
 

 

Informatiemanagement 

 

Accedis levert informatiseringsdiensten op het snijvlak van business en ICT. Onze diensten zijn 

afgestemd op het ondersteunen van financiële instellingen in een omgeving die continu verandert. 

 

Wij richten ons op onderstaande werkterreinen: 

 

Wij verrichten onze diensten onder de paraplu’s: Businessmanagement, Informatiemanagement, 

Projectmanagement, Testmanagement en ICT-management. 

  

Het werkterrein informatiemanagement richt zich, zowel vanuit de business als vanuit de ICT, op het 

inrichten van en het leidinggeven aan functioneel beheer, op het inrichten van het informatiemanagement 

én op het managen van informatiemanagement- en datamanagementtrajecten en –afdelingen. 

 Functioneel beheren van processen, procedures, systemen en applicaties. 

 Inrichten en teamleiding functioneel beheer. 

 Adviseren over informatie- en datamanagementplannen en het inrichten van informatiemanagement 

en datamanagement, opstellen businesscases. 

 Managen informatie- en datamanagementtrajecten en –afdelingen, opstellen informatie- en 

datamanagementplannen. 

Specifieke kennis op dit werkterrein van: ASL/BiSL, BIP. De functionarissen die op dit werkterrein 

werkzaam zijn: functioneel beheerder, teamleider functioneel beheer, informatieconsultant, 

informatiemanager. 

 

Op elk werkterrein is bij Accedis een vakgroep actief. Een vakgroep heeft specifieke aandacht voor het 

werkterrein, vakgebieden en methoden, technieken, tools en pakketten. Ze houden zich bezig met: 

 Ontwikkelen vakinhoudelijke brochures  Opstellen, verzamelen kwaliteitsnormen in de vorm  

 Ontwikkelen factsheets    van best practices en standaards per dienst 

 Schrijven artikelen  Ontwikkelen, organiseren workshops 

 Opstellen opleidingsprogramma’s  Ontwikkelen, organiseren kennismiddagen 

 Ontwikkelen vaardigheden  Ontwikkelen, organiseren themamiddagen 



 

  

 

 

De kennis van de werkgroepen wordt uiteindelijk beschikbaar gesteld aan onze opdrachtgevers in de 

financiële markt in de vorm van: 

 

 

Vaardigheden die bij Accedis altijd in het teken staan van: 

 

Accedis denkt klantgericht en haar professionals bouwen aan vertrouwen! Onze professionaliteit en 

motivatie ervaart u het beste in de praktijk. Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u een 

specifieke vraag of opdracht? Neem dan contact met ons op. Wij laten u graag onze toegevoegde 

waarde in de praktijk ervaren. De toegevoegde waarde die altijd begint met de vraag: “hoe kunnen wij 

onze klant helpen?” als ‘special supplier’ van informatiseringsdiensten, uitgevoerd door onze 

professionals, de preferred candidates: specialisten en bruggenbouwers! Professionals die de kennis en 

kunde hebben en die over de vaardigheden beschikken om opdrachten adequaat uit te voeren om aldus 

de kwaliteit te leveren die gewenst is! 

 

 

 

 

 

Services per werkterrein 

Accedis verleent, naast het beschikbaar stellen van professionals, services per werkterrein in de 

vorm van het geven van workshops, kennis- en themamiddagen, alsmede in de vorm van het 

beschikbaar stellen van best practices en standaards, het coachen van medewerkers en het 

ontwikkelen van hun vaardigheden. 

 

Presentatie  : Helder, Profilerend, Enthousiasmerend, Beïnvloedend 
 
Attitude   : Empatisch, Aanpassend, Initiatief, Proactief 
 
Gedrag   : Gestructureerd, Gedisciplineerd, Consciëntieus, Inzet 

 

Accedis B.V. 
 
Bezoekadres Planetenweg 91 
  2132 HL Hoofddorp 
 
Postadres Postbus 175 

2130 AD Hoofddorp  
 
Telefoon 023 562 75 55 
Fax  023 557 42 01 
 
E-mail  info@accedis.nl  
Internet  www.accedis.nl  


