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1. Inleiding

Zonder informatie functioneren administratieve en dienstverlenende organisaties als banken, verzeke-

ringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beleggingsinstituten niet. Organisaties moeten snel kunnen

inspelen op veranderingen in de markt en op veranderingen als gevolg van bijvoorbeeld wet- en regel-

geving. Van levensbelang hierbij is het tijdig kunnen beschikken over informatie. Het adequaat mana-

gen van informatie en het zorgvuldig beheren van de onderliggende gegevens is vervolgens noodzaak.

Omdat informatiemanagement een steeds prominentere rol vervult binnen een organisatie, hebben wij

de brochure “Informatiemanagement: De navigatie van het bedrijf” samengesteld. 

In deze brochure schetsen wij u onze visie op informatiemanagement. In de overtuiging dat informatie-

management een onmisbaar instrument is, zijn wij van mening, dat: 

• het bijdraagt aan de verbetering van de bedrijfsprocessen, waardoor vervolgens de bedrijfsresultaten

kunnen verbeteren;

• er mee een brug wordt geslagen tussen business en ICT. "Waar, wanneer en waarom kan ICT inge-

zet worden om bij te dragen aan de doelen, die de organisatie heeft gesteld? Hoe moet, vanuit de 

business, ICT bestuurd worden?".



2. Informatiebeleid en informatieplan

Visie, strategie en beleid bepalen de richting van de organisatie. In de visie, strategie en beleid, die

bepaald worden door de business, wordt vastgesteld welke producten en diensten worden geleverd,

hoe de technologie deze ondersteunen en op welke wijze de bedrijfsprocessen door informatiesyste-

men worden ondersteund. Vragen die hierbij ondermeer aan de orde komen zijn:

• Hoe kunnen wij de samenwerking tussen de business en ICT beter organiseren? 

• Welke investeringen in ICT dragen het meest bij aan het resultaat van onze onderneming?

• Is onze informatiehuishouding veilig? Wat zijn onze risico’s? 

• Waarmee kunnen wij kosten besparen op ons primaire werkproces? 

• Hoe krijgen wij meer grip op de informatiestromen binnen onze organisatie? 

• Welke gevolgen heeft nieuwe wet- en regelgeving voor ons informatiebeleid? 

Op basis van de visie, de strategie en het bedrijfsbeleid worden de doelstellingen geformuleerd ten aan-

zien van de informatievoorziening. Op deze wijze wordt vanuit het bedrijfsbeleid het informatiebe-

leid geformuleerd. Hiermee wordt het informatiebeleid een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. In

het informatiebeleid worden ondermeer uitspraken gedaan over:

• bedrijfsgegevens;

• informatiesystemen;

• informatietechnologie;

• de werkorganisatie rond de informatievoorziening;

• de inzet van middelen ten aanzien van de informatievoorziening.

Het informatiebeleid vormt op haar beurt weer het uitgangspunt voor het ontwerp en de planning van de

informatievoorziening. De “tool” om informatieplanning in kaart te brengen is het informatieplan.

Informatieplan

Het maken van informatieplannen is arbeidsintensief en daarmee kostbaar. Toch belanden veel van die

plannen in een bureaulade, omdat ze niet datgene opleveren wat de opdrachtgever ervan verwacht. 

Een veelgehoorde klacht is dat een dergelijk plan geen integraal beeld geeft van het bedrijfsbeleid in

samenhang met ICT. In het informatieplan wordt het informatiebeleid als het ware vertaald in een actie-

plan waarin is aangegeven hoe het voorgenomen beleid moet worden uitgevoerd. Tevens wordt be-

schreven hoe vanaf de huidige situatie de in het beleid vastgelegde eindsituatie kan worden bereikt. Als

belangrijkste redenen om een informatieplan op te stellen kunnen worden genoemd: 
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• vertaalslag van informatiebeleid naar een actieplan (uitvoering van beleid);

• voorbereiding voor en inzicht in budget;

• een goedgekeurd informatieplan zorgt voor een groot draagvlak binnen de business;

• verbetert de communicatie;

• capaciteit, kosten, kwaliteit en risico's worden inzichtelijk;

• personeel kan worden opgeleid en voorbereid;

• projecten kunnen worden gepland;

• pro-actief in plaats van reactief.

Om te komen tot een evenwichtig en samenhangend informatieplan dienen de volgende stappen te 

worden doorlopen:

• In kaart brengen van zowel de huidige als de gewenste situatie op tactisch niveau.

• Ontwikkelen van een bedrijfsinformatiemodel op basis van het algemene bedrijfsmodel.

• In kaart brengen van zowel de bestaande als de ideale informatievoorziening.

• Advies uitbrengen over hoe de organisatie van de huidige naar het gewenste informatiemodel kan

komen met daaraan gekoppeld een haalbaar geachte informatiearchitectuur.

• Advies uitbrengen over hoe op operationeel niveau de projecten en het functioneel beheer uitgevoerd

moeten worden, teneinde de gewenste situatie te kunnen behalen. 

In het onderstaande schema zijn de elementen van het informatieplan weergegeven:

I N F O R M A T I S E R I N G

ACCEDIS

D E  B R U G  T U S S E N  B U S I N E S S  E N  I C T 5



Het informatieplan mondt uit in:

• Jaarlijks projectenplan. Dit plan bevat een lijst van projecten, prioriteit per project en een business

case. Op basis van het projectenplan worden de projecten gestart.

• Jaarlijks beheerplan. Dit plan bevat een lijst van de nodige capaciteit, kennis, kosten, tooling en 

risico's.
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3. Informatiemanagement

Onder informatiemanagement worden die processen verstaan die richting geven aan de opstelling van

het informatiebeleid, dit beleid bewaken, het uitvoeren en daar waar nodig bijsturen. Goed ingericht en

toegerust informatiemanagement zorgt voor een transparante informatiehuishouding waardoor:

• inzicht wordt verkregen in de werking van de bedrijfsprocessen;

• risico’s beter kunnen worden ingeschat;

• een optimale uitwisseling van informatie zowel intern als extern ontstaat.

Daarnaast zorgt een goed ingericht informatiemanagement voor een optimale afstemming tussen busi-

ness en ICT. Waar, wanneer en waarom kan ICT het beste worden ingezet om bij te dragen aan de 

doelen die de organisatie zich heeft gesteld.

Informatiemanagement omvat alle activiteiten die met de informatievoorziening te maken hebben. Op

strategisch en tactisch niveau gaat het om de beleidsontwikkeling, de informatieplanning en de informa-

tie- en applicatie architectuur. Op operationeel niveau gaat het om het uitvoeren van het demand ma-

nagement, het functioneel beheer en het gegevensbeheer. Zaken die er toe bij dragen dat, vanuit de

business, ICT goed bestuurd wordt.

Strategisch en tactisch niveau

Op strategisch en tactisch niveau wordt gebruik gemaakt van Informatie Lifecycle Management (ILM) en

Informatie Portfolio Management (IPM). 

Informatie Lifecycle Management

Het doel van ILM is het ontwerpen van een strategie voor de informatievoorziening, waarna de strategie

wordt vertaald naar concrete acties en investeringen. Het uiteindelijke resultaat is een doortimmerd 

plan voor de informatievoorziening op middellange en lange termijn gericht op beheer, onderhoud en

vernieuwing. De gebruikelijke aanpak hierbij is dat men zich richt op een specifiek informatiedomein, 

dat gekoppeld is aan een of meerdere bedrijfsprocessen. Voor ieder onderscheiden informatiedomein

wordt een separaat plan opgesteld. 

Deze aanpak geeft snel resultaat en zo wordt een concrete invulling gegeven aan onderdelen van het

totale informatiebeleid van de organisatie. 
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ILM kent de navolgende stappen:

1. Inventarisatie De veranderingsbehoeften worden geïnventariseerd vanuit:

• de gewenste (SOLL) situatie en huidige situatie (IST)

• de omgeving en het beleid

2. Opstellen scenario Opstellen transitiescenario waarin de volgende onderdelen aan de orde 

komen:

• wat zijn de implicaties van alle veranderingsbehoeften

• bepaal de oplossingsrichting(en)

• stel de gemaakte keuze voor

3. Afstemmen scenario Het opgestelde scenario wordt afgestemd met de andere delen van de 

informatievoorziening en andere betrokkenen. Hierna wordt bepaald of 

het scenario nog moet worden bijgesteld (stap 2).
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ILM levert de volgende producten:

Statusrapport Statusbepaling van de huidige informatievoorziening (voor het geko-

zen deelgebied), inclusief informatie over de opzet, investeringswaar-

de, kosten, baten, sterkten, zwakten, status en gebruik.

Informatiestrategie • Een beschrijving van de gewenste informatievoorziening op lange-

re termijn (de Schets).

• De nodige activiteiten, wijzigingen en (verbeter)stappen om daar 

te komen (het Scenario).

• De impact op andere delen van de informatievoorziening, proces-

ketens, etc.

• De impact van de strategie op het budget en de planning. 

Informatie Portfolio Management

Het doel van IPM is het op elkaar afstemmen en uniformeren van de verschillende deelplannen (ILM) 

en het afstemmen van de deelplannen op de bedrijfsstrategie. Hiermee wordt de basis gelegd voor een

uniforme en complete informatievoorziening.

IPM richt zicht op de volgende drie aandachtsgebieden, die van invloed op elkaar zijn:

1. De structuur van de informatievoorziening

Het eerste doel van IPM is het opzetten van de informatie architectuur. Wat is op hoog niveau de sa-

menhang tussen de verschillende informatiestructuren en hoe kunnen deze structuren worden opge-

deeld in informatiedomeinen. Deze informatiedomeinen hebben vaak verschillende stakeholders en

doelgroepen, die ieder hun eigen prioriteiten, eisen en wensen hebben, waarvan de samenhang in 

kaart moet worden gebracht. Kern hierbij is: het inzichtelijk krijgen van alle veranderingen en mogelijk-

heden voor de complete informatievoorziening.



2. Veranderingen in de informatievoorziening

De verandercapaciteit van een organisatie is beperkt, waardoor het afstemmen en plannen van veran-

deringen van groot belang is. Alleen door afstemming kan inzicht worden verkregen in de impact van

veranderingen van het ene domein op het andere. Voor veranderingen die domein overstijgend zijn, is

behalve afstemming ook besluitvorming noodzakelijk.

3. Middelen van de informatievoorziening

Dit aandachtsgebied betreft de technologie. ICT middelen worden gedefinieerd, waarbij afspraken wor-

den gemaakt over de samenhang en de inzet van deze middelen. Ook over zaken als infrastructuurar-

chitectuur en ontwikkelarchitectuur zullen afspraken moeten worden gemaakt.

IPM kent de navolgende stappen:

1. Inventarisatie Een inventarisatie van de veranderingsbehoeften:

• vanuit de huidige situatie en de verschillende onderdelen van de 

informatievoorziening

• van de omgeving en het beleid

Een inventarisatie van:

• de gebruikte middelen

• de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening

Onderzoek naar: 

• het koppelen en integreren van de lopende ontwikkelingen

• portfolio architectuur en standaarden

2. Opstellen scenario Opstellen scenario ten aanzien van:

• prioriteitstelling

• architectuur

• standaarden.

3. Afstemmen scenario Het opgestelde scenario wordt afgestemd met de andere delen van de 

informatievoorziening en andere betrokkenen. Hierna wordt bepaald of 

het scenario nog moet worden bijgesteld (stap 2).
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IPM levert de volgende producten:

Informatie architectuur Een indeling op hoofdlijnen van de informatievoorziening, inclusief: 

kosten, SWOT analyse, kwaliteit, etc.

Informatiebeleid en portfo- In het beleid en de planning worden de volgende onderdelen belicht:

lioplanning • informatiebeleid: de lange termijn visie waarin meegenomen: 

trends, processen, markt, ketens, technologie;

• de impact op het portfolio: de scenario’s, de afwegingen op be-

drijfsniveau, de inschatting van kosten en baten, de planning op 

hoog niveau en de impact analyse;

• de prioriteitsstelling: de afspraken om te komen tot standaards met

betrekking tot: basismiddelen, infrastructuur, pakketkeuze criteria.

Operationeel niveau

Op operationeel niveau is informatiemanagement de spil tussen de business en de ICT, met als primai-

re focus het demand management. Als uitvoerder van het demand proces is informatiemanagement 

verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer. Vanuit deze verantwoordelijkheid stuurt informatie-

management functioneel beheer aan.

In de eerder door Accedis uitgebrachte brochures “Demand en Supply Management” en “Functioneel

beheer: De spin in het web” wordt uitvoerig ingegaan op respectievelijk het inrichten van de leverancier

– klant relatie en het inrichten van functioneel beheer binnen de organisatie.
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4. De brug tussen business en ICT

Dat organisaties te maken hebben met steeds meer informatie en dat de techniek hierbij een cruciale 

rol speelt, is algemeen bekend. Als ICT hierbij echter de drijvende kracht wordt, omdat de organisatie 

niet in staat is om te komen tot een eenduidige visie of geen beleid uitdraagt, is de kans groot dat pro-

jecten waarbij ICT betrokken is, niet tot de gewenste resultaten leiden. Een dergelijke situatie kan wor-

den voorkomen door:

• de ICT leverancier te leren een betere gesprekspartner te worden voor de business;

• de ICT leverancier te laten beseffen dat ICT de bedrijfsprocessen ondersteunt en geen doel op zich is;

• de business te leren een betere gesprekpartner te worden voor ICT;

• de business er op te wijzen duidelijk te zijn in haar verwachtingen en geen afwachtende houding aan 

te nemen.

Door haar kennis van zowel de business als de ICT vervult informatiemanagement de rol van bruggen-

bouwer tussen de business en ICT. Door informatiemanagement te positioneren aan de businesskant

heeft de business een toegang tot de ICT. Binnen de business is informatiemanagement op zowel stra-

tegisch, tactisch als operationeel niveau werkzaam en opereert daarbij op het snijvlak van business en

ICT. Van informatiemanagement wordt verwacht dat het, op genoemde niveaus, de business verte-

genwoordigt in de rollen van:

• De Strateeg: de communicator en navigator van en naar het bedrijf

In de rol van de Strateeg bepaalt de informatiemanager het informatiebeleid en coördineert de ver-

taalslag naar (het beheer van) bedrijfsprocessen. Het gaat hierbij om de transitie van visie naar product

c.q dienst.

• De Tacticus

In de rol van de Tacticus draagt de informatiemanager zorg voor het beheer van de bedrijfsproces-

sen. Dit in de vorm van functioneel beheer. Andere verantwoordelijkheden die op dit niveau belegd 

zijn: de bewaking van de kwaliteit van de informatievoorziening, het opstellen en zorgdragen voor 

de uitvoering van de projectenplanning.

• De Uitvoerder

In de rol van de Uitvoerder is de informatiemanager verantwoordelijk voor het functioneel beheer en 

richt zich daarbij op de inhoudelijke aspecten van de geautomatiseerde informatievoorziening en 

het ondersteunen van de gebruiker.
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In onderstaande figuur is de positionering van informatiemanagement binnen de organisatie weergege-

ven.
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5. Tenslotte

Wanneer u overtuigd bent van het nut, het belang en de noodzaak van het inrichten van informatiema-

nagement kan Accedis u ondersteunen bij de inrichting, de implementatie, de uitvoering en het onder-

houd hiervan.

Met informatiemanagement bent u in staat om adequaat en succesvol in te spelen op veranderende

omstandigheden en heeft u meer grip op het resultaat. Wij hebben deze brochure opgesteld vanuit de

jarenlange ervaring van medewerkers van Accedis op het terrein van het inrichten van organisaties en

bedrijfsprocessen.

Accedis

Accedis is een informatiseringbureau dat haar werkzaamheden uitsluitend verricht voor de financiële

instellingen met de banken, de (sociale) verzekeraars, de pensioenfondsen en de beleggingsinstituten als

belangrijkste exponenten daarvan. Aan deze instellingen leveren wij op een kwalitatief hoogwaardi-

ge, integere en professionele wijze informatiseringsdiensten met als doel de informatievoorziening van 

de relaties te verbeteren. Hierbij werken we vanuit de invalshoeken business en ICT. Wij richten ons 

hierbij op het inrichten van de informatievoorziening met adviserende, regisserende/coördinerende en

beherende rollen. Dus het uitbrengen van advies, het ondersteunen en begeleiden van de organisatie 

bij het implementeren van het advies en het consolideren van het advies door het functioneel beheren 

van processen, systemen en applicaties.

Dit leidt tot diensten als:

• het verlenen van consultancy;

• het managen en leiden van projecten;

• het uitvoeren van business- en procesanalyses;

• het ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen;

• het ontwerpen van informatiesystemen;

• het uitvoeren van informatie analyses en functionele systeemontwerpen, en

• het functioneel beheren van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en applicaties.

Accedis onderscheidt zich omdat het in staat is om deskundige medewerkers in te zetten. Medewerkers

die beschikken over materiedeskundheid, te weten kennis van de producten van de financiële wereld:

betalingsverkeer, kredieten, spaarvormen, hypotheken, effecten, beleggingen, pensioenen, schade-,

levens-, inkomens- en (sociale) zorgverzekeringen etc. en vakkennis te weten, kennis van de methoden

en technieken die nodig zijn om de informatiseringsvakgebieden consultancy, projectmanagement en -

leiding, analyse, ontwerp en beheer goed uit te kunnen oefenen: Prince2, BPM, CMM, DSDM, UML, 

ITIL, ASL, BISL, TMAP etc..
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Wat de professionals van Accedis aan deze kennis en kunde toevoegen, en ze kenmerkt, is hun attitu-

de. Een attitude die ze aannemen om hun opdrachten op een excellente manier uit te voeren. Een atti-

tude die zich uit in: professionalisme, pragmatisme, gedrevenheid en resultaatgerichtheid. De materie-

deskundigheid en vakkennis is de bagage die de professionals meebrengen en hun attitude is bepa-

lend voor de wijze waarop deze kennis en kunde wordt ingezet.

De huidige ontwikkelingen in de markt van de financiële instellingen zorgen ervoor dat de kloof tussen

de business en ICT groter wordt. Accedis speelt in op deze ontwikkelingen en verwerft, als specialist

en nichespeler, een rol in het gat tussen de business en ICT. ICT wordt namelijk vaak gecentraliseerd

of uitbesteed; systeemontwikkeling en met name de feitelijke realisatie wordt gemeengoed met een

voorkeur voor standaardpakketten en componenten. Dit betekent voor de business, zowel tijdens de

systeemontwikkeling als na de oplevering van het systeem dan wel het pakket, een veranderende rol.

De kennis die direct verband houdt met het realiseren en ontwikkelen van systemen verschuift naar

coördinatie, regie, implementatie en beheer van de veranderende ICT ondersteuning in businessafde-

lingen. De nadruk komt veel meer te liggen op “wat eist de business” en “wat levert ICT”. Deze veran-

derende rol neemt Accedis op zich. Hierbij biedt zij nieuwe ideeën en expertise aan ten behoeve van

het “eisen” en het “leveren”. Zo slaat zij een brug tussen de business en ICT.

In de relatie met opdrachtgevers staat voor Accedis de samenwerking tussen mensen centraal. Met de

diensten die Accedis aanbiedt – gepaard aan de materie- en vakkennis èn de attitude van de medewer-

kers – durft zij te zeggen van “toegevoegde waarde” te zijn voor haar relaties.

Meer kunnen wij u hierbij niet duidelijk maken. In de praktijk zult u onze kennis, instelling en motivatie

het beste ervaren. Wenst u nadere inlichtingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij

komen graag voor u in actie. 
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