reinvigorating a company while concurrently stimulating innovative thinking. In order 
to accommodate such disruptive scheme, it is not merely creativity that is being inspired but 
also widespread dedication needs to be ensured. This can be achieved by personalizing the 
ownership of the issue as well as the solution and secondly by allowing the employees the 
freedom to experiment and propose an pioneering way out.

Furthermore, it needs to be stated that even companies that are at present in their equilibrium 
state, enjoying well deserved outcomes of their past efforts, are hardly in a position to perpetuate 
the status quo indefinitely if they only resort to incremental improvements. At this point, one may 
wonder why an already established company would be interested in intentionally departing from 
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3.6 Sturen op waarde (baten management)
In het 2011 onderzoek is geconstateerd dat sturen op de waarde van de informatievoorziening meer 
aandacht zou krijgen. Dit jaar is in het onderzoek daarom gevraagd op welke wijze wordt geborgd dat 
de gewenste resultaten (meetbaar) worden en gerealiseerd met duidelijke verantwoordelijkheden 
(baten management). Daarin is een verdeling gemaakt naar bestaande dienstverlening (beheer) en 
vernieuwing (projecten). 

De resultaten voor de bestaande dienstverlening laten zien dat informatiemanagement zich bekommert 
om de kwaliteit van bestaande dienstverlening (zie tabel 3.7). Tevredenheidsmetingen worden veelal 
uitgevoerd (94%), echter het vertalen van de resultaten van die metingen op tactisch niveau naar 
systematische verbeteringen in de dienstverlening vindt beperkt (22%) plaats.

Batenmanagement bestaande dienstverlening (Beheer)

Het proces wordt periodiek geëvalueerd en verbeterd 3%

De resultaten van de tevredenheidsmetingen worden actief ge-
bruikt voor het verbeteren van de dienstverlening

8%

Er is een proces waarmee periodiek de kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten, waarbij 
ook aandacht wordt besteed aan noodzakelijke verbeteringen van de dienstverlening

11%

De tevredenheid (vanuit gebruikers en management perspectief) 
over de IT-dienstverlening wordt periodiek gemeten

34%

De tevredenheid (vanuit gebruikers en management perspectief) 
over de IT-dienstverlening wordt incidenteel gemeten

38%

De tevredenheid (vanuit gebruikers en management perspec-
tief) over de IT-dienstverlening wordt niet gemeten

6%

its comfort zone towards the unpredictability of chaos. It is imperative to elucidate that mere 
reliance on the current business outcomes cannot guarantee long term success or even survival. 
In the face of the existing fluctuating corporate environment, best practices of the past may no 
longer lead to the expected results in the future. Provided that the actual business settings are 
exemplified by high volatility, such should be the underlying nature of the selected means of 
response.

As most of the hierarchically organized enterprises find it extremely challenging to endeavor such 
a mindset shift, especially since they feel they have secured their business position, this research 
has been inscribed in the logic of the Adaptive Cycle, positing the inevitability of change, even if 
a firm holds a strong equilibrium status at present. Moreover, it positions the application of edge 
of chaos practices in the scenario planning methodology in the passage between the stability 
of equilibrium towards the turmoil of crisis, concurrently emphasizing the benefits of such an 
audacious decision. Utilizing the insights gained from the conducted interviews, it provides 
sufficient reasons for a company to select management from the edge of chaos within scenario 
planning methodology for ICT sector in order to revitalize innovative thinking and ensure long-
term survival. While advocating this approach, it proposes and discusses various traits of team 
arrangement approaches, namely synchronization and emergence, with a view to focusing on the 
outcomes the latter as more advantageous in the world heading from excessive control towards 
self-organization.

Tabel 3.7 Batenmanagement bij bestaande dienstverlening (beheer)
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De toegevoegde waarde voor de business van de bestaande producten en diensten kan in veel 
gevallen nog verhoogd worden door systematisch te verbeteren. Lean IT als methode kan hier een 
goede kapstok voor zijn om focus op klantwaarde te krijgen zonder een groots programma voor 
kwaliteitsverbetering in te zetten. Kijkend naar batenmanagement in vernieuwing wordt  geconstateerd 
dat (zie tabel 3.8):

• in minder dan 50% van de projecten daadwerkelijk wordt 

gestuurd op de realisatie van de business case.

• op programmaniveau batenmanagement nog in de kinderschoenen staat 

maar het belang in 70% van de gevallen al wel wordt onderkend.

• dat voor projecten en programma’s geldt dat in 70% van de organisaties tenminste op 

projectniveau het belang van het sturen op de realisatie van baten onderkend wordt.

• wanneer batenmanagement wel wordt onderkend, dan ligt de 

focus op projectniveau (in 82% van de gevallen).

Batenmanagement bij Vernieuwing

Baten management is geïntegreerd in de aanpak waarmee veranderingen worden 
doorgevoerd. Het batenmanagement wordt periodiek geëvalueerd en verbeterd

3%

Baten management is geïntegreerd in het management van de business en 
zorgt voor de onderbouwing (business case) en de realisatie van baten via 
programma's. Metrics worden centraal verzameld en geanalyseerd

3%

Er is een centraal gecoördineerd raamwerk (met processen) voor het definiëren 
en het volgen van de (realisatie van de) baten van programma's

6%

Baten worden onderkend als een belangrijk onderdeel en een onderscheidend 
aspect voor programma's. De focus ligt initieel op het projectniveau, maar er is 
ook enige mate van het volgen van baten op programma niveau

36%

Het onderscheid tussen batenmanagement en projectresultaten wordt onderkend. Dat baten worden 
gerealiseerd op projectniveau met een minimale sturing vanuit een programma (of de lijnorganisatie)

22%

Baten management wordt niet onderkend 30%

De conclusie is dat het belang van batenmanagement in toenemende mate wordt onderkend (70%), 
maar dat echte batenrealisatie nog niet geïntegreerd is in de bedrijfsvoering (94%). Hier ligt een 
groot potentieel voor verbetering.  Bij het sturen op waarde op basis van resultaten en kwaliteit is 
meetbaarheid nodig van geleverde prestaties, zowel op het niveau van projecten (resultaten) als 
programma’s (organisatiedoelen). Dit betekent dat het belang van kwalitatieve informatie in business 
termen sterk toeneemt en eenduidigheid over waarde noodzakelijk is. Informatiemanagement is de 
natuurlijke trekker om dit vorm te geven binnen de organisatie.

3.7 Veranderingen op informatiemanagement in de publieke en private sector 
Gelet op alle veranderingen waarmee organisaties worden geconfronteerd is duidelijk geworden dat 
vernieuwing noodzakelijk is. Onze stelling is dat vernieuwing alleen mogelijk is als organisaties en 
ook informatiemanagement verandert, hiertoe hebben we ons onderzoek specifiek gekeken naar 
verschuivingen en veranderingen. Wanneer we binnen de onderzoeksgegevens inzoomen op publieke 
en private organisaties kan in algemene zin gesteld worden dat de focus van harde IT verschuift naar 
het beschikken over een betrouwbare informatievoorziening (IV). De nuances per sector worden 
hieronder toegelicht.  

Tabel 3.8 Batenmanagement bij vernieuwing
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Publieke sector: Informatiemanagement heeft gezonde ambities, nu kansen 
verzilveren!

Reorganisaties en fusies zijn bij overheidsinstellingen, zorgorganisaties en onderwijs aan de orde 
van de dag. Veranderingen op organisatieniveau zorgen ook voor veranderingen op de wijze waarop 
informatiemanagement haar taak uitvoert. Ondanks verschillen in aard van publieke organisaties 
worstelen ze allemaal met thema’s als ‘transparantie’, ‘procesoptimalisatie’,  ‘klant- c.q. patiëntgerichtheid’ 
,en ‘marktconform’ werken. Vragen die hierbij spelen zijn: wat is de organisatiebrede strategie en 
welke informatievoorziening hebben we nodig om deze strategie tot uitvoer te kunnen brengen? Ook 
vormt de inzet van social media een belangrijk speerpunt om de “klant” te bereiken. Voor de omgang 
en aanpak van alle veranderingen wordt hierbij vaak gekeken naar het bedrijfsleven. 

Binnen de publieke sector is ICT voornamelijk gericht op instandhouding en stabiliteit. Veel van 
de publieke organisaties geven aan wel wendbaar te wìllen zijn maar vragen zich hierbij af of dat 
realiseerbaar is met de huidige inrichting van de ICT-organisatie. Als we kijken naar de rol van de 
informatiemanager, wordt deze steeds belangrijker gevonden. De informatiemanager opereert steeds 
vaker op strategisch niveau in plaats van op het tactische en operationele niveau. Doordat kosten 
bespaard moeten worden, moet samengewerkt worden met andere partijen, ketendenken is hierbij 
een veel voorkomend thema. De informatiemanager is vaak de initiatiefnemer van veranderprocessen 
binnen de keten. 

Private sector: Betrouwbare IV is cruciale factor tussen klantvraag en-aanbod

Door verkleining van de traditionele markt en verdere globalisering is er meer noodzaak voor 
innovatie en productontwikkeling binnen de private sector. Een snelle time-to-market (reageren 
op ontwikkelingen in de markt) en time-to-delivery (bedienen van de vraag van klanten) zijn hierbij 
kernaspecten. In algemene zin kan gesteld worden dat “wendbaarheid” de onderscheidende factor is 
om te overleven binnen deze sector.

Ook hier is de inzet van social media een belangrijke speerpunt, in tegenstelling tot de publieke 
sector waar social media voornamelijk gebruikt wordt om te “zenden”, wordt social media binnen het 
private domein gebruik om in dialoog te komen met de klant. 

Ten aanzien van informatiemanagement, zullen business en IT gezamenlijk de “Business Information 
Planning” moeten opstellen om kortcyclisch te kunnen anticiperen op de marktvraag. Pure IT-projecten 
zullen in de nabije toekomst niet meer bestaan, immers kennis van de informatie(behoefte) zit aan de 
vraagkant, waarbij IT aan de aanbodkant wordt beheerd door specifieke leveranciers, die inmiddels 
vaak buiten de eigen organisatie georganiseerd zijn.
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4. Conclusies

In het vorige hoofdstuk zijn conclusies getrokken uit de onderzoeksvragen van het onderzoek. Op een 
hoger abstractieniveau zijn er conclusies te trekken die samenhang weergeven en daarmee richting 
kunnen geven voor de informatiemanagement functie of informatiemanagers.

Conclusie 1:  Volwassenheid blijft stijgen en de focus verschuift naar de business
De constatering dat in 2/3 van de organisaties informatiemanagement participeert in business 
MT’s en ook rapporteert aan de business, bevestigt de trend dat informatiemanagement zich steeds 
meer richt op de business en steeds meer aandacht besteed aan het leveren van toegevoegde 
waarde in business termen. Door nauw samen te werken met de business stakeholders kan 
informatiemanagement daadwerkelijk de business inspireren en de informatievoorziening inzetten om 
de business nog succesvoller te maken. Parallel aan de participatie in de business ontstaat ook steeds 
meer focus op strategische en business georiënteerde activiteiten en neemt de professionaliteit van 
deze activiteiten toe.

Conclusie 2: Wendbaarheid en toegevoegde waarde van IT voor business wordt 
steeds belangrijker.
De constatering is dat in 67% van de organisaties de behoefte aan wendbaarheid (sterk) is 
toegenomen. Daar ontstaat wel spanning gelet op de uitkomst dat 40% van de respondenten aangeeft 
dat er binnen de organisatie grote weerstand  bestaat tegen verandering. De informatiemanager ziet 
voor zichzelf een actieve makelaarsrol weggelegd in het bevorderen van wendbaarheid en daarmee 
dus ook een rol in het wegnemen van die weerstand.

Conclusie 3: Informatievoorziening (IV) verdringt IT. De Informatiemanager wordt de 
leidende change agent . 
“Er zijn geen IT projecten meer, alleen nog maar business projecten.”  Een quote die aangeeft dat 
business en IT steeds meer hand-in-hand moeten opgaan om de gewenste verandering in de 
business te realiseren. Het inzetten van informatie voor het behalen van concurrentievoordeel of 
samenwerking in ketens is bepalender dan de inzet van harde IT. De informatiemanager met kennis 
van de business processen is de natuurlijke trekker van de gewenste verandering.

Wie een informatiemanager heeft, kan elk IT-issue oplossen – Quint BIM

Conclusie 4: Batenmanagement wordt wel onderkend maar nog onvoldoende 
bestuurd
Batenmanagement wordt in toenemende mate onderkend als belangrijk, maar er wordt onvoldoende 
op gestuurd. Voor bestaande dienstverlening (Beheer & Onderhoud) is er geen structurele verbetering 
van de dienstverlening. Voor projecten is er zeker aandacht voor de definitie van baten vooraf, maar 
blijft het gestructureerd incasseren van die baten achterwege. Voor informatiemanagement is de 
opdracht de waarde van IV voor de business stuurbaar te maken.

Conclusie 5: Innovatie komt van binnen en niet vanuit processen. Creëer daarom een 
innovatief klimaat.
Innovatieprocessen leveren te weinig op. Een innovatief klimaat waarbij “toeval” meer kans heeft 
lijkt kansrijker. Vier belangrijke elementen zullen de informatiemanager beïnvloeden.  Als eerste: 
creëer urgentie voor verandering. Zorg vervolgens  voor diversiteit, ook wel veelzijdigheid. Verder is 
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uitwisseling van ideeën essentieel. Zorg voor verbinding binnen en buiten de organisatie en stimuleer 
platformen. Het vierde en laatste element is het zorgdragen voor het daadwerkelijk verbinden van 
mensen wat leidt tot adoptie van ideeën en doen van experimenten.  Continue aandacht voor deze 
vier elementen leidt tot het gewenste innovatieve klimaat en daarmee tot echte innovatie.

Conclusie 6: Sourcing: de basis moet op orde zijn, anders is er geen wendbaarheid 
mogelijk.
Opvallend is dat de afgelopen jaren kostenreductie en versterking van IT besturing prioriteit heeft 
gehad. Dit heeft er tot op heden toe geleid dat over het algemeen (met uitzondering van de financiële 
sector) de volwassenheid  in de besluitvorming over sourcing beperkt is. Het heeft nog steeds een 
ad hoc karakter. Nu de aandacht verlegd wordt naar effectiviteit en wendbaarheid is het niet goed 
“in place” hebben van de samenwerking met sourcingpartners een grote belemmering. Interessant is 
om af te vragen in hoeverre organisaties de afgelopen periode voldoende benut hebben om kosten 
te verlagen door de samenwerking vanuit strategisch perspectief te optimaliseren. Sourcing op 
verkeerde gronden met verkeerde partners leidt tot stroperige besluitvorming en een bevriezing van 
de het verandervermogen. Dit betekent dat “het huis op orde moet zijn” om wendbaar te kunnen 
opereren.
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5. Doorkijk in 2013 naar de toekomst: 
Wendbaarheid wordt steeds belangrijker

De laatste jaren wordt sterk gestuurd op efficiency en kosten, al dan niet ingegeven door de 
economische crisis. De rek is daar nu wel uit en de behoefte aan een andere aanpak neemt toe. 
Maar de onzekerheid in de omgeving blijft. Wendbaarheid lijkt het geëigende antwoord om mee te 
kunnen bewegen en de juiste dingen te gaan doen. Hiervoor is het noodzakelijk om goed inzicht en 
begrip te hebben van wat er in de omgeving van de organisatie speelt en wat dit voor de organisatie 
betekent. Dit betekent dat het snel en slim toepassen van informatie de organisatie gaat helpen om 
uit de “control kramp” te komen. Hieronder vier visies over het thema wendbaarheid. 

1. Lemniscaat  visie
Omgaan met onzekerheid over het “kunnen” en 
het “willen” wordt de kritieke succesfactor van 
informatiemanagement. (Lemniscaat uit paragraaf 2.2) 
Het laten volgen van de business danwel de IT hierop 
laten aansluiten, is niet meer voldoende. Er is sprake 
van toegenomen onzekerheid over de wereld waarin 
we leven. Dit, in combinatie met de versnelling door de 
digitale revolutie, betekent dat business ontwikkelingen 
en marktkansen geïnterpreteerd zullen worden vanuit 
een strategic fit gedachte: wat heeft de organisatie 
nodig, uitgaande van bestaande competenties. Het 
toelaten van “revolt” wordt een essentieel ingrediënt in 
informatiemanagement. “Shaping the world” waarbij een 
organisatie een originele visie op haar positie op nieuw te definiëren markt segmenten kan koppelen 
aan de kerncompetenties van de organisatie (“ remember”), maken dat nieuwe combinaties worden 
gevonden die het concurrentievermogen van de organisatie versterkt. Informatiemanagement moet 
in staat zijn met heldere architectuurprincipes snel en betrouwbaar nieuwe informatievoorziening 
te realiseren. Samen met business en IT experimenteren, nieuwe ideeën, producten en diensten 
adopteren en daarmee snel de volgende fase (nieuwe succesvolle combinaties) in het lemniscaat 
bereiken, eerder dan de concurrenten.

2. Wendbaarheid en innovatie 
De behoefte aan wendbaar neemt aantoonbaar toe. Deze noodzaak van wendbaarheid impliceert dat 
organisaties die niet tijdig in kunnen spelen op veranderingen in de omgeving hun marktpositie kwijt 
zullen raken. Wendbaarheid speelt op drie niveau’s: 

• Operationele wendbaarheid borgt besluitvorming dichter op het 

operationele zodat inspelen op marktsignalen tijdig kan plaatsvinden 

met minimale reactietijd. Leanmatig werken kan hierbij helpen.

• Tactische wendbaarheid borgt dat besluitvorming over aanpassing van producten 

en diensten kortcyclischer op basis van “ sensing van de omgeving” plaatsvindt.

• Strategische wendbaarheid borgt dat de organisatie zich actief positioneert in nieuwe 

kansrijke markten op een moment dat concurrenten daar nog niet aan toe zijn.
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Voor IT betekent dit dat ze zich niet alleen dichter op maar liefst ook als onderdeel van het bedrijfsproces 
organiseert. Deze ontwikkeling kan gezien worden als een vervolg op professionalisering van de 
informatiemanagement, applicatieontwikkeling en beheer domeinen, waarbij integratie binnen 
klantdomeinen vorm wordt gegeven. Wij zien een trend waarbij de business innoveert door zelf het 
stuur te pakken op de “change”, inclusief informatiemanagement, ontwikkeling en het beheer. Het 
is dan aan de informatiemanager dit zodanig te sturen dat de business case leidend blijft, ook in de 
post-projectfase.

3. Wendbaarheid door toepassing van Lean informatiemanagement
In de strijd om het bestaan is wendbaarheid de sleutel: strategische, tactische en operationele 
wendbaarheid. Bij veel organisaties is de huidige voortbrengingsketen van IT een belangrijke sta-
in-de-weg voor wendbaarheid. De time-to-market van IT-veranderingen is erg groot. Dat zal voor 
een gedeelte aan IT liggen, maar ook de business draagt bij aan het gebrek aan wendbaarheid 
van de IT-keten. Door de principes van Lean toe te passen op informatiemanagement is er voor de 
organisatie een heleboel winst te behalen.  

Het Lean denken is gebaseerd op vijf principes: klantwaarde, waardeketen, flow, pull en perfectie.  Dit 
vertaald naar informatiemanagement betekent:

• Klantwaarde: welke waarde levert informatie op voor de klant? 

• Waardeketen: stel vast welke activiteiten in de IT voortbrengingsketen 

daadwerkelijk de toegevoegde waarde voor de klant bepalen. Laat 

die klant in de juiste volgorde de werkwijze bepalen. 

• Flow: stel vast welke factoren belemmeren dat het proces soepel 

verloopt en verlaag waar mogelijk de impact van die factoren. Voor IT 

Change betekent dit in ketens denken in plaats van silo’s.

• Pull: Stel de klant bij centraal in de IT-voortbrenging. Gebruik agile 

ontwikkeling zodat de de time-to-market van nieuwe informatie 

toepassingen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de klant.

• Perfectie: verhoog de perfectie door de eerste vier principes voortdurend 

en bij herhaling toe te passen. De gemakkelijkste manier om een heleboel 

verspilling te voorkomen is dingen in één keer goed doen. 

Lean IT levert betere, snellere en goedkopere IT. Lean informatiemanagement levert een 
doeltreffendere, wendbaardere en goedkopere bedrijfsvoering. Door Lean informatiemanagement 
worden informatie en IT daar ingezet waar ze waarde toevoegen. Strategisch wendbaar, door een 
aanpasbaar en sturend informatieplan. Tactisch wendbaar, door een veranderbaar projectportfolio 
en de businesscase als routeplanner. En operationeel wendbaar, door snelle oplevering van 
concrete verandering en door kleinschalige teams. Resultaat is dat informatiemanagement en dus 
de informatiemanager ervoor zorgt de waarde van informatie snel beschikbaar wordt gemaakt. Dat 
maakt dat het bedrijf is opgewassen tegen zijn concurrenten of toegerust is op zijn taakstelling.

4. Sensing en meebewegen. 
In de “Connected world”, de mondiale wereld, onderling verbonden middels internet, Fora en  andere 
social media,  zijn organisaties steeds minder goed in staat de informatiestromen te besturen. In de 
markt is niet langer sprake van informatie schaarste maar van informatieovervloed. De uitdaging voor 
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een organisatie is nog meer dan voorheen te “ sensen” welke veranderingen er op hen af komen en 
hoe men hierop kan reageren.

Het hebben van een vast innovatieproces biedt geen garantie voor een goed innovatievermogen en 
het hebben van een stringent top down communicatiebeleid biedt geen garantie voor het voorkomen 
van negatieve publiciteit. De uitdaging voor de organisaties anno 2013 is actief monitoren wat er over 
je geschreven wordt in de social media om hierop decentraal (door de experts van de werkvloer) in te 
spelen, gebruik makend van de verschillende fora? Uitgangspunt is dat credibility van de individuele 
bijdrage van de medewerker in het betreffende forum doorslaggevend is voor het effect van de 
boodschap. Dat stelt nieuwe eisen aan het informatiemanagement, maar ook aan HRM. Deze stelling 
is verder uitgewerkt in de EMIM Thesis van Hans Smorenburg, “Innovatie in de Connected World; de 
uitdaging voor elke adviesorganisatie.” (zie onderstaand kader).

Adviesorganisaties zijn als organisatie weinig innovatief te noemen. Dat is opvallend want adviseurs 
zelf zijn dat vaak wel: voor hun klanten doen zij volop onderzoek naar klantvraagstukken, dragen 
zij oplossingen aan en implementeren deze.  Nieuwe inzichten binnen de context van de opdracht 
leiden echter onvoldoende tot innovaties in de adviesdienstverlening van adviesorganisaties zelf. 
Adviesorganisaties hebben een beperkt lerend vermogen. Tegelijk zien we dat de noodzaak 
tot innovatie in de Connected World toeneemt. In deze meesterproef heb ik onderzocht waar 
verbetermogelijkheden liggen om het leervermogen van een adviesorganisatie te versterken 
door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Connected World biedt.

Centrale doelstelling van dit onderzoek was:

“Het bieden van een concreet handvat voor het vergroten van het innovatievermogen van een 
adviesorganisatie, gebruikmakend van de kansen die de Connected World biedt, in de vorm 
van een business model,  geschetst met behulp van het Business Model Canvas.”

Connected world

Op basis van de theorie van Varian en Shapiro (1999) is geconstateerd dat de beschikbaarheid 
van informatie wereldwijd sterk is toegenomen. De economie is verschoven van een situatie van 
informatieschaarste die bestuurd kon worden door aanbieders op de markt, naar een situatie 
van informatieovervloed die maakt dat aanbieders moeten proberen de attentie te vangen van de 
vragers op de markt. Daarbij komt dat de vraagzijde van de markt dankzij internet en de sociale 
media wereldomspannend en tegen zeer lage communicatiekosten gekoppeld is geraakt. De 
dynamiek aan de vraagzijde van de markt neemt daardoor sterk toe. Dit leidt voor de aanbieders 
op de markt tot een structurele vergroting van de onzekerheid over de “toestand van de wereld” 
(Osterwalder, 2004). Deze toegenomen dynamiek op markten vraagt van aanbieders dat ze zich 
actiever onderscheiden. Een van de instrumenten om dat te realiseren is de versterking van 
het innovatievermogen (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Gelukkig biedt de Connected World 
naast de toegenomen structurele onzekerheid, ook nieuwe mogelijkheden voor organisaties om 
met externe partijen (aanbieders en vragers) samen te werken en zo losse deelmarkten op een 
unieke wijze aan elkaar te koppelen. 
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Innovatie in de Connected World

Innovatie heeft tot resultaat dat een product of dienst zich in de ogen van de afnemer onderscheidt 
van concurrerende goederen of diensten (Schumpeter, 1934). Dit onderscheiden kan zowel 
betrekking hebben op de functionaliteit, op het voortbrengingsproces als op de wijze waarop het 
product of de dienst wordt aangeboden op de markt. De combinatie van deze factoren levert 
een Experience Innovatie op en wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om producten in 
de ogen van de afnemer te differentiëren en een hoge marge te realiseren (Bechmann, 2010). 

Met betrekking tot het organiseren van innovatie is geconstateerd dat het gesloten 
innovatieproces weinig effectief is en gekenmerkt wordt door onzekerheid over het resultaat. Een 
zeer beperkt deel van de innovatieinspanning leidt dan tot daadwerkelijke innovatie. Bovendien 
is de doorlooptijd lang en zijn de middelen beperkt. In de toegenomen dynamiek van de markten 
neemt de waarde van patenten af. Daarom wordt meer gezocht naar de mogelijkheden van 
samenwerking met externe partners. Innovatie moet worden georganiseerd in allianties met 
aanbieders (complementors, concurrenten en kennispartners) en gebruikers. Dit wordt onder 
de noemer “ Open innovatie” uitgewerkt (Chesbrough, 2006b). Een belangrijk mechanisme in 
het bevorderen van innovatie wordt beschreven als blikwisseling (Dijkgraaf, 2011) en geeft een 
onderbouwing waarom meer open vormen van innovatie effectief kunnen zijn. Blikwisselingen 
ontstaan door eenzelfde vraagstuk vanuit verschillende perspectieven waar te nemen en deze 
beelden met elkaar in verbinding te brengen. Uit de verbinding van ogenschijnlijk tegenstrijdige 
waarnemingen ontstaat een dieper inzicht in het voorliggende vraagstuk. Het organiseren van 
blikwisselingen is een vaardigheid die een organisatie in staat stelt snel inzicht te verkrijgen in 
de toestand van de wereld en daarop in te spelen. Blikwisselingen kunnen zowel met gebruikers 
als met aanbieders georganiseerd worden.

Door blikwisseling met de externe partners ontstaan nieuwe inzichten. Het realiseren van 
tempowinst weegt daarbij op tegen het risico van het weglekken van kennis naar derden. Het 
besturen van allianties is daarmee een essentiële competentie voor innovatie in de Connected 
World. Dit besturen van de allianties moet dicht op het proces plaatsvinden; flexibel en met oog 
voor de dynamiek in de omgeving (Boonstra, 2007). 

Adviesorganisatie: dienstverlening in de klantcontext

Een belangrijk kenmerk van adviesdienstverlening is dat het product (dienst) wordt 
geproduceerd en geleverd binnen de context van de klantorganisatie (Maister, 2008). De 
adviesvraag kan betrekking hebben op bekende vraagstukken met een bekende oplossing. 
Daarnaast hebben adviesvragen vaak een component van onzekerheid in zich, zoals over de 
oplossingsrichting (tweede-orde-vraagstukken) of zelfs over de onderliggende vraagstelling 
(derde-orde-vraagstukken). Bij deze laatste categorie wordt samen met de klantorganisatie de 
meest van toepassing zijnde vraagstelling gedefinieerd als onderdeel van de adviesvraag. Voor 
adviesorganisaties die tweede- en derde-orde-adviesdiensten bieden, geldt dat de toegevoegde 
waarde van deze dienst ontstaat in de interactie met de klantorganisatie. Het oplossen van deze 
vraagstukken vergt een gedeelde leeromgeving met de klantorganisatie. In deze situatie is er 
sprake van gezamenlijk leren met de klant. De adviseur leert dus ook (Argyris, 1995).
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Om de innovatie in een adviesorganisatie te bevorderen zijn drie aangrijpingspunten 
gedefinieerd: Blikwisseling met de externe partners, het versterken van het leervermogen 
(alliantievaardigheden) en het borgen van “Reflection on reflection in action” (Block, 2010) of 
“Double loop learning”(Argyris, 1995). Deze punten zijn samengevat in een conceptueel model 
voor innovatieve adviesdienstverlening in de Connected World.

Innovatie in het business model canvas vormgegeven

Kort gezegd geeft een businessmodel aan hoe een onderneming haar geld verdient (Malone en 
Vitale, 2006). Het wordt gebruikt om de samenhang te schetsen tussen de waardepropositie 
van een onderneming, de klanten die worden bediend en de wijze waarop deze benaderd 
worden, alsmede het voortbrengingsproces met partners en interne competenties. Het business 
model kan daarmee ook een belangrijk verander- en communicatie-instrument vormen. Hiervoor 
heeft Osterwalder een visuele en interactieve methode ontwikkeld om juist met de verschillende 
stakeholders vanuit hun eigen perspectief interactie (blikwisseling) te faciliteren. (Osterwalder, 
2004) 

Tijdens twee workshops met de Innovatiewerkgroep binnen Quint zijn twee lagen van het 
Business Model Canvas ingevuld. In de eerste workshop is het huidige businessmodel geschetst. 
Vervolgens zijn hierop elementen geplaatst die het innovatievermogen van een adviesorganisatie 
in de Connected World kunnen versterken. Tijdens de workshops is vast komen te staan dat 
Quint als innoverende adviesorganisatie zich het beste kan richten op drie primaire focuspunten 
(epicentra genoemd): klantgedreven, partnergedreven en aanbodgedreven innovatie. De 
toegevoegde waarde van deze aanpak is dat door de samenstelling van de werkgroep de 
beelden en conclusies zich heel snel verspreiden binnen de organisatie. 

Deze meesterproef heeft ertoe geleid dat binnen Quint klanten deelnemen in teammeetings en 
roundtables rondom informatiemanagement thema’s, dat er trendonderzoeken plaatsvinden die 
leiden tot extra focus op nieuwe thema’s en dat Quint interactie faciliteert rechtstreeks tussen 
klanten onderling met een gemeenschappelijk vraagstuk.
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Quint Well ington Redwood

Onafhankelijk advies
Quint is een onafhankelijk managementadviesbureau dat zich volledig toelegt op het oplossen van 
IT-gerelateerde organisatievraagstukken. Wij leveren onze diensten in meer dan 30 landen vanuit 
zeventien internationaal verspreide kantoren. Quint concentreert zich op strategie, sourcing en de 
implementatie van processen. 

Orchestrating Business Excellence
De klanten van Quint zijn vooraanstaande profit- en non-profitorganisaties die sterk afhankelijk zijn 
van IT. Wij helpen onze relaties om geïntegreerd management over het business- en IT-domein tot 
stand te brengen en op die manier strategisch voordeel ten opzichte van hun concurrenten te behalen. 
Hierbij committeren wij ons aan een resultaatgerichte uitvoering van het advies. We drukken dit uit 
met onze missie: Orchestrating Business Excellence.

Core competence Quint Wellington Redwood
Quint is een niche speler, gespecialiseerd in management en organisatie van IT. Binnen deze niche 
echter heeft Quint diepgaande kennis van en praktijkervaring met alle domeinen op het grensvlak van 
business en IT. Daarnaast heeft Quint brede ervaring met alle management en organisatie vraagstukken 
die zich daarbinnen kunnen voordoen (functioneel, strategische, ontwikkeling, regievoering, sourcing 
en beheer)  Daardoor begrijpt Quint als geen ander de relaties tussen de verschillende domeinen 
van een IT functie van haar klanten en de samenwerking en coherentie die nodig om de IT missie 
te realiseren. Deze brede visie onderscheidt Quint duidelijk van haar concurrenten. Een goed 
voorbeeld hiervan is het feit dat er geen adviesbureaus zijn die aanzienlijke ervaring hebben met 
IT Service management, Development Management, Regie en het runnen van een IT afdeling, en 
tegelijkertijd de IT leveranciersmarkt kennen en brede ervaring hebben met outsourcing begeleiding 
en regieorganisatie inrichting. Quint beperkt zich niet tot analytische adviezen, rapporten en modellen. 
Haar competenties liggen zeker ook bij het implementeren van haar adviezen, het operationaliseren 
van organisaties en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Contact
Quint Wellington Redwood

Quint Research Center 

De Oude Molen 1

1184 VW Amstelveen

The Netherlands

Tel: +31 (0) 20 305 37 00

Fax: + 31 (0) 20 305 37 01

http://www.quintgroup.com

E-mail: info_netherlands@quintgroup.com
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UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

De Universiteit van Amsterdam is gesticht in 1632 als het als het Athenaeum Illustre en  behoort 
daarmee tot de oudste universiteiten van Nederland.  Het is tevens een van de grotere universiteiten 
met in 2011 in totaal zo’n 35.000 studenten en ruim 5.500 medewerkers.

Het onderzoeksgebied van Informatiemanagement is momenteel onder andere ondergebracht bij het 
Instituut voor Informatica. Vanuit dit instituut wordt ook de Informatiekunde opleiding georganiseerd. 
Deze opleiding richt de focus op de interactie tussen Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
enerzijds en mens, organisatie en maatschappij anderzijds. 

Informatiemanagement
Landelijke bekendheid heeft het Amsterdams informatiemanagement model (ook dikwijls 
aangeduid als het negenvlak) waarin vraagstukken gerelateerd aan de relatie tussen Informatie- en 
communicatietechnologie en organisaties wordt bestudeerd.

Er wordt daarbij vanuit twee domeinen naar deze vraagstukken gekeken, wat leidt tot een 
bedrijfskundige en een technologische oriëntatie. Onder invloed van maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen wordt vervolgens een link gelegd tussen deze twee domeinen waarin 
betekenis en belang in van technologie in bedrijfskundig perspectief wordt beschouwd.

Het onderzoek richt zich daarbij  niet alleen op de organisatie op zichzelf maar vooral ook op organisatie 
als onderdeel van netwerken/ketens/virtuele organisaties enz.; organisaties dus als (onderdeel van) 
complex adaptive systems, functionerend in een dynamisch veranderende context. 

Ten aanzien van de technologie betekent dit onder andere dat op vernieuwende manier met het 
onderscheid specifiek (via traditionele systeemontwikkelingsbenaderingen gericht op het ontwikkelen 
van de best [mogelijke] systemen) versus generiek (via het ontwikkelen van algemene ‘toolboxes’ 
waarbij ‘bijna goed’ goed genoeg blijkt te zijn) wordt omgegaan.

Zijn hier beelden over ontwikkeld dan moet het focus worden verlegd naar de realisatie (toepassing). 
De technologie moet ‘het vermogen op de weg krijgen’. Belangrijke overwegingen daarbij zijn de 
organisatorische haalbaarheid en de technologische maakbaarheid. 

Contact
Universiteit van Amsterdam

Instituut voor Informatica

Science Park 904

1098 XH Amsterdam

Toon Abcouwer

tel: +31 20 525 7597

mobiel +31 6 21216321

E-mail : abcouwer@uva.nl

(www.uva.nl)
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Quint Wellington Redwood – kortweg ‘Quint’ – is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau 
dat zich volledig toelegt op het oplossen van IT-gerelateerde organisatievraagstukken. De dienstverlening is 
grensoverschrijdend en strekt zich uit over 49 landen en vier continenten. Quint richt zich in het bijzonder op 
strategie, sourcing, regie en performance- en informatiemanagement, waarbij wereldwijd best practices worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Quint is in 1992 opgericht om organisaties te helpen meer uit hun IT te halen. Niet door meer IT toe te voegen, 
maar door de IT beter te organiseren. Quint’s portfolio van diensten omvat onder andere Opleiding, Consulting 
en Measurement en is geïntegreerd in de verschillende business- en IT-domeinen. 

Met het motto “Dare to Challenge”, daagt Quint zichzelf en haar klanten voortdurend uit om ingrijpende 
prestatieverbeteringen, een betere concurrentiepositie en meer toegevoegde waarde te realiseren. Quint vindt 
niet alleen de organisatie van haar klanten opnieuw uit, maar ook de consultancybranche zelf!

Meer informatie over Quint vindt u op www.quintgroup.com


