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Voorwoord

Voor u ligt het Quint/UvA informatiemanagement onderzoek 2011. Dit is de 3e keer dat dit onderzoek 
wordt uitgevoerd en het is de eerste keer dat dit in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
in de persoon van Toon Abcouwer is uitgevoerd.

Dit onderzoek dragen wij graag op aan onze collega Corné Pol, die alles met volle beleving deed. 
Verandering kon alleen maar beginnen in het hart. Vol bezieling verleidde hij ons steeds weer 
tot discussies. Hoe we moesten samenwerken, wat we vonden van ons vak, van veranderen, van 
informatiemanagement  en van strategievorming bij ondernemingen. Corné noemde zichzelf 
“ontdekker”, zo introduceerde hij zichzelf bij ons en bij klanten. Onderzoeken (Van Dale) in de 
betekenis van bespeuren, waarnemen of iemand of iets bestaat of dat iets zo is. Dit onderzoek en 
die van voorgaande jaren zijn in die geest en door zijn drive tot stand gekomen. We gáán door, met 
Corné in gedachten.

Bart, Maja, Hans, Roel, Leo, Mark, Tanja en Jan
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1. Inleiding

1.1. Context
IT is tegenwoordig een niet weg te denken onderdeel van de primaire bedrijfsvoering. Wil een 
organisatie succesvol zijn, dan kan dat niet meer zonder een optimaal gebruik van de mogelijkheden 
die IT biedt.

Daarnaast is een ontwikkeling gaande waarin organisaties steeds minder als zelfstandige eenheden 
kunnen worden beschouwd maar veel eerder als onderdeel van een groter geheel opereren (netwerk, 
keten, virtuele organisatie) met alle daaraan gekoppelde dynamische ontwikkelingen, wat een groter 
beroep op coördinatie en informatie veroorzaakt. 

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 dynamiek 
die in de omgeving zijn oorsprong vindt. Dit maakt het noodzakelijk dat veranderingen in het business 
domein niet meer uitsluitend vanuit de business (in relatie tot haar – markt – omgeving) gedreven 
worden, maar in toenemende mate door ontwikkelingen op het gebied van IT.

Bij voorbeeld door de kortere time-to-market van nieuwe producten en de noodzaak in te spelen 
op behoeften van individuele consumenten, moeten bedrijven steeds wendbaarder worden. Hierin 
lijkt IT achter te blijven en lijken de behoeften vanuit de business moeilijk vervuld te worden. Om 
tot een oplossing van deze problemen te komen, moet de business (weer) grip krijgen op haar 
informatievoorziening (waar IT een onderdeel van is). Informatiemanagement heeft daarbij een 
belangrijke rol. Als ‘eigenaar’ van de informatievoorziening spreekt zij namens de business met de 
IT-afdeling en geeft sturing aan de ontwikkeling van de informatievoorziening en borgt dat deze in lijn 
is met de bedrijfsdoelstellingen.

1.2 Aanleiding onderzoek
Het Quint Research Center voert jaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom 
informatiemanagement. In de afgelopen twee 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

Hieruit is naar voren gekomen dat informatiemanagement als competentie wordt herkend en erkend 
en dat de volwassenheid van de taken groeiende is. De focus van informatiemanagement is echter 
nog veelal gericht op operationele taken en IT (leveranciers). Terwijl de echte toegevoegde waarde 
van informatiemanagement ligt op de link met de business en  de  richtinggevende activiteiten. 

De positionering van informatiemanagement verschilt per organisatie en is niet direct van invloed 
op het functioneren van IM. Belangrijk is dat er een gefundeerde keuze voor de positionering 
wordt gemaakt en dat er vervolgens gewerkt wordt conform de keuzes die gemaakt zijn. Belangrijk 
aandachtspunten hierbij zijn:
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• Zichtbaarheid voor de business

• de relatie met de business. 

Deze moet goed geborgd zijn om ook daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden.

Dit jaar is het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Naast de 
onderwerpen die in de voorgaande jaren aan bod kwamen, is ook aandacht besteed aan de wijze 
waarop organisaties (en specifiek informatiemanagement) omgaan met veranderingen en dynamiek. 
Daarnaast is specifiek aandacht besteed aan de wijze waarop informatiemanagement toegevoegde 
waarde voor de organisatie kan bieden.

1.3 Opzet en aanpak
Het onderzoek kent, naast de algemene vragen, elk jaar een bijzonder thema. Zo was het onderzoek in 
2009 gericht op de positionering van de informatiemanagement functie. Het onderzoek 2010 had als 
focus de volwassenheid van de informatiemanagement functie in organisaties en heeft ingezoomd op 
de impact van de economische crisis. Dit jaar wordt aandacht besteed aan de toegevoegde waarde 
van IM en de wijze waarop wordt omgegaan met veranderingen en innovaties.

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

1. Wordt informatiemanagement als volwaardig aandachtsgebied gezien?

2. Heeft de positionering van informatiemanagement een 

beslissende invloed op het functioneren van IM?

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

4. De informatiemanagement taak richt zich zowel op bedrijfsprocessen 

als IT producten en diensten. Uitvoering vindt plaats op alle niveaus van 

een organisatie.  Worden al deze IM taken gelijk gewaardeerd?

5. Neemt de volwassenheid van de Informatiemanagement processen toe?

6. Wat is de toegevoegde waarde van IM?

7. Vanuit organisatieontwikkeling optiek dienen organisaties zich steeds meer voor te bereiden 

op dynamiek en dreigende crises. Op welke wijze kan IM hier een sturende rol in vervullen?

Dit jaar is naast de interviews en gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven en (overheids)
instellingen in Nederland ook een uitgebreide enquête uitgezet. Allereerst is via een enquête 
informatie verzameld over:

• omvang, aandachtsgebieden en volwassenheid van informatiemanagement,

• toegevoegde waarde van informatiemanagement,

• omgang met dynamiek en veranderingen.

De respons op de enquête ( 12 % van de benaderde organisaties) bood een breed beeld en was 
verdeeld over instellingen van verschillende omvang en uit vrijwel alle sectoren. Op basis van de 
resultaten uit de enquête zijn interviews en gesprekken gevoerd om aanvullende informatie te 
verzamelen.



6

Informatiemanagement onderzoek 2011

2. Informatiemanagement in theorie

Informatiemanagement richt zich op de rol die informeren en communiceren kan spelen binnen de 
actualiteit van de organisatie. Hiertoe richt informatiemanagement zich op de afstemming tussen 
business en I(C)T. In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij het begrip informatiemanagement (2.1) om 
vervolgens stil te staan bij de impact die de dynamische ontwikkelingen op informatiemanagement 
hebben (2.2).

2.1 Definitie informatiemanagement
Informatiemanagement wordt samengevat als:

”de mogelijkheden die de business heeft om  het bedrijfsmiddel informatie in te zetten, om de 
kwaliteit van informatie, communicatie en de hiervan afgeleide IT-voorzieningen te verbeteren 
zodat beheersing van en sturing met informatie beter mogelijk wordt”. 

Centraal hierin staan de vragen:

1. Welke rol speelt informeren en communiceren binnen 

de business context (betekenis en belang)

2. Wat moet er gebeuren om die rol ook daadwerkelijk mogelijk 

te maken (maakbaarheid en haalbaarheid)

Er zijn vier omgevingsfactoren bepalend voor het speelveld waarbinnen deze rol moet worden 
gespeeld. Deze factoren bakenen het werkdomein van IM af. Het zijn:

1. De strategische keuzen die de organisatie maakt: de informatiemanager 

denkt mee en levert zijn bijdrage aan de strategie (Business Strategy). 

Besluitvorming over de strategie vindt plaats door de directie.

2. de wijze waarop business professionals hun werkzaamheden vorm geven en de 

rol die informatie en IT daarbij spelen: de business professional bepaalt over het 

algemeen zelf hoe hij zijn werkzaamheden inricht. Hij laat zich daarbij wel graag 

adviseren door specialisten (ook informatiemanagers), maar kiest uiteindelijk zelf 

welke adviezen worden overgenomen en welke niet (Business Execution),

3. de ontwikkelingen van de technologie die allerlei nieuwe mogelijkheden biedt: 

voor de informatiemanager zijn de technologische ontwikkelingen exogene 

factoren waarbij de vraag dient te worden beantwoord op welke wijze van 

deze nieuwe faciliteiten gebruik kan worden gemaakt (IT Strategy),

4. de huidige staat van de informatievoorziening: de over het algemeen organisch 

gegroeide actuele informatievoorziening vormt dikwijls een effectief blok aan het 

been ten opzichte van gewenste en noodzakelijke veranderingen:  legacy. Dit 

kan de dynamiek van de ontwikkeling duurzaam frustreren. Hoewel de huidige 

informatievoorziening de verantwoordelijkheid is van informatiemanagement, beperkt de 

legacy de bewegingsvrijheid bij het maken van de noodzakelijke keuzen (IT execution).
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Met het beantwoorden van de genoemde twee centrale vragen wordt enerzijds een brug geslagen  
tussen business en IT, de informatievoorziening moet bewijzen positief bij te dragen aan de realisatie 
van datgene waar de organisatie voor staat. In de Business-IT-Alignment (BITA) literatuur wordt in dit 
verband gesproken van Functionele integratie. Anderzijds moet de organisatie in de operatie werken aan 
de realisatie van voor de organisatie relevante doelen. Daarvoor moet een structuur worden ingericht 
waarin mensen en middelen worden ingezet om deze doelen te realiseren. BITA spreekt in dit verband 
van Strategische fit.

Functionele integratie kent in dit verband twee aspecten: 

• Plan voor de afstemming tussen Business en IT op strategische niveau, 

• Run op het operationele vlak. 

Strategisch fit kristalliseert zich uit langs de lijnen van:

• Change waar de afstemming plaats vindt tussen business strategie en business uitvoering

• Acquire waar de ontwikkeling van de Informatievoorziening (IV) wordt beschouwd 

vanuit de noodzaak een balans te vinden tussen de toepassing van nieuwe IT 

faciliteiten en het verandervermogen dat vanuit de bestaande IV vigeert. 

Weergegeven in het negenvlaks model richt informatiemanagement zich op de middelste assen. Zie 
bijgaande figuur.

Uit onderzoek blijkt dat dit vraagstuk al sinds midden negentiger jaren van de vorige eeuw op de 
eerste of de tweede plaats van belangrijkste management issues staat. Dat het vinden van een juiste 
balans tussen business en IT geen eenvoudig vraagstuk is blijkt wel uit het feit dat al decennia lang 
alignment wordt aangeduid als een centraal issue voor management.

2.2 Organisatieverandering en IM
Organisaties zijn constant in beweging, ingegeven door zowel interne als externe ontwikkelingen. 
Veel organisaties streven naar een situatie waarin duidelijk is wat de organisatie wil of moet en de 
zekerheid bestaat dat dit dan ook gerealiseerd kan worden. De uitdaging voor een organisatie is het 
in balans brengen van dit spanningsveld.

In de alledaagse praktijk is van een dergelijke balans niet of niet duurzaam sprake. Telkens wordt 
de organisatie geconfronteerd met veranderingen en uitdagingen waardoor gezocht moet worden 
naar een nieuw evenwicht tussen dit willen – moeten – kunnen. Deze dynamiek zorgt ervoor dat 
organisaties voortdurend in beweging zijn. Daarbij wisselen stabiliteit en (dreigende) crisis elkaar 
doorlopend af.  De organisatie zal pas in staat zijn optimaal te functioneren als zij in dit spanningsveld 
een ontwikkelend (dus telkens nieuw) evenwicht weet te vinden.

Uitgaande van deze theoretische inzichten is een model ontwikkeld dat deze spanning nader 
identificeert en vertaalt naar de invloed die er van moderne informatie- en communicatietechnologie 
op de organisatie uitgaat. In hun model worden de assen willen en kunnen gehanteerd. Willen in de 
zin van richtinggeving, waar een organisatie de koers waarin zij wil varen bepaalt en kunnen in de 
zin van het vermogen om deze richting ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Dit alles onder invloed 
van de door de omgeving opgelegde context, het moeten, die in hoge mate bepaalt binnen welke 
randvoorwaarden de organisatie haar keuzen kan maken.
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De organisatieveranderingen verlopen volgens een vast stramien, een ontwikkelpad dat zich als een 
cyclisch proces laat beschrijven.

Elke organisatie doorloopt vier fasen die elk op 
zich verschillende eisen stellen aan afstemming 
tussen business en IT. Deze fasen zijn in het 
model hiernaast weer gegeven. Bewustzijn van 
de fase waarin een organisatie zich bevindt, is 
voor een (informatie) manager van groot belang. 

Plan

Change

Run

Acquire

Business Execution

Business Strategy IT Strategy

IT Execution

Knowledge Management
Relationship Management

Project Management
HR & Finance

Business Info Planning
Policies

Information Architecture
Project Portfolio Management

Business Cases
Innovation

Functional Management
User Support

Business Data/Information

Information Architecture
Requirements Management
Procure Services/Manage IT

Risk ManagementBusiness Architecture
Organization Model (RACI)

Role & Function Model
MGMT of Change

IM

Het wenselijke
Wat willen we

Het noodzakelijke
Wat moeten we

Het haalbare
Wat kunnen we

Plan

• het definiëren van het informatiebeleid;

• het bewaken van het projectportfolio voor de betreffende business eenheid;

• het bewaken van de kaders, uitgangspunten en businessarchitectuur

Acquire

• een geprioriteerde vraagarticulatie (requirementsmanagement);

• een eenduidige opdrachtformulering naar de IT leverancier(s), zowel intern als extern;

• toezien op de voortgang en kwaliteit van de delivery

Change

• een zorgvuldige implementatie;

• Wijzigen van de bedrijfsprocessen

Run

• het bewaken van de juiste werking (functioneel beheer);

• begeleiden van het gebruik van de informatievoorziening door de gebruikers.
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Hierdoor is hij beter in staat de juiste keuzes te maken over de inzet van informatie om de business 
doelstellingen te realiseren met de  inzet van IT middelen1.

2.3 Implicaties voor 
informatiemanagement
Om als organisatie om te kunnen gaan met deze 
dynamiek is het voor informatiemanagement 
van belang om daadwerkelijk gericht te zijn 
op innovatie. Om niet alleen volgend te zijn 
op business innovaties, maar ook vanuit de 
mogelijkheden die IT biedt proactief met 
mogelijke vernieuwingen te komen. Dit betekent 
dat er tijd en ruimte gecreëerd moet worden om, 
naast de IM-activiteiten die nodig zijn om de evenwicht situatie te managen, te kunnen experimenteren 
en buiten de organisatie te kunnen kijken. Deze vernieuwing kost echter geld, immers er wordt 
geëxperimenteerd, pilots worden uitgevoerd en succes is niet vooraf gegarandeerd. De ruimte voor 
deze experimenten moet echter wel in de reguliere organisatie worden gecreëerd. Het is daarom 
van belang dat juist in perioden van succes expliciet aandacht aan deze potentiele vernieuwingen te 
besteden. In tijden waarin de organisatie in zwaar weer verkeert zal het vinden van ruimte voor deze 
vernieuwingen moeilijker zijn, terwijl de noodzaak ervoor juist groter is! 

Uit het onderzoek blijkt dat informatiemanagement zich in praktijk nog veel richt op incrementele 
verbetering van de bestaande situatie. Het proactieve zoeken naar nieuwe opportuniteiten staat bij 
veel informatiemanagers nog niet zo hoog op de agenda. Toch blijkt uit de enquête en de interviews 
wel dat  het bewustzijn van organisatieontwikkeling en het belang van innoveren groeiend zijn. we 
komen hier later op terug.

Daarnaast is de inbreng vanuit alle verschillende rollen binnen het informatie management domein 
van essentieel belang om een compleet beeld van de problematiek - ook en juist in het proces 
van zoeken naar innovatie en vernieuwing - op te bouwen. Elke rol geeft namelijk zicht op het 
organisatievraagstuk vanuit een andere invalshoek. Voor elke invalshoek dient aandacht te bestaan, 
juist in situaties waarin ingrijpende organisatieveranderingen worden voorbereid!

1 De werking van dit model is uitgebreid beschreven in het volgende artikel: Toon Abcouwer & Tanja Goense, De dynamiek 
van organisatieverandering en de impact op IM, Informatie, juli-augustus 2010. Nadere informatie over deze benadering 
kan worden gevonden op de wiki www.adaptivecycle.nl.

Onzeker

Onzeker

Zeker

Zeker

IV II

I III

WILLEN

K
U

N
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E
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3. Posit ionering en organisatie 
informatiemanagement

3.1 Positionering IM
Informatiemanagement wordt in het merendeel van de organisaties als volwaardig aandachtsgebied 
gezien, maar de invulling ervan verschilt. Vaak wordt er een strikte scheiding gemaakt tussen de 
strategische (richtinggevende) activiteiten die als informatiemanagement worden gelabeld, en de 
meer operationele taken die functioneel beheer worden genoemd.  Hoe functioneel beheer precies 
inhoud krijgt, verschilt per organisatie. Soms worden super-users in de business als functioneel 
beheerders geduid. Vaak zijn dit ook enthousiaste medewerkers die een applicatie goed kennen en 
functioneel beheer activiteiten ‘erbij’ doen. 

De positionering van beide aandachtsgebieden  verschilt in de praktijk ook. Daarnaast verschilt de 
oriëntatie op de business of IT, dit is mede afhankelijk van de aanwezigheid van een regie-organisatie.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan informatiemanagement en hoe het wordt gepositioneerd 
is mede afhankelijk van het type organisatie en het belang van informatie. De hiërarchische ophanging 
van informatiemanagement is divers. Uit het onderzoek komt naar voren dat informatiemanagement 
soms is op gehangen onder een directeur. Dit kan een CIO zijn die primair verantwoordelijk is voor 
informatiemanagement. Veelal valt IM echter onder verantwoordelijkheid van een IT directeur, een 
CFO of een business verantwoordelijke. Ook komt het voor dat informatiemanagement belegd is 
binnen een shared service center. Belangrijk is dat binnen de gekozen organisatiestructuur heldere 
afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden van informatiemanagement en dat IM 
ook conform deze afspraken werkt. Gebleken is dat een organisatiestructuur waarbij IM 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 

Organisatie regie1

Het is onmiskenbaar de trend om de Regieorganisatie als een zelfstandige afdeling neer te zetten. 
Hierbij wordt steeds vaker zowel op de eventueel nog aanwezige Interne (IT) Service Provider (ISP) 
als op de Externe Service Providers (ESP) gestuurd. Interne afdelingen worden professioneler in 
de levering en sturen nadrukkelijk ook op dezelfde KPI’s en kwaliteitsnormen. Daarbij vervagen de 
grenzen tussen de ISP’s en ESP’s, de verwevenheid van levering wordt zo groot dat het niet anders 
kan dan dat er op een eenduidige manier gewerkt en gestuurd gaat worden.

Managen van de vraag
Waar de regieorganisatie is gestart met als focus op het managen van het aanbod, de leveranciers, 
komt uit de gesprekken naar voren dat nadrukkelijk een verschuiving van focus aan het plaatsvinden 
is naar het managen van de vraag. Zorgen voor goede formulering van wat nodig is (specificaties), 
het maken van de juiste keuzes (portfoliomanagement), het bewaken van architectuurprincipes 
(implementatie van pakketten ‘zo standaard mogelijk’), het wordt nadrukkelijk genoemd als belangrijk 
voor het beheersen van het IT Domein en het beperken van de kosten.

1 Whitepaper 'Onderzoeksrapport Regie: Trends & ontwikkeling 2011 (www.quintgroup.com)
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op te bouwen. Het is in die situatie echter wel belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt en de 
business en IM elkaar weten te vinden.

Net als vorig jaar, wordt ook dit jaar het beeld bevestigd dat de wijze waarop informatiemanagement is 
in gericht, deels gegroeid is vanuit historische ontwikkelingen. Organisaties die een bewuste afweging 
maken over de invulling van IM en de positionering hebben als voordeel dat ze terug kunnen grijpen 
op gemaakte afspraken en de samenwerking ook nieuw leven in kunnen blazen.

Een belangrijke andere organisatorische ontwikkeling die naar voren komt is dat er bij de inrichting en 
organisatie van informatiemanagement en functioneel beheer steeds vaker gebruik wordt gemaakt van 
de LEAN principes. Dit betekent bijvoorbeeld dat informatiemanagement en applicatieontwikkeling 
en beheer steeds meer als één keten en ook één organisatieonderdeel worden gezien (zie ook 
onderstaande figuur). Hierbij zijn snelheid, flexibiliteit en efficiency (beperken van overdrachten en 
overbodige stappen) belangrijke aspecten. In de praktijk worden business gerichte teams belegd 
waarin zowel informatiemanagement (en functioneel beheer) als applicatieontwikkeling (en beheer) 
competenties zijn samengebracht. Wanneer gebruik wordt gemaakt van externe leveranciers worden 

Voorbeeld:
Informatie is  voor een veiligheidsregio van essentieel belang om een goed beeld te hebben van een 
omgeving op het moment dat zich een ramp voor doet. Deze informatie wordt deels aangeleverd 
door andere organisaties. Het is erg belangrijk dat er een informatiesysteem beschikbaar is, waarin 
al deze verschillende organisaties hun informatie zodanig kwijt kunnen dat er een eenduidig beeld 
ontstaat. Dit is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren in noodsituaties. Samenwerking 
tussen de verschillende organisaties op het gebied van informatiemanagement moet goed 
georganiseerd worden. Deze organisaties werken samen in een keten waardoor IM georganiseerd 
wordt over de organisaties heen. Dit brengt extra complexiteit met zich mee. De verschillende 
organisaties hebben eigen belangen, een eigen financiële structuur en eigen directies die 
verantwoordelijk zijn voor het informatiemanagement beleid.

Business
Management

ICT
Management

Information
Management

Projecten, changes en beheer

Financial
Management

HR
Management

‘Business’ Domain ICT Domain
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deze zoveel mogelijk geïntegreerd in de werkwijze. Deze teams hebben een sterke focus op de 
business (en dus de klant) en zijn volgens de belangrijkste LEAN principes ingericht.

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

3.2 Omvang IM
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 

LEAN:
De belangrijkste principes van LEAN zijn:

1. Het belangrijkste aspect van een product of dienst is 

dat deze waarde levert aan de klanten

2. Waarde wordt geleverd door een waardestroom (value 

stream), een proces getriggerd door de klant

3. Een waardestroom levert zo snel mogelijk waarde (flow). Een proces wordt 

dus zo ontworpen dat deze zonder onderbreking wordt uitgevoerd

4. De klant moet de gewenste waarde kunnen afroepen (pull). De 

waardestroom start zodra de gewenste waarde wordt afgeroepen

5. Lean streeft naar perfectie  en het reduceren van verspilling.

Het toepassen van deze principes op de IM en IT dienstverlening betekent concreet dat er een 
aantal duidelijke waardestromen ingericht moeten worden die gericht zijn op

1. Het oplossen van verstoring of het beantwoorden van gebruikersvragen

2. Het aanpassen van bestaande functionaliteit of het uitbreiden 

van bestaande functionaliteit middels wijzigingen

3. Het realiseren van projecten

Door in deze 3 waardestromen dicht op de klant te organiseren en de verschillende disciplines 
zo efficiënt mogelijk met elkaar te laten samenwerken wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
LEAN principes en zijn verbeteringen in doorlooptijd, kwaliteit en klanttevredenheid te realiseren.

Value
Stream

Customer
Value

Pull

FlowPerfection

De klant bepaalt de 
waarde vanuit een 

totale klantbeleving

Bekijk door de ogen van de 
klant of alle activiteiten waarde 
toevoegen

De keten start vanuit de klant-
vraag, zodat de voorraad 

minimaal is

Creëer een continue 
doorstroom die 
aansluit bij de 
klantvraag en 
verminder de pieken en 
dalen in volumes

In één keer goed 
Verwijder ‘waste’
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landschap’ en ‘traditionele business modellen’ is 
onderstaande indicatie uit de onderzoeken van 
de afgelopen 2 jaar nog richtinggevend.

In algemene zin geldt dat de omvang van 
informatiemanagement wel gelijke tred houdt 
met de omvang van de IT investeringen en de 
omvang van de IT afdeling, waarbij ook geen 
significante verschillen tussen de verschillende 
sectoren worden onderkend. 

De correlatie met de omvang van de business 
is niet eenduidig, dit wordt met name veroorzaakt door verschillende business modellen en 
achterliggende informatievoorzieningen

Wat wel uit het onderzoek naar voren komt zijn de verschillende factoren die van invloed zijn op de 
inrichting en omvang van informatiemanagement:

• Omvang organisatie

• Omvang IT budget

• Organisatie (centraal / decentraal)

• Aard en complexiteit IT landschap

• Informatie intensiteit proces

• Volwassenheid

Wat zichtbaar is in de markt, is de behoefte om het functioneel beheer en informatiemanagement te 
organiseren op basis van benchmark getallen. Hiervoor hebben we 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.

1:100
Centraal

1:20
Decentraal

1:1000
Centraal

1:100
Decentraal

Laag Hoog

Hoog

Laag

Complexiteit 
ICT-landschap

Imformatie Intensiteit 
primaire proces
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3.3 Aandachtsgebieden en volwassenheid
In het onderzoek is dit jaar uitgebreid aandacht besteed aan de taken die informatiemanagement uitvoert. 
Op basis van het eerder gepresenteerde model is gekeken welke taken uit de vier aandachtgebieden 
uitgevoerd worden en welk deel van de IM-organisatie deze taken uitvoert. Wat opvalt is dat het belang 
van de strategische (plan) activiteiten en de activiteiten die gericht zijn op de IT levering (acquire) het 
hoogst zijn en dat de business gerichte activiteiten (change) hierbij achterblijven.

Activiteiten die in het merendeel (meer dan 2/3) van de organisaties formeel als IM activiteit worden 
onderkend en uitgevoerd zijn o.a. informatieplanning, portfoliomanagement,  architectuur, project & 
changemanagement en implementatie / transitie. 

Daarnaast worden ook de ontwikkel gerelateerde activiteiten zoals requirement-management en 
testmanagement onderscheiden.

Als leveranciers gerichte activiteiten noemen we contract- en SLA-management.

Onder beheeractiviteiten worden gebruikersondersteuning en beheer bedrijfsinformatie onderkend. 

Al deze onderwerpen worden als IM activiteit onderkend en uitgevoerd (meer dan 50 %). In de 
onderstaande figuur is weergegeven welke percentages van de onderzochte organisaties één of alle 
processen uitvoert en als IM-activiteit bestempeld.

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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Naast het feit of de betreffende IM activiteiten onderkend en uitgevoerd worden, is ook gekeken 
hoeveel capaciteit aan de verschillende activiteiten wordt besteed. Hieruit blijkt dat in vergelijking 
met de eerdere onderzoeken er meer tijd en capaciteit wordt besteed aan de strategische (plan) en 
business gerichte (change) activiteiten (ruim 40 %). Het grootste deel van de capaciteit wordt echter 
nog steeds besteed aan de operationele en IT gerichte activiteiten (bijna 60 %). 

Als de onderstaande  indeling wordt gebruikt, ontstaat er een iets ander beeld. Hieruit komt naar 
voren dat voor de interne sturing  en coördinatie en de aansturing van de leverancier ruim 25 % van 
de capaciteit nodig is. De verhouding tussen de inhoudelijke activiteiten voor strategie, change en 
run is 1,8 : 2,2 : 1 (dus 1 uur voor het ‘draaiend houden van de bestaande IV versus 2,2 uur voor 
wijzigingen en projecten en 1,8 uur voor strategie.)

Plan

Change

Run
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Business Execution

Business Strategy IT Strategy

IT Execution

IM
Projectarchitectuur
Contract & SLA management
Financieel management
Change management
Project management
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Naast een verschuiving in focus zien we ook een duidelijke groei in volwassenheid. De gemiddelde 
volwassenheid van de processen is 2,7 en is evenredig verdeeld over de verschillende activiteiten ten 
opzichte van een gemiddelde onder de 2 vorig jaar.

Met name ten aanzien van de change en acquire activiteiten zien we een sterke toename. De 
organisaties geven ook duidelijk aan dat het op orde hebben van de processen een belangrijke 
randvoorwaarde is voor het kunnen realiseren van toegevoegde waarde voor zowel de business 
alsook voor de aansluiting op de IT leveranciers. Zeker op het gebied van acquire is het van 
belang om die processen op een zelfde volwassenheidsniveau als de leveranciers te hebben. Een 
verdere professionalisering zal zich specifiek richten op bepaalde processen, waarbij met name 
batenmanagement en contractmanagement breed genoemd worden. Verder worden ook architectuur 
en portfoliomanagement genoemd, alhoewel hier de spreiding in volwassenheid groot is.

Non-existent

Enterprise current status

Industry best practice

Enterprise strategy

Legend for symbols used Legend for rankings used

0 - Management processes are not applied at all
1 - Processes are ad hoc and disorganized
2 - Processes follow a regular pattern
3 - Processes are documented and communicated
4 - Processes are monitored and measured
5 - Good practices are followed and automated
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•  Gegevensbeheer

14,3%Run activiteiten



17

Informatiemanagement onderzoek 2011

3.4 Toegevoegde waarde IM
In het onderzoek van vorig jaar is aangegeven dat IM zijn toegevoegde waarde helder moet maken. 

Om hier invulling aan te geven is dit jaar gekeken op welke aspecten IM toegevoegde waarde heeft 
geleverd en waar de belangrijkste focus op ligt. Wat hierbij opvalt is dat de toegevoegde waarde zich 
niet beperkt tot één aspect, maar dat er vaak een aantal aspecten worden benoemd. Hierbij komt een 
combinatie van business doelen en kosten / control veel voor.

Toegevoegde waarde %

Verlaging IT kosten 15,3

Verlaging operationele kosten bedrijf 15,3

Verhoging control van management 15,3

Verhoging van klanttevredenheid 13,9

Ontwikkeling nieuwe 
producten en diensten

12,5

Vergroting productkwaliteit 9,7

Voldoen aan compliance 9,7

Verkorting doorlooptijd aanpassingen 5,5

Omzetgroei in de business 2,8

Als we kijken naar de verschillende aspecten valt op dat informatiemanagement zich met name 
laat sturen (en ook zelf stuurt) op het reduceren van de IT kosten en de operationele kosten van 
de organisatie. Daarnaast is ook het verhogen van de controle en besturing op IT een belangrijke 
aspect in de besturing van informatiemanagement. De focus op de toegevoegde waarde voor de 
business ten aanzien van het verhogen van de kwaliteit van de bestaande producten en diensten, de 
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de omzetgroei van de organisatie is nog beperkt 
aanwezig. Hoewel sturen op waarde in plaats van op kosten een onderwerp is wat steeds meer onder 
de aandacht komt. 

Een aspect dat wel veel genoemd wordt betreft de klanttevredenheid. Een verklaring hiervoor 
kan liggen in het feit dat sturing op kosten en control, en ook klanttevredenheid,  eenvoudiger te 
objectiveren en te meten is. Het risico is wel dat sturing op kosten en control grotendeels  overlapt  met 
de parameters waar de IT organisatie op wordt gestuurd. Om de positie van informatiemanagement 
verder te verstevigen is nog meer aandacht voor toegevoegde waarde in business termen noodzakelijk.
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3.5 IM en dynamiek
Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven  vereist het spanningsveld tussen willen, moeten  en kunnen 
dat organisaties inspelen op de dynamische eisen zoals zowel vanuit de organisatie zelf als door de 
omgeving worden gesteld.

In dit onderzoek is een voorzichtige verkenning uitgevoerd naar de vraag in hoeverre organisaties zich 
van deze ontwikkelingen bewust zijn en er ook op zijn voorbereid. De vragen die het meest inzicht 
gaven om een beeld te vormen op dit vlak zijn in bijgaande tabel weergegeven. De resultaten zijn 
gesorteerd op percentuele instemming met de vraag. Duidelijk komt naar voren dat het overheersende 
beeld binnen organisaties is dat optimalisatie en evolutionaire verbetering key-issues zijn. 

Vraag Eens Oneens

Uw organisatie is vooral gericht op het in stand houden van stabiele relaties 83 17

Uw organisatie streeft voortdurend naar verbetering van de bedrijfsvoering 83 17

Ontwikkelingen binnen uw organisatie vinden vooral op evolutionaire wijze plaats 79 21

Uw organisatie is gericht op optimalisatie van de bedrijfsprocessen 75 25

Als gevolg van de dynamiek in de omgeving is uw organisa-
tie permanent bezig om problemen op te lossen

63 37

Uw organisatie is gericht op innovatie 54 46

Binnen uw organisatie bestaat grote weerstand tegen verandering 42 58

Gegevens zijn weergegeven in percentages.

Toch blijkt uit het overzicht ook al dat er bewustzijn aan het ontstaan is dat incrementele verbeteringen 
niet meer voldoende zijn. 63% van de organisaties geeft immers aan dat ze ‘geleefd’ worden door de 
dynamische ontwikkelingen in de omgeving. Deze situatie vereist van de organisatie dat ze beschikt 
over het vermogen om te vernieuwen en innovaties te initiëren. Om dat vlak wordt dan echter een 
omslag zichtbaar, ‘slechts’ 54% (let op dat is zeker een bemoedigend percentage) is naar eigen 
zeggen gericht op innovatie. Uit dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd of en in welke mate 
dit beeld daadwerkelijk draagvlak binnen de organisatie heeft. Wel is duidelijk dat – als men er dan 
al toe geneigd is om innovatief te willen zijn de respondenten aangeven daar aanzienlijke weerstand 
tegen te verwachten.

Al met al geeft het huidige onderzoek een  indicatie dat organisaties zich bewust beginnen te worden 
van de nieuwe uitdagingen die zij in de huidige maatschappelijke dynamiek tegemoet dienen te treden. 
Dat op dat vlak nog een weg is te gaan, is uit de resultaten van dit onderzoek echter ook duidelijk.
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4. Conclusies

Terug kijkend op de aannames die gedaan zijn in hoofdstuk 1, dan kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken:

Conclusie 1: Volwaardig als vakgebied en divers  in invulling.
Informatiemanagement wordt als volwaardig aandachtsgebied gezien. Deze lijn zet zich door ten opzichte 
van vorig jaar. Hoewel in de theorie een duidelijke definitie bestaat van wat informatiemanagement 
inhoud, is de invulling van het vakgebied in praktijk divers. 

Conclusie 2: Toename in organiseren naar ketens
De organisatorische inrichting van informatiemanagement is sterk contextafhankelijk. In vergelijking 
met vorig jaar wordt er steeds vaker een bewuste afweging gemaakt ten aanzien van de organisatorische 
inrichting. Hierbij valt op dat er informatiemanagement tezamen met applicatieontwikkeling en beheer 
steeds meer als één keten en ook één organisatieonderdeel  worden gezien en georganiseerd.

Conclusie 3: Wijze van organiseren is afhankelijk van diverse factoren; deels 
historisch bepaald
Bij het bepalen van de omvang van IM zijn de volgende factoren relevant: de omvang organisatie 
en van het budget, de aard en complexiteit van het IT landschap en de informatie intensiteit en 
de volwassenheid. Net als vorig jaar, wordt ook dit jaar het beeld bevestigd dat de wijze waarop 
informatiemanagement is in gericht deels gegroeid is vanuit historische ontwikkelingen

Conclusie 4: Business change activiteiten onderbelicht ten opzichte van ICT levering 
Informatiemanagement richt zich op diverse onderdelen van de organisatie, variërend van strategisch 
tot operationeel en van business tot ICT gerelateerd. Wat opvalt is dat het belang van de strategische 
(plan) activiteiten en de activiteiten die gericht zijn op de ICT levering (acquire) het hoogst zijn en dat 
de business gerichte activiteiten (change) hierbij achterblijven. 

Conclusie 5: Groei in volwassenheid naar het strategische niveau
Informatiemanagement is verder  gegroeid in volwassenheid, De focus is aan het verschuiven. Lag 
de focus eerder op de operationele en ICT gerichte activiteiten, in 2011 is deze verschoven naar de 
meer strategische en business gerichte activiteit. 

Conclusie 6: Kostenreductie en control voeren de boventoon
De focus van informatiemanagement ligt nog sterk op het reduceren van kosten en het verhogen 
van de controle en besturing op ICT. De toegevoegde waarde van informatiemanagement voor de 
business in termen van bijvoorbeeld productontwikkeling en omzetgroei wordt wel onderkend, maar 
informatiemanagement wordt hier nog niet op gestuurd en bestuurd.

Conclusie 7: Organisatie ontwikkeling blijft achter
Informatiemanagement  richt zich nog veel op incrementele verbetering van de bestaande situatie; 
ook wanneer ontwrichting van de organisatie dreigt als gevolg van interne en externe ontwikkelingen. 
Om de organisatie de juiste richting op te sturen, zijn juist innoverende ontwikkelingen noodzakelijk. 
Het bewustzijn hierover is groeiend. Echter de activiteiten die ontplooid worden binnen 
informatiemanagement, zijn hier minimaal op gericht. 



20

Informatiemanagement onderzoek 2011

Visie voor 2012: Focus op waarde voor de organisatie
Uit zowel dit onderzoek als die uit voorafgaande jaren blijkt, dat informatiemanagement een niet weg 
te denken onderdeel is binnen een organisatie. Er zijn grote stappen gezet op het gebied van inrichting 
en besturing. Maar er is op een aantal gebieden nog veel winst te behalen. Voor de toekomst lijken 
vier onderwerpen relevant voor de ontwikkeling van het vakgebied binnen een organisatie:

1. Stuur op waarde 
Een verdere focus op de business is noodzakelijk om echte toegevoegde waarde te kunnen bieden. 
De sturing op waarde toevoeging in de keten van business tot ICT is daar de richting. Het hanteren 
van Lean principes in de vertaling van business wensen naar ICT oplossingen zal zorgen voor 
aantoonbaar snellere time-to-market en vermindering van onnodige functionaliteit. Het opkomende 
fenomeen van keteninformatisering vraagt om deze sturing.  De informatiemanager is de natuurlijke 
sturende regisseur in dit spel.

2. Zekerheid over de onzekerheid biedt houvast
De doelen staan niet vast, de weg is (deels) onbekend, samenwerking binnen en buiten de organisaties 
ontstaan en verdwijnen. De buitenwereld is de binnenwereld geworden. Informatiemanagement moet 
in staat zijn deze ontwikkelingen te onderkennen en deze te koppelen aan initiatieven en innovaties die 
binnen de organisatie tot nieuwe marktkansen kunnen leiden. Dit is geconstateerd in ons onderzoek 
2010 en wordt steeds meer waar.  Om deze uitdagingen aan te kunnen blijft het noodzakelijk om 
continu te blijven denken in scenario’s. Een uitgebreide informatieplanningcyclus biedt dan geen hulp 
maar wordt een obstakel. Tegen de tijd dat keuzes gemaakt zijn, zijn ze achterhaald. 

Snelle en volledige planningsessies waarin de nadruk ligt op het goed doorgronden van principes, het 
vastleggen van de belangrijkste architectuurkeuzes en het definiëren van minimaal 3 scenario’s. Dit 
geeft enerzijds snelheid anderzijds flexibiliteit omdat in de tijd het gunstigste scenario gekozen wordt.  
Het kort-cyclisch evalueren van de scenario’s en keuze voor het beste scenario als het moment daar 
is maakt dat aan de snelheid wordt voldaan die de organisatie vraagt.

Een organisatie die onzekerheid durft te accepteren, heeft meer houvast dan een organisatie die blijft 
vasthouden aan schijnzekerheid.

3. Innoveren is verbinden
De complexiteit en de dynamiek in de wereld neemt alleen maar toe. Sociale media veranderen 
het gedrag van klanten en medewerkers. Niemand weet hoe de toekomst er uit ziet. Maar één 
ding is zeker: met de oplossingen van vandaag zullen we veelal de problemen van morgen niet 
kunnen oplossen. Om verbinding met klanten en medewerkers te houden/krijgen, worden continue 
verbetering en innovatie voor organisaties steeds belangrijker. Innovatie kan direct leiden tot betere 
producten en diensten. Door een andere wijze van communicatie met klanten, door klanten mee te 
laten denken over producten en diensten en door op een heel andere manier medewerkers met 
elkaar te laten samenwerken en te laten samenwerken met vakgenoten buiten de organisatie, kan 
innovatie ook indirect leiden tot betere producten en diensten. Internet en sociale media bieden 
tal van (on)vermoede mogelijkheden. Organisaties die durven te experimenteren met andere 
vormen van communicatie en samenwerking hebben onderscheidend vermogen ten opzichte van 
hun concurrenten. De meeste organisaties staan huiverig tegenover experimenten, maar hebben er 
tegelijkertijd ook behoefte aan. Als informatiemanagement niet het initiatief neemt, wie dan wel?  Is 
informatiemanagement in staat de onderneming mee te nemen naar de Nieuwe Wereld?  Innovatie 
kon wel eens dé lakmoesproef worden voor informatiemanagement.
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4. Vernieuwing vereist verandering
Organisaties streven naar stabiliteit, echter de omgeving vraagt de verandering. Wij constateren een 
toenemend bewustzijn van de dynamische ontwikkelingen binnen een organisatie. Wil de informatiemanager 
de leider zijn in die verandering dan zal hij zich goed bewust moeten zijn in welk veranderkwadrant zijn 
organisatie zich bevindt. Vanuit dat bewustzijn kan de organisatie gestuurd worden in het maken van 
de  juiste keuzes te maken over de inzet van informatie om de business doelstellingen te realiseren met 
de  inzet van ICT middelen. Hierbij is bovengenoemde snelheid van en flexibiliteit van handelen én de 
mogelijkheid om innoverend bezig te zijn, van cruciaal belang om succesvol te kunnen zijn.
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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)





Q u i n t  W e l l i n g t o n  R e d W o o d

I n f o @ Q u i n t G r o u p . c o m 	 Qu i n t G r o u p . c om

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




