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Dit is de eerste editie van onze infor-
matiemanagersurvey, het resultaat van  
vele gesprekken die wij als Capgemini 
hebben gevoerd met ruim dertig infor-
matiemanagers bij uiteenlopende 
ondernemingen. 

We zien dat informatiemanagement in 
de huidige markt een groeiend werk-
terrein is dat steeds hoger op de agen-
da komt te staan. We hebben infor-
matiemanagers van diverse organisa-
ties binnen de publieke en private 
sectoren geïnterviewd. Zij hebben ver-
schillende vragen beantwoord rond 
informatiemanagement en de dagelijk-
se werkzaamheden op dat gebied. Op 
basis daarvan hebben we een beeld 
geschetst van de huidige stand van 
zaken binnen informatiemanagement 
bij onze klanten.

Dit rapport zal u ongetwijfeld nieuw 
inzicht geven in de betekenis van 
informatiemanagement voor uw orga-
nisatie en biedt een handvat om uw 
groeipad met betrekking tot infor-
matiemanagement voor de komende 
jaren te bepalen. Wij komen graag bij 
u langs om de uitkomsten met u te 
bespreken.  

Arne Eindhoven
Petra Hendriksen
Lead Consultants Informatie-
management Capgemini  

Capgemini Nederland B.V. 
Utrecht, september 2012

Voorwoord
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Deze informatiemanagersurvey is een 
initiatief van Capgemini. In de afge-
lopen twee jaar zijn interviews afge-
nomen bij onze klanten met als doel 
een beeld te geven van de informatie-
manager en zijn positie en taken bin-
nen de organisatie, om dit beeld ver-
volgens te delen en te vertalen naar 
een advies aan onze klanten. Dit rap-
port geeft de informatiemanager dan 
ook een handvat om lijnen uit te zet-
ten en zo te komen tot de volgende 
stap naar IM-volwassenheid.

Diverse redenen zijn te noemen waar-
om juist dit het geschikte moment is 
om aan informatiemanagement aan-
dacht te besteden. Zo is er in de afge-
lopen jaren veel tijd gestoken in busi- 
ness-IT alignment. De kloof tussen 
deze twee werelden moet worden 
gedicht om betere resultaten te beha-
len. Daarnaast wordt er steeds meer 
geoutsourcet en worden transparante 
Service Level Agreements belangrijker. 
Ontwikkelingen die vragen om strak-
kere sturing op de inputcriteria door 
de organisatie. Veel organisaties heb-
ben inmiddels informatiemanagement 
ingericht om professioneel met boven- 
staande vraagstukken om te gaan. Maar  
er spelen nog veel meer vragen omtrent 
de functie van de informatiemanager 
en zijn positie binnen de organisatie. 
Er wordt dan ook op verschillende 
manieren invulling aan de functie ge-
geven. In dit rapport wordt beschreven 
welke manieren dat zijn. 

De centrale vraag in dit onderzoek is:

Hoe is de rol van de informatiemanager 
ingevuld binnen Nederlandse organisa-
ties?

Deze hoofdvraag is uitgesplitst in  
de volgende deelvragen:
a. Hoe volwassen is informatiemanage- 

ment binnen organisaties?
b. Waar is de informatiemanager 

gepositioneerd?
c. Wat is de achtergrond van de 

informatiemanager?
d. Welke vraagstukken behandelt  

de informatiemanager?
e. Welke factoren bepalen het succes 

van de informatiemanager?

Allereerst is in kaart gebracht in wat 
voor type organisatie de informatie-
managers werken. Uit een analyse aan 
de hand van het EIM maturity model 
van Gartner blijkt dat het merendeel 
van de organisaties zich in de bewust- 
zijnsfase bevindt (fase 1). Een groot 
aantal organisaties dat al langer infor-
matiemanagement op de agenda heeft 
staan, maakt een ontwikkeling door 
richting ‘proactieve organisatie’  
(fase 3).   

Uit de resultaten blijkt dat informa-
tiemanagers voornamelijk acteren op 
het niveau van het middenmanagement 
(>50%). Er zijn veel verschillen in de 
rapportagestructuur, zowel in het 
niveau van rapportage in de organi-
satie als rapportage aan business of 
IT. Dit kan verklaard worden door 
het feit dat het nog een relatief jong 
vakgebied is. De grootste druk voelt 
de informatiemanager met name van-
uit de business en het centraal mana-
gement. In de teamsamenstelling van 
de informatiemanager komen veelal 
de volgende rollen terug: business- 

Managementsamenvatting
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analist (70%), projectmanager (63%), 
architect (53%) en functioneel beheer- 
der (50%).

Er is een analyse gemaakt van de 
achtergrond van de informatiemana-
ger. Daaruit blijkt dat het merendeel 
van de informatiemanagers een ach-
tergrond heeft in de IT. De werkzaam- 
heden liggen dan met name in de 
informatie/communicatie- en techno-
logiekolom van het informatiemanage- 
mentwerkveld. 
De meeste informatiemanagers ver-
vullen de rol van informatiestrateeg 
of IT-portfoliomanager. De focus ligt 
vooral op strategische en structuur-
activiteiten. De werkzaamheden  
liggen minder op business- en opera-
tioneel vlak. Dit is echter wel van 
belang om een goede binding te hou-
den met de uitvoering van projecten. 

Voor het merendeel van de informa-
tiemanagers is het opstellen van een 
informatieplan de belangrijkste op-
dracht van het jaar. Dit lijkt een logi-
sche activiteit, aangezien het infor-
matieplan de lijn uitzet voor de plan-
nen rondom informatiemanagement. 
Daarnaast besteden organisaties in een 
lage IM-volwassenheidsfase vaak veel 
aandacht aan de positionering van 
informatiemanagement en het realise-
ren van bezuinigingen. 

Organisaties die een hogere IM-volwas- 
senheid hebben, zijn meer bezig met 
grote veranderplannen. Uit de resul-
taten blijkt verder dat een informatie-
manager met verantwoordelijkheid 
over het projectportfolio vaker een 
hoger tevredenheidspercentage over 
uitgevoerde projecten kan bewerk-
stelligen dan een informatiemanager 
zonder die verantwoordelijkheid. 
Wanneer hij ook sturing over het 

projectportfolio heeft, neemt de 
tevredenheid nog verder toe. 

Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze 
waarop organisaties invulling geven 
aan de rol van informatiemanagement 
binnen de publieke, private en finan-
ciële sector. Er is een verschil te con-
stateren tussen organisaties in de mate 
waarin informatiemanagement als een 
volwassen discipline is ontwikkeld. 
Sommige uitdagingen op het gebied 
van informatiemanagement blijken af 
te hangen van de mate van volwassen-
heid van de organisatie (acceptatie, 
mandaat en budget), terwijl andere 
uitdagingen in alle organisaties voor-
komen (organisatieontwikkeling en 
informatieplanning). 

Dit rapport biedt verschillende aan-
knopingspunten voor vervolgonder-
zoek. Daarom wil Capgemini deze 
survey jaarlijks uitvoeren om een up-
to-date beeld te verschaffen over de 
trends binnen informatiemanagement 
en daarmee handvatten aan te reiken 
voor de verdere professionalisering 
van dit vakgebied. 
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Informatiemanagement is een snel-
groeiend vakgebied. Steeds meer orga-
nisaties onderkennen het belang van 
een goede afstemming van IT op de 
bedrijfsprocessen. Die afstemming 
wordt steeds vaker ingevuld onder de 
noemer informatiemanagement. Tege-
lijkertijd is zichtbaar dat informatie-
management op veel verschillende 
manieren wordt ingevuld. Om meer 
zicht te krijgen op de stand van zaken 
met betrekking tot informatiemanage-
ment heeft Capgemini een onderzoek 
gedaan onder dertig informatiemana-
gers in uiteenlopende marktsegmenten. 

Doel
Het doel van dit onderzoek was om in  
kaart te brengen hoe de rol van infor-
matiemanager wordt ingevuld in orga- 
nisaties. Hierbij is gekeken naar zowel 
de publieke als de private sector. Aan 
de hand van vragenlijsten en inter-
views met informatiemanagers is een 
beeld ontstaan van de organisatie 
waarin de informatiemanager werkt 
en welke vraagstukken hij in zijn 
functie tegenkomt. Daarnaast zal wor-
den geëvalueerd wat de relatie is tus-
sen de organisatiecontext en de invul-
ling van de functie van de informatie-
manager.

Scope
Het onderzoek is uitgevoerd onder 
informatiemanagers die actief zijn bij 
klanten van Capgemini. Zij vertegen-
woordigen verschillende sectoren: lan-
delijke en regionale overheden, trans-
port, energiebedrijven, financiële 
instellingen en onderwijsinstellingen. 
Naast het invullen van de vragenlijs-
ten zijn de betrokken informatiemana-
gers ook geïnterviewd. 

Inleiding

Vraagstelling
De centrale vraag binnen dit onder-
zoek was:

Hoe is de rol van de informatiemanager 
ingevuld binnen Nederlandse organisa-
ties?

Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de 
volgende deelvragen:
a. Hoe volwassen is informatiemanage-

ment binnen organisaties?
b. Waar is de informatiemanager  

gepositioneerd?
c. Wat is de achtergrond van de  

informatiemanager?
d. Welke vraagstukken behandelt  

de informatiemanager?
e. Welke factoren bepalen het succes 

van de informatiemanager?

De in dit onderzoek gevolgde werk-
wijze is beschreven in de appendix op 
pagina 24.

Leeswijzer
Na deze inleiding worden in de vol-
gende hoofdstukken de deelvragen 
beantwoord zoals die zijn benoemd in 
de vraagstelling. Elke deelvraag wordt 
behandeld in een apart hoofdstuk. Na 
de beschrijvingen van de resultaten 
geven we de getrokken conclusies 
weer. 

In de bijlagen vindt u een overzicht 
van de gevolgde werkwijze, een 
samenvatting van de gehanteerde the-
oretische modellen, de geformuleerde 
IM-stellingen, een begrippenlijst en 
referenties.
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IM-volwassenheid

1 Gartner (2008), Gartner Introduces the EIM Maturity Model, Gartner research ID Number: G00160425. 

Figuur 3.1 Het aantal respondenten per fase van volwassenheid
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Om een antwoord te geven op de 
vraag waar de informatiemanager 
werkt, zijn eerst alle organisaties 
bestudeerd en gepositioneerd op het 
Gartner Enterprise Information 
Management (EIM) maturity model.1 

Dit geeft direct inzicht in de situatie 
waarin de organisaties zich bevinden 
en de ontwikkelingen die organisaties 
van de geïnterviewden doormaken. In 
bovenstaande figuur zijn de betrokken 
organisaties gepositioneerd per fase 
van ontwikkeling volgens het informa-
tiemanagementmodel van Gartner. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat 
er in een aantal gevallen interviews 
zijn gehouden bij meerdere informa-
tiemanagers binnen één organisatie.

Uit bovenstaande figuur wordt duide-
lijk dat de meeste respondenten zich 
in fase 1 (aware) en fase 2 (reactive) 
bevinden. Dit houdt in dat de meeste 
organisaties zich bewust zijn van de 
waarde van informatie en de noodzaak 
om dit goed te organiseren. Sommige 
organisaties hebben al een goed uitge-
werkte informatiemanagementstrategie 
en -architectuur.

Om de omgeving waarin de informa-
tiemanager werkt nader te typeren, is 
de mate van complexiteit en dynamiek  
in de organisatie bestudeerd. Elke 
informatiemanager heeft de mate van 
complexiteit en dynamiek aangegeven 
binnen de eigen organisatie.  
In figuur 3.2 kunnen we zien dat de 

Informatiemanagement 
in Nederland bevindt 
zich met name in fase 
1 of 2 van het Gartner-
model. 
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1
Informatie-intensieve organisaties zijn 
meer IM-volwassen in termen van 
informatiemanagement. 

Figuur 3.2 Mate van volwassenheid in 
relatie tot complexiteit en dynamiek
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Figuur 3.3 Mate van fysiek/transactie-
gerichtheid ten opzichte van 
IM-volwassenheid
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meeste informatiemanagers in zeer 
dynamische en complexe organisaties 
opereren. 

In deze analyse is complexiteit gedefi-
nieerd als het aantal variabelen waar 
de informatiemanager rekening mee 
moet houden in zijn werk. De com-
plexiteit wordt over het algemeen 
hoog ingeschat. Daarnaast is er een 
verband te zien tussen de complexiteit 
en de score van de organisatie op de 
EIM-volwassenheidsschaal. Meer IM- 
volwassen organisaties hebben een 
hogere complexiteit. Geïdentificeerde 
complexiteitsfactoren zijn bijvoor-
beeld kostenreductie, bedrijfsover-
names, slimmere IT-facetten en de 
opkomst van mobiele toepassingen.

De relatie tussen volwassenheid op het 
EIM-model en dynamiek is in minde-
re mate af te leiden uit grafiek 3.2. 
Dynamiek is gedefinieerd als het aan-
tal opeenvolgende veranderingen in 
de organisatie. Ruim 86% van de res-
pondenten scoort een zes of hoger op 
deze as. Tegelijkertijd zien we dat de 
uitersten ver uit elkaar liggen. 
Geconcludeerd kan worden dat alle 
informatiemanagers aangeven dat ze 
in een hoog complexe en dynamische 
organisatie werken, maar dat er geen 
eenduidig verband is gevonden tussen 
complexiteit en dynamiek.

In hoofdlijnen kunnen drie typen 
organisaties onderscheiden worden: 
fysieke organisaties, transactiegerichte 
organisaties en een combinatie van 
beide typen. De corebusiness van 
fysieke organisaties is het leveren van 
een fysiek product, bijvoorbeeld een 
drinkwaterproducent. Transactie-
gerichte organisaties zijn helemaal 
afhankelijk van informatie voor hun 
corebusiness, zoals een uitvoeringsor-
ganisatie van de overheid. Transactie-
gerichte organisaties hebben een be-
staansrecht op basis van data en infor-
matiestromen. De juiste informatie op 
de juiste plek op het juiste moment is 
hier van groot belang. De organisaties 
van alle geïnterviewde informatiema-
nagers zijn ingedeeld in een van deze 
drie typen. Ze zijn geplot in figuur 3.3.

Er zou geconcludeerd kunnen worden 
dat transactiegerichte organisaties iets 
voorlopen in IM-volwassenheid dan 
fysieke organisaties, waar geautoma-
tiseerde informatiestromen wellicht 
minder hoog op de agenda staan  
vanwege het fysieke product dat zij 
aanbieden. Uit de interviews blijkt 
echter dat het verschil minimaal is. 
Om conclusies te trekken over het 
type organisatie en de impact ten 
opzichte van de IM-volwassenheid  
is vervolgonderzoek nodig.

Informatiemanagement 
is vooral ingericht  
bij organisaties met  
een hoge dynamiek  
en complexiteit.
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2
In organisaties met een hogere fase  
van IM-volwassenheid hebben infor-
matiemanagers een team waarin meer-
dere rollen zijn vertegenwoordigd.

Positionering van de informatiemanager

Figuur 4.1 Aantal informatiemanagers 
per organisatie
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0

2

4

6

8

10

12

0 1-2 3-4 5-6 6-7 >8

Figuur 4.2 Teamgrootte van de 
informatiemanager (in fte)
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Uit de interviews met de dertig infor-
matiemanagers blijkt dat de functie 
gemiddeld 3,8 jaar bestaat binnen de 
onderzochte organisaties. Binnen 
transactiegerichte organisaties bestaat 
de functie langer dan binnen fysieke 
organisaties. Er is één uitschieter van 
tien jaar geconstateerd in een transac-
tiegerichte organisatie. Er zijn echter 
ook vijf organisaties die pas in 2010 
of 2011 de rol van informatiemanager 
hebben geïntroduceerd. Er is geen 
verband gevonden tussen de IM-vol-
wassenheid en de tijd dat de rol van 
informatiemanager bestaat binnen de 
organisatie. Er zijn evenmin verschil-
len aangetroffen tussen de verschillen-
de marktsegmenten. Wel is over de 
hele linie duidelijk dat het een relatief 
nieuwe functie is.

Ook wanneer we bestuderen hoeveel 
informatiemanagers er binnen de 
organisatie werken, zijn er geen sig-
nificante verschillen te ontdekken. 
Verreweg de meeste organisaties be-
schikken over drie tot zes informatie-
managers.

Om een beeld te krijgen van de slag-
kracht van een informatiemanager 
binnen de organisatie is in kaart 
gebracht of een informatiemanager 
een team aanstuurt en zo ja, hoe dit 
team er dan uitziet. Allereerst is in 
figuur 4.2 te zien hoe groot de teams 
van de geïnterviewde informatiemana-
gers zijn.

De informatiemanager-
functie bestaat gemid-
deld pas 3,8 jaar.

Vijf van de dertig informatiemanagers 
sturen geen team aan en werken als 
adviseur of zijn altijd op de resources 
van andere afdelingen aangewezen.  
De meeste informatiemanagers hebben 
teams van 1 tot 10 fte of 10 tot 50 fte. 
Er blijken grote verschillen te zitten 
tussen de teamgroottes van informa-
tiemanagers. Opvallend is dat de orga-
nisaties die het hoogst scoren op het 
Gartner EIM maturity model allemaal 
informatiemanagers hebben met teams 
van 10 tot 50 of meer dan 50 fte. Een 
relatie bestaat dan ook tussen de fase 
van IM-volwassenheid van een organi-
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Figuur 4.3 Aanwezigheid per functie in het team van de informatiemanager
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satie en de grootte van het team van 
de informatiemanager. 
Informatiemanagers met een geaccep-
teerde functie, meer mandaat en een 
duidelijke positie binnen de organisa-
tie hebben ook meer capaciteit in hun 
teams om het werk uit te voeren. Een 
team met een grote verscheidenheid 
aan functies zorgt ervoor dat de infor-
matiemanager zijn visie tot uitvoer 
kan brengen.  

Naast de grootte van het team van de 
informatiemanager is ook gekeken 
naar de samenstelling ervan. Er is ge-
analyseerd welke rollen zijn vertegen-
woordigd. Meerdere informatiemana-
gers merken op dat IT grotendeels is 
uitbesteed aan derde partijen. Dit kan 
gevolgen hebben voor de samenstel-
ling van het team aangezien sommige 
rollen in het team daarmee overbodig 
zijn geworden. Daarnaast blijkt er naast 
de uitgevraagde rollen ook een grote 
variatie aan andere rollen te bestaan 
binnen de teams van de informatiema-
nagers, onder meer met betrekking tot 
technisch beheer, datawarehousing, 
informatiebeveiliging, procesbeheer en 
changemanagement. Het team van de 
informatiemanager blijkt dus zeer 
divers te zijn. In figuur 4.3 wordt per 
functie de aanwezigheid in het team 
van de informatiemanager weergege-

ven. De rol die het meest voorkomt 
binnen het team is die van business-
analist (70%), gevolgd door project-
manager (63%), architect (53%), func- 
tioneel beheerder (50%) en ‘anders’ 
(47%). Bij deze laatste categorie werd 
onder andere technisch beheer, secre-
tariaat en procesontwerper genoemd. 
De overige rollen zijn duidelijk  
ondervertegenwoordigd. Geen enkele 
informatiemanager heeft alle rollen 
vertegenwoordigd in zijn team. 

Daarnaast is bestudeerd of er een rela-
tie bestaat tussen de aanwezigheid van 
een bepaalde rol en de fase van IM- 
volwassenheid van de organisatie. Die 
relatie blijkt er niet te zijn. Daaruit 
kan geconcludeerd worden dat er wel 
een verschil is in de grootte van de 
teams, maar dat er geen andere samen- 
stelling van het team te onderscheiden 
is naarmate de organisatie zich in een 
hogere fase van IM-volwassenheid 
bevindt.

Binnen de organisaties is de informa-
tiemanager op verschillende plaatsen 
in het organogram terug te vinden.  
De meeste informatiemanagers (meer 
dan 50%) zijn gepositioneerd in het 
middenmanagement (figuur 4.4). Ze 
geven aan dat het spanningsveld tus-
sen de directielaag en de middenma-
nagementlaag duidelijk merkbaar is. 
Slechts in één organisatie is informa-
tiemanagement als lager management 
en op de werkvloer gepositioneerd. 

Naast de positie op het organogram  
is ook gekeken naar de plaatsing van 
informatiemanagement aan business- 
of IT-kant van de organisatie. Meer 
dan 60% van de informatiemanagers 
geeft aan gepositioneerd te zijn in de 
business. Daartegenover zegt 38% 
vanuit de IT te opereren (zie figuur 

“Sommige informatie-
managers hebben een 
echte eigen afdeling en 
maken impact. Andere 
adviseren alleen.” 
 
Informatiemanager uit utilities-organisatie 
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Figuur 4.4 Positie van de 
informatiemanager in het organogram
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Figuur 4.5 Positie van de 
informatiemanager 
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4.5). Er is geen relatie te vinden in de 
onderverdeling naar het type organi-
satie.

Tussen de plek van de informatiema-
nager in het organogram en de posi-
tionering aan business- of IT-kant is 
geen enkele relatie zichtbaar. Infor-
matiemanagers die in de raad van 
bestuur of de directielaag zitten, kun-
nen aan de IT-kant gepositioneerd 
zijn. Andersom is het ook zo dat infor- 
matiemanagers in het middenmanage-
ment, lager management of op de 
werkvloer, aan de businesskant kun-
nen zitten. Opvallend is dat de infor-
matiemanagers in een hogere fase van 
IM-volwassenheid zich vrijwel allemaal 
aan de businesskant positioneren. Voor  
minder IM-volwassen organisaties 
wisselt dit aanzienlijk meer. 

Om er achter te komen wat de positie  
van de informatiemanager daadwerke- 
lijk is, hebben we bestudeerd aan wie 
de informatiemanager rapporteert. 
Doorgaans is dat aan de IT-organi-
satie. Dit is opmerkelijk aangezien 
meer dan 60% van de informatie-
managers aan de businesskant geposi-
tioneerd zegt te zijn. Aan de andere 
kant heeft het merendeel van de infor-
matiemanagers een IT-achtergrond. 

Wanneer er wordt gekeken naar de 
positie van de informatiemanager en 
aan wie hij rapporteert, zijn vier vari-
anten te onderscheiden: 
a. IM in business: rapporteert aan IT 
b. IM in business: rapporteert aan 

business
c. IM in IT: rapporteert aan business 

en IT
d. IM in IT: rapporteert aan IT

Daar waar in figuur 4.6 CIO wordt 
genoemd, kan ook hoofd of manager 

IT gelezen worden. De reden waarom 
we hier gekozen hebben voor de term 
CIO is omdat deze functie als meest 
voorkomend antwoord is genoemd als 
persoon aan wie gerapporteerd wordt. 
Hierbij moet ook worden opgemerkt 
dat de CIO niet per definitie de lei-
ding heeft over de IT-organisatie.

De informatiemanager 
rapporteert doorgaans 
aan IT-management.

De grote verscheidenheid in de rap-
portagestructuur zou een gevolg kun-
nen zijn van de nog vaak onduidelijke 
of groeiende rol van informatiemanage- 
ment binnen de organisatiestructuur. 

Wat betreft de teamaansturing door 
de informatiemanager kunnen we het 
volgende stellen:
n Het grootste aantal medewerkers dat 

wordt aangestuurd door een infor-
matiemanager ligt iets onder de 
250. Bij een tweetal organisaties 
wordt een groot aantal mensen aan-
gestuurd.

n Een vijftal informatiemanagers heeft 
geen medewerkers onder zich wer-
ken. 
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Figuur 4.7 Oorzaak van druk voor de informatiemanager

n    Series 1

Kosten

Centraal management

Extern Business 

ICT Verandering 
organisatie

Waar de hoogste druk voor de informatiemanager vandaan komt

Druk wordt met name 
uitgeoefend vanuit de 
business en centraal 
management.

n Gemiddeld genomen stuurt de 
informatiemanager tussen de tien en 
de dertig medewerkers aan.

Wat de specifieke redenen zijn voor 
de aansturing van een groot aantal 
mensen of een beperkt aantal mensen, 
is niet duidelijk. 

Wanneer we kijken naar de oorsprong 
van de druk op de informatiemanager 
blijkt deze niet te liggen bij het hiër-
archisch management. De druk komt 
voornamelijk uit de business. Ook is 
de centrale staf vaak de oorzaak van 
druk, met name door de vraag naar 
allerlei rapportages.

Naast genoemde drukfactoren wordt 
binnen overheidsorganisaties ook de 
druk vanuit de politiek genoemd. 
Integriteit en imago tellen zwaar en  
de Tweede Kamer kijkt bovendien 
mee. De organisaties die te maken 
hebben met een overname of een 
organisatiekanteling ervaren de druk 
als gevolg van de enorme opeen-  
stapelingen van veranderprojecten.
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Achtergrond informatiemanager

Figuur 5.1 Herkomst van de 
informatiemanager

27%

63%

10%

n    Doorgestroomd/gegroeid vanuit de business      

n    Van buiten de organisatie binnengekomen      

n    Doorgestroomd/gegroeid vanuit IT

Als we kijken naar het profiel van  
de informatiemanager zien we meteen 
dat minder dan 7% van de geïnter-
viewde informatiemanagers vrouw is. 
Een verklaring hiervoor ligt wellicht 
in de achtergrond van de informatie-
manager. Het blijkt namelijk dat het 
merendeel van de informatiemanagers 
is doorgegroeid binnen de organisatie 
vanuit een IT-functie (figuur 5.1) die 
van oudsher vooral door mannen 
wordt vervuld. Slechts 10% is intern 
vanuit de business doorgegroeid en 
27% van de informatiemanagers is 
van buiten de organisatie aangetrok-
ken. Uit de onderzoeksresultaten is  
bij deze laatste categorie geen onder-
scheid te maken tussen herkomst uit 
business of IT. Dat het merendeel van 
de informatiemanagers vanuit de IT is 
doorgegroeid, is opvallend aangezien 
we eerder gezien hebben dat 60% van 
de informatiemanagers aangeeft aan 
de businesskant van de organisatie te 
werken.

Figuur 5.2 Aantal jaar dat de informatiemanager deze functie vervult

2 4 6 8 10 120

0 tot 1 jaar

> = 10 jaar

5 tot 10 jaar

3 tot 5 jaar

2 tot 3 jaar

1 tot 2 jaar

n    Aantal informatiemanagers

Daarnaast kunnen we constateren dat 
het kennisgebied van de informatie-
manager niet van nature uit de busi-
ness is ontsproten. De oorzaak kan 
zijn dat informatiemanagement meer 
gemeengoed van IT-ers is, of dat de 
functie van informatiemanager toch 
nog veel IT-georiënteerd is. 

Slechts 7% van de geïn-
terviewde informatie-
managers is vrouw.
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Figuur 5.3 Vaardigheden en competenties van de informatiemanager

Uit de interviews is gebleken dat de 
meeste informatiemanagers de functie 
slechts korte tijd vervullen. Twee 
informatiemanagers bekleden hun 
functie langer dan vijf jaar (zie figuur 
5.2). Dit ligt in lijn met de constate-
ring dat de functie van informatie-
manager gemiddeld 3,8 jaar in de ge-
ëvalueerde organisaties aanwezig is. 

3 a
In organisaties met een hogere fase van 
IM-volwassenheid werkt de informatie-
manager met name in de rol van bedrijfs- 
strategieadviseur en trendwatcher.
3 b
In organisaties met een lagere fase van  
IM-volwassenheid werkt de informatie- 
manager met name als organisatie-
architect en businessadviseur.
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Algemeen management vaardigheden

Minder op details
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Performance management 

Samenwerking

Gewenste vaardigheden 
informatiemanager
n Overtuigingskracht
n Bruggenbouwer
n Visie ontwikkelen
n Draagvlak creëren

Aan de informatiemanagers is ge-
vraagd welke verbeterpunten zij zien 
als het gaat om de eigen competenties 
en vaardigheden. Vooral soft skills 
worden dan genoemd, met name het 
verbeteren van overtuigingskracht bij 
besluitvorming en toelichting op 
inhoudelijke standpunten. Daarnaast 
is ‘overtuigen zonder gebruik te 
maken van macht’ een veel genoemd 
verbeterpunt. Het ‘verbaal kunnen 
verkopen’ en ‘draagvlak creëren’  
sluiten hier op aan. Verder wil een 
informatiemanager zichzelf graag ver-
beteren in het spreken van dezelfde taal 
als de business om als volwaardige 
sparringpartner te kunnen acteren. 
Aangezien de meeste informatiemana-
gers zijn doorgegroeid vanuit IT, is het 
niet verbazingwekkend dat zij van de 
business meer kennis willen opdoen.

Als we de gewenste vaardigheden 
combineren met de achtergrond en 
positie van de informatiemanager, zien 
we geen duidelijk verband. De rede-
nering dat vooral een informatiemana- 
ger, die vanuit IT is doorgegroeid, met 
name verbeteringen in soft skills wenst,  
gaat niet op. Alleen het spreken van 
dezelfde taal als de business wordt 
genoemd. Ook het beeld dat de infor-
matiemanager die is doorgegroeid 
vanuit de business, zich wenst te ver-
beteren op de meer IT-inhoudelijke 
vaardigheden blijkt niet uit de inter-
views. Het figuur hiernaast toont een 
set aan verbeterwensen, gerelateerd 
aan de positionering van de informa-
tiemanager. Deze wensen zijn zeer 
divers, maar soft skills domineren.

Nu we een beeld hebben van de ach-
tergrond van de informatiemanager, 
gaan we dieper in op de rol die de 
informatiemanager inneemt binnen  
de organisatie.

Uit de analyse van de interviews blijkt 
dat de respondenten veelal dezelfde 
werkzaamheden uitvoeren. Vrijwel 
alle informatiemanagers hebben stra-
tegiebepaling, portfoliomanagement, 
professionalisering van de business-
vraag en informatieplanning als werk-
zaamheden (zie figuur 5.4). Daarnaast 
wordt architectuur door veel informa-
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Figuur 5.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de informatiemanager
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2 Maes, R. (2003), Informatiemanagement in kaart gebracht, PrimaVera Working Paper 2003-02, Universiteit van Amsterdam.

tiemanagers aangegeven als een van 
hun taken. Er wordt in mindere mate 
aangegeven dat ze ook met uitvoerend 
werk bezig zijn, zoals algemeen en 
procesmanagement. 

Wanneer wordt gevraagd naar de ver- 
antwoordelijkheden van de informa-
tiemanager zijn businessanalyse, pro-
gramma- en portfoliobeheer en bud-
gettering projectportfolio de meest 
voorkomende antwoorden. Hieruit 
blijkt dat de informatiemanager zich 
met name bezighoudt met IT op stra-
tegisch en structuurniveau. Over de 
overige werkzaamheden en verant-
woordelijkheden wordt wisselend 
gesproken. Er is geen relatie met de 
mate van IM-volwassenheid van de 
organisaties geconstateerd.

De werkzaamheden en verantwoorde-
lijkheden van de informatiemanagers 
blijken met name in de informatie/
communicatie- en IT-kolom van de 
informatiemanagementkaart (Maes)2  
te liggen. De businesskolom van de 
informatiemanagementkaart is duide-
lijk onderbelicht. De focus ligt vooral 
op portfoliomanagement en informa-
tiestrategie, samen met het budget-
teren hiervan. Om een totaalbeeld te 
krijgen van de positie van de informa-
tiemanagers op de informatiemanage-
mentkaart moet ook de hiërarchische 
positie worden bestudeerd. 

Uit de interviews is gebleken dat 56% 
van de informatiemanagers zich op 
middenmanagementniveau bevindt en  
36% op directie- of raad van bestuur-
niveau. Dit betekent dat de informa-
tiemanagers zich weinig op de onder-
ste rij van de informatiemanagement-
kaart, de uitvoeringskant, bevinden. 
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Figuur 5.5 Informatiemanagement gepositioneerd
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En hoewel 62% zegt gepositioneerd te 
zijn aan de businesskant van de orga-
nisatie, wordt dit niet onderbouwd 
met de werkzaamheden die de infor-
matiemanager uitvoert. 

De meeste informatiemanagers werken 
als IT-portfoliomanager of informatie-
strateeg. Als IT-portfoliomanager is de 
informatiemanager verantwoordelijk 
voor het onderhouden van de relatie 

Informatiemanagers  
vervullen nu doorgaans 
rollen binnen de infor-
matie/communicatie- en 
technologiekolommen

met interne of externe IT-leveranciers. 
Daarnaast houdt hij toezicht op de 
performance en kosten van deze aan-
bieders. Deze rol bevindt zich rechts-
boven op de informatiemanagement-
kaart (figuur 5.5). De informatiestrate-
gie is het verantwoordelijkheidsgebied 
van de CIO. Hieronder vallen het 
opstellen en bewaken van de informa-
tiestrategie en het inrichten van de 
informatiehuishouding. Opvallend is 
dat geen van de informatiemanagers 
een duidelijke focus buiten de organi-
satie heeft, door Maes getypeerd als 
trendwatcher. Dit komt mogelijk 
doordat informatiemanagement in de 
meeste organisaties in de opbouwfase 
zit. Hierdoor heeft het op orde bren-
gen van het interne IM-proces priori-
teit. Ook de rol van bedrijfsstrategie-
adviseur is vrijwel niet vertegenwoor-

digd. De middelste rij van de informa-
tiemanagementkaart (structuur), 
wordt minder benoemd door informa-
tiemanagers, maar informatiearchitec-
tuur wordt wel aangegeven als een 
van hun werkzaamheden. De struc-
tuurlaag moet een belangrijk aan-
dachtspunt zijn van de informatiema-
nager, aangezien dit de verbindende 
schakel is tussen strategie en uitvoe-
ring en het de flexibiliteit van de orga-
nisatie bepaalt.

Uit de interviews blijkt dat er op basis 
van verschillende fasen in IM-volwas- 
senheid geen onderscheid te maken is  
tussen de rollen die de informatiema-
nagers aannemen. Ze liggen dicht bij 
elkaar qua werkzaamheden, verant-
woordelijkheden en posititionering in 
de organisatie. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor is wellicht dat alle orga-
nisaties dicht bij elkaar scoren op het 
EIM maturity model. Op basis van de 
analyse is de positionering van de 
informatiemanager op de informatie-
managementkaart weer te geven. De 
geïnterviewde informatiemanagers 
bevinden zich allemaal in het kwadrant 
rechtsboven op de kaart. De meeste 
informatiemanagers opereren als infor- 
matiestrateeg of IT-portfoliomanager, 
met bijbehorende werkzaamheden 
(figuur 5.5). Een groot deel van de 
informatiemanagers houdt zich ook 
bezig met de structuurlaag als organi-
satiearchitect. Geconcludeerd kan 
worden dat informatiemanagers nog
niet over de volle breedte van de twee 
middelste assen (structuur en infor-
matie/communicatie) werkzaam zijn, 
wat echter wel het gehele aandachts-
gebied van informatiemanagement is.
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Figuur 6.1 Informatiebronnen voor informatiemanagers
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Vraagstukken van de informatiemanager

De informatiemanager is een spin in 
het web waarbij het verkrijgen van 
informatie van groot belang is om zijn 
rol goed te kunnen uitvoeren. Daartoe 
is een netwerk van interne en externe 
contacten noodzakelijk. In boven-
staand figuur is te zien waar de infor-
matiemanager informatie vandaan 
haalt om zijn functie uit te kunnen 
oefenen.

We hebben onderzocht of er verschil 
is in het vergaren van informatie door 
een informatiemanager, gepositio-
neerd in de business en in de IT. En 
dat blijkt het geval. Actieve informa-
tievergaring wordt meer gedaan door 
informatiemanagers aan de IT-kant,  
in mindere mate door de informatie-
managers aan de businesszijde. Door 
beide worden eigen contacten het 
meest aangegeven als informatiebron. 
Het verschil is met name te zien bij 

het verkrijgen van informatie via mede- 
werkers met aanvullende kennis. 
Informatiemanagers aan de IT-kant 
gebruiken deze bron van informatie 
opvallend veel meer. Inzichten uit 
eigen kennis komt voor beide op een 
tweede plaats.

Om een inhoudelijk beeld van het 
werk van de informatiemanager te 
krijgen, is gevraagd naar zijn belang-
rijkste opdracht van het jaar. Het 
merendeel van de informatiemanagers 
noemt dan het opstellen van een 
informatieplan. Gezien de relatief 
korte tijd dat de functie van informa-
tiemanager binnen de meeste organi-
saties bestaat, is dit ook een logische 
prioriteit. Daarnaast is het vanuit het 
oogpunt van continuïteit aannemelijk 
dat de informatiemanager regelmatig 
zijn strategische doelstellingen bijstelt.

De belangrijkste IM- 
opdracht van het jaar  
is het managen van 
het informatieplan  
en projectportfolio.



bezig zijn, worden beschouwd als 
organisaties met een hogere IM-vol-
wassenheid. Wel wordt het volwassen  
worden van informatiemanagement 
genoemd als ontwikkelrichting. Dit 
wordt echter niet genoemd als aan-
dachtspunt voor het komend jaar. 
Activiteiten die minder voorkomen 
zijn insourcing en specifieke, grote 
implementaties.

Wanneer de belangrijkste opdracht 
van 2012 voor een informatiemanager 
wordt gepositioneerd in het EIM matu- 
rity model, zien we dat het opstellen 
van een informatieplan in elk type 
organisatie genoemd wordt. Bij orga-
nisaties met een IM-volwassenheid in 
fase 0 of 1, zien we vooral het realise-
ren van bezuinigingen, positionering 
of specifieke IT-implementaties als 
belangrijkste opdrachten. Organisa-
ties die hoger scoren in het EIM matu-
rity model werken voornamelijk aan 
grote veranderplannen: organisatie-
transformaties of grote integraties.

Wel geven een aantal informatiemana-
gers aan niet aan hun geplande werk-
zaamheden toe te komen. Dit komt 
vaker voor bij organisaties die lager 
scoren in het EIM maturity model.  

16

Figuur 6.2 De belangrijkste opdracht van het jaar
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Naast het opstellen van het informa-
tieplan worden transformatie, integra-
tie en realisatie van het projectport-
folio aangemerkt als belangrijkste  
opdracht voor het komende jaar. 
Transformatie en integratie komen 
met name voort uit recente overnames 
en fusies of organisatiekantelingen. 
Realisatie van het projectportfolio bin-
nen budget en conform plan is een 
logisch gevolg van eerder opgestelde 
projectplannen. Daarnaast spelen 
bezuinigingen door in de werkzaam-
heden van informatiemanagers, aan-
gezien zij geconfronteerd worden  
met kostenbesparingen.

Information excellence - het vermogen  
van een organisatie om informatie 
optimaal te gebruiken teneinde con-
currentievoordeel te bereiken - staat 
minder op de agenda van informatie-
managers. Organisaties die hiermee 

“...te veel brandjes blus-
sen, te veel details, te  
veel maandwerk in plaats 
van jaarwerk, te veel IT- 
awareness creëren bij 
hoger management…”
 
Coördinator IT-projecten bij uitvoerings-
organisatie overheid
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Figuur 6.3  De knelpunten van de informatiemanager in zijn dagelijks werk
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4 a
Informatiemanagers in organisaties die 
laag scoren in het EIM maturity model 
zijn gericht op het positioneren van IM 
en het inrichten van procedures. 
4 b
Informatiemanagers in organisaties die 
hoog scoren in het EIM maturity model 
zijn gericht op formaliseren van gover-
nance en enterprise-architectuur.

De oorzaak is vaak te vinden in het 
feit dat veel van deze organisaties 
bezig zijn met het verhelpen van  
operationele verstoringen.

Uit het EIM maturity model en de 
informatiemanagementkaart is af te 
leiden dat - afhankelijk van de fase 
van IM-volwassenheid van de organi-
satie - de informatiemanager met ver-
schillende uitdagingen te maken heeft. 
Om te kunnen bepalen of informatie-
managers in minder volwassen IM- 
organisaties zich richten op positione-
ring en inrichten van procedures, en 
in meer volwassen organisaties op 
governance en architectuur, zijn de 
volgende aspecten bestudeerd.

a. De acceptatie van de IM-functie  
in de organisatie

b. De verbeterpunten rondom infor-
matiemanagement

c. De grootste uitdagingen in de 
IM-functie

d. De knelpunten (waar ligt de infor-
matiemanager wakker van?)

e. Hoe en wanneer IM-volwassenheid 
wordt bereikt

De acceptatie van informatiemanage-
ment in organisaties die laag scoren in 
het EIM maturity model (fase 1) is 
over het algemeen laag. De informatie- 
manager is nog bezig met het positio-

neren van IM in de organisatie en het 
aantonen van de toegevoegde waarde 
ervan. Informatiemanagers in onvol-
wassen IM-organisaties geven ook 
vaker aan dat positionering een verbe-
terpunt is. Daarnaast is de uitdaging 
van het besturen van de brede scope 
duidelijk aanwezig, terwijl ook gover-
nance wordt benoemd. Opvallend is 
verder dat het verbeteren van proce-
dures bij deze groep niet hoog op de 
agenda staat.

De respondenten die hoog scoren op 
IM-volwassenheid (tussen fase 2 en 3) 
geven aan dat informatiemanagement 
goed geaccepteerd is in de organisatie. 
Het continu aantonen van de toege-
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voegde waarde is echter wel een voor-
waarde om die acceptatie te waarbor-
gen. Informatiemanagers bij organisa-
ties die hoog scoren op IM-volwas-
senheid geven aan governance te wil-
len verbeteren in de vorm van een 
groter mandaat. Daarnaast worden 
met name de wendbaarheid van de 
organisatie en het creëren van ruimte 
voor zaken die ertoe doen genoemd 
als uitdaging. Dat geldt ook voor het 
formuleren van visie en strategie en 
het ‘uitstijgen boven de materie’. Een 
enterprise-architectuur wordt evenwel 
niet als uitdaging gezien.

De informatiemanager ligt wakker van 
de veelheid en variëteit aan activitei-
ten die op zijn bordje liggen en het 
lage verandervermogen van de organi-
satie (figuur 6.3). Daarnaast wordt als 
knelpunt bij organisaties die laag sco-
ren in het EIM maturity model wel de 
positionering genoemd maar het is 
geen opvallende factor. De ontwikkel-
snelheid van de IM-functie wordt wel 
gezien als knelpunt. Bij organisaties 
die hoog scoren in het EIM-model 
blijkt vooral governance een knelpunt.

Tot slot is bestudeerd hoe de informa-
tiemanagers volwassenheid in de IM- 
functie willen bewerkstelligen. Opval-
lend is dat organisaties die laag scoren 
in het EIM maturity model veelal nog 
geen idee hebben hoe en wanneer 
informatiemanagement zijn volwas-
senheid bereikt. Dit komt doordat 
informatiemanagement nog in een 
beginstadium verkeert. Ook wordt  
er geen tijdpad genoemd. Wel wordt 
wederom positionering binnen de 
organisatie als voorwaarde benoemd 
om IM-volwassenheid te bereiken.

Organisaties die hoog scoren in het 
EIM maturity model noemen een va-

riëteit aan manieren om IM-volwas-
senheid te bereiken. Zo geven infor-
matiemanagers aan dat het belangrijk 
is binnen de organisatie natuurlijk 
gedrag te ontwikkelen om informatie-
management te betrekken bij nieuwe 
initiatieven. Een enkele informatie-
manager geeft aan dat ook het onder-
brengen van architectuur binnen de 
IM-rol bijdraagt aan IM-volwassen- 
heid.

“IM-volwassenheid 
bereiken we als er vol-
ledige acceptatie van 
de lijnorganisatie is. Je 
moet zorgen dat je een 
partner bent en geen 
loket!”  
 
Informatiemanager HR, distributie-
organisatie 
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5
Een informatiemanager met verant-
woordelijkheid voor het projectportfolio 
is vaker in staat projecten te realiseren 
binnen de gestelde tijd, budget en 
middelen dan een informatiemanager 
zonder (verantwoordelijkheid voor het) 
projectportfolio. 

6
Een informatiemanager met budget  
is meer succesvol dan een informatie-
manager zonder budget.

Succesfactoren van de informatie-
manager

Figuur 7.1 Tevredenheid doorlooptijd 
projecten

n    Wel tevreden      n    Niet tevreden

73% 53% 43%

27% 47% 57%

Geen regie Regie Regie 
en budget

27% van de projecten 
wordt naar tevredenheid 
afgerond wat betreft de 
doorlooptijd bij geen 
regie op het project-
portfolio.

worden geconstateerd en beter wor-
den gestuurd. 

Naast doorlooptijd van projecten zijn 
er ook andere factoren genoemd die 
bijdragen aan tevredenheid over pro-
jecten: een goede planning, de gehan-
teerde projectenmethode, volwassen-
heid in afstemming met organisatie en 
capaciteit aan mensen. Deze factoren 
zijn niet verder uitgewerkt in dit rap-
port.  

Onze conclusie is dat een informatie-
manager met verantwoordelijkheid 
voor het projectportfolio vaker een 
groter tevredenheidspercentage over 
uitgevoerde projecten kan bereiken 
dan een informatiemanager zonder  
die verantwoordelijkheid. Wanneer  
de informatiemanager daarnaast nog 
een budget heeft waarop hij of zij  
kan sturen, dan neemt de tevreden-
heid nog iets toe.

De mate van succes bepalen we aan 
de hand van de factoren die een  
leidinggevende van de informatie-
manager verwacht.

We zien dan dat de leidinggevende 
van de meeste informatiemanagers 
voornamelijk verbetering verwacht 
met betrekking tot de klanttevreden-
heid. Verder zijn realisatie van het 
projectportfolio, het op tijd leveren 
binnen budget en een verbeterde stu-
ring op beheer veel voorkomende ver-
wachtingen bij leidinggevenden. Ook 
gaven veel informatiemanagers 

Informatiemanagers die geen regie 
hebben op het projectportfolio zijn 
minder tevreden over de doorlooptijd 
van hun projecten (27%) dan infor-
matiemanagers die de regie wel heb-
ben (47%). Wanneer informatiemana-
gers naast regie op het projectportfolio 
ook verantwoordelijk zijn voor een 
eigen budget, worden meer projecten 
naar tevredenheid opgeleverd (57%) 
dan naar ontevredenheid (43%). 

Bij regie over het totale projectport-
folio, en daarmee een overall planning 
over de lopende projecten, is er meer 
sturing mogelijk op individuele pro-
jecten. Zo kan ook eerder uitloop 
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Figuur 7.2 Verwachtingen van de leidinggevende (aantal keren genoemd)

2 4 6 8 10 12 14 160

Projectmanagement

Dirigeren demand

Wendbaarheid van de organisatie

Verbeterde klanttevredenheid

Realiseren portfolio

Doorlooptijd in projecten

Customer services

Prognose op de planning

Anders

Goede planning

Nieuwe omzet

Betere afstemming in budgetten in relatie tot
de wensen en eisen

Verbeterde interne en externe samenwerking 

Meer effciënte marketing en sales

n    Verwachtingsaspecten

Figuur 7.3 Mate van vaststelling KPI’s

32%

45%

23%

n    Onbekend      

n    Geen KPI's vastgesteld      

n    Wel KPI's vastgesteld

‘anders’ als reactie. Andere genoemde 
succesfactoren die zijn genoemd: 
n de mate van proactief informatie-

advies leveren;
n de mate van acceptatie door om-

geving (merkbaar inspirerend zijn 
op inhoud en leiderschap);

n een verbeterde samenwerking;
n een betere wendbaarheid van de 

organisatie. 

Het meten van succes gebeurt bij 
voorkeur op basis van afgesproken 
key performance indicators (KPI’s).  
Bij een aantal onderzochte organisaties 
zijn KPI’s formeel vastgelegd. In ande-
re gevallen zijn hierover geen afspra-
ken gemaakt, omdat er nog gezocht 
wordt naar meetbare KPI’s, of omdat 
de informatiemanager nog niet direct 
afgerekend wordt vanwege gebrek aan 
eigen budget. Ongeveer 50% van de 
informatiemanagers geeft aan dat er 
duidelijke KPI’s vastgesteld zijn. Bij 
meer dan 30% van de geïnterviewden 
is dit niet formeel vastgesteld.  
20% doet er geen uitspraak over.

Als we vervolgens het budget mee-
nemen, constateren we dat twaalf van 
de dertig informatiemanagers geen 
eigen budget hebben voor hun afde-
ling of om te innoveren. Achttien 
informatiemanagers geven aan over 
een eigen dan wel gezamenlijk team-
budget te beschikken.

Op basis van de interviews is geen 
verband gevonden tussen een infor-
matiemanager met of zonder budget 
en de mate van succes.
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Er is geen eenduidig verband te zien 
in het percentage dat aan beheer 
wordt besteed versus het budget dat 
aan projecten wordt uitgegeven, in 
relatie tot de IM-volwassenheid van de 
onderzochte organisaties. Het lijkt of 
er geen toename of afname zit in de 
verhouding wanneer een organisatie 
meer IM-volwassenheid bereikt. 

7
Meer volwassen IM-organisaties heb-
ben een relatief groter onderhoudsbud-
get (t.o.v. het ontwikkelbudget) dan 
onvolwassen IM-organisaties. 

Figuur 7.4 Budget van de informatiemanager

Geen budget

Eigen budget Teambudget

Wel budget

40% 60%

Figuur 7.5 Beheerbudget versus projectbudget
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Conclusie 

De resultaten in dit rapport laten zien 
dat informatiemanagement binnen alle 
onderzochte organisaties volop in be-
weging is. Sommige organisaties zijn 
duidelijk verder gevorderd met het 
inrichten van informatiemanagement 
dan andere, maar over de gehele lijn 
is te zien dat informatiemanagement 
aan het begin van zijn volwassenheid 
staat. Gekeken naar het EIM maturity 
model van Gartner zijn de meeste 
organisaties nog niet verder dan fase 
2 (reactief). Hoewel een aantal orga-
nisaties goed op weg is, is er behoor-
lijke ruimte voor groei.

Informatiemanagement is in veel orga- 
nisaties op een vergelijkbare manier 
gepositioneerd. Veel informatiemana-
gers zijn doorgegroeid vanuit een IT- 
functie en zijn meestal gepositioneerd 
in het middenmanagement. Meer  
volwassen organisaties hebben infor-
matiemanagers ook op directieniveau 
aan het werk. Tijdens de opstartfase 
moeten informatiemanagers de orga-
nisatie overtuigen van de toegevoegde 
waarde en vormen positionering en 
het krijgen van mandaat grote uitda-
gingen. In meer IM-volwassen orga-
nisaties is informatiemanagement 
geaccepteerd, wat zich uit in een  
groter budget en een groter team  
per informatiemanager.

Een van de grote uitdagingen binnen 
informatiemanagement is voor alle 
organisaties het verbinden van alle 
verschillende stakeholders bij infor-
matievraagstukken. Het is daarom ook  
niet verwonderlijk dat alle informatie- 
managers zich willen ontwikkelen op 
het gebied van soft skills, zoals over-
tuigingskracht en onderhandelings-
technieken. Ook blijkt dat informatie- 
managers die vanuit de IT-afdeling 
zijn doorgegroeid twee keer zoveel 

bezig zijn met verdieping in de busi-
ness issues van de organisatie. Het 
opbouwen van een netwerk in de 
organisatie is hierbij erg belangrijk. 
De meeste informatiemanagers hebben  
als werkzaamheden het opstellen van 
een informatieplan en het managen 
van het projectportfolio. Het managen  
van deze verschillende aspecten wordt  
gezien als een uitdaging. 

De randvoorwaarden binnen de orga-
nisatie zijn erg belangrijk om als infor- 
matiemanager succesvol te kunnen 
werken. Informatiemanagement moet 
strategisch gepositioneerd worden en 
de informatiemanager moet voldoende  
mandaat en acceptatie hebben binnen  
de organisatie. Daarvandaan kan de 
informatiemanager verder werken aan  
een succesvolle invulling van zijn rol. 
Daarnaast is het van belang dat de 
informatiemanager zich bewust is van 
het totale speelveld binnen de orga-
nisatie. Waar nu de meeste informa-
tiemanagers zich bezighouden met 
informatie/communicatie en techno-
logie op strategisch en structuurni-
veau, mag de aandacht voor de busi-
ness en uitvoering niet achterwege 
blijven. Om te bepalen hoe een orga-
nisatie ervoor staat zijn het Gartner 
EIM Maturity Model en de informatie- 
managementkaart bruikbare gereed-
schappen.

Tot slot blijkt ook het type persoon 
een belangrijke rol te spelen in de mate  
van succes van IM binnen een orga-
nisatie. De eigenschappen van de 
informatiemanager dragen namelijk 
bij aan de manier waarop informatie-
management wordt uitgedragen bin-
nen de organisatie en hoe IM wordt 
gezien en geaccepteerd. Dit heeft 
invloed op de mate van ontwikkeling 
en betrokkenheid bij vernieuwende 

initiatieven. Hierdoor kan informatie-
management binnen de organisatie 
naar een hogere fase van volwassen-
heid worden getild. 

Vervolg 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat 
informatiemanagement binnen Neder- 
landse organisaties volop in ontwik-
keling is. In 2012 zet Capgemini dit 
onderzoek voort met interviews onder 
verschillende informatiemanagers. 
Hiermee wordt verder in kaart gebracht 
met welke uitdagingen organisaties te 
maken hebben op het gebied van 
informatiemanagement. Wilt u ook 
een bijdrage leveren of bent u geïnte-
resseerd in de uitkomsten van het 
vervolgonderzoek, dan kunt u con-
tact met ons opnemen. 

Naast het beantwoorden van de gestel-
de vragen heeft dit rapport ook tot 
doel de dialoog over informatie-
management een impuls te geven.  
In het najaar van 2012 organiseert 
Capgemini daarom een bijeenkomst 
waarop informatiemanagers kennis 
en ervaringen met elkaar kunnen  
uitwisselen.

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met  
Arne Eindhoven,  
arne.eindhoven@capgemini.com 
Petra Hendriksen,  
petra.hendriksen@capgemini.com. 
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Appendix 

Achtergrond
Goede afstemming van IT op de be-
drijfsprocessen is van groot belang. 
Dit komt onder andere door de toe-
nemende afhankelijkheid van be-
drijfsprocessen van IT en outsourcing 
van IT. Het afstemmen van deze twee 
bedrijfsonderdelen is echter een lasti-
ge uitdaging. Wanneer de afstemming  
niet optimaal is, kan er een kloof 
ontstaan tussen business en IT. Om 
deze kloof te overbruggen, worden 
organisaties vraaggestuurd ingericht. 
De manager van deze zogenoemde 
vraaggestuurde organisatie is veelal 
de informatiemanager (IM). Deze rol 
kent in organisaties meerdere bena-
mingen. In dit onderzoek wordt IM 
aangehouden.

In dit rapport wordt beschreven op 
welke wijze organisaties informatie-
management hebben ingericht. Wat 
is de plek in de organisatie waar de 
informatiemanager is gepositioneerd 
en met welke vraagstukken wordt hij 
geconfronteerd? Met deze informatie 
is Capgemini in staat klanten goed te 
ondersteunen bij strategische en tac-
tische keuzes die zij in de toekomst 
moeten nemen.

Vertrouwelijk 
Alle aan het onderzoeksteam verstrekte 
informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld. De gegeven antwoorden 
worden alleen door de direct betrok-
kenen bij dit onderzoek ingezien. De 
antwoorden worden anoniem en 
geaggregeerd verwerkt in het onder-
zoeksrapport dat aan de deelnemers 
ter beschikking zal worden gesteld.

Theoretische modellen
Binnen veel Nederlandse organisaties 
bestaat de functie informatiemanager. 
Deze functie komt veelal voor in gro-

tere organisaties met complexe orga-
nisatie- en informatievraagstukken. 
Informatiemanagement werd bijna 
tien jaar geleden gepositioneerd binnen 
een organisatie door Maes (2003). Een  
informatiemanager wordt soms gelijk 
gesteld aan de IT-manager, die verant- 
woordelijk is voor de IT-aanbodzijde. 
De informatiemanager bevindt zich 
echter tussen business en IT en ver-
bindt met informatie en communicatie 
vraag en aanbod. Daarnaast heeft infor- 
matiemanagement een rol bij het invul-
len van de structuur van een organisa-
tie. De structuur vertaalt strategie naar  
uitvoering. Deze organisatie-inrich-
ting is bepalend voor de mate waarin 
organisaties in staat zijn om flexibel 
met veranderingen om te gaan. 

In figuur 10.1 is het speelveld met  
de relaties van de informatiemanager 
weergegeven op de informatiemanage- 
mentkaart. Informatiemanagement 
heeft te maken met de centrale assen 
in het model en speelt zich op strate-
gisch en operationeel vlak af. Deze IM- 
kaart is een instrument om de situatie 
in een organisatie te verkennen en 
advies te geven over de vormgeving 
van de informatiehuishouding. De 
verantwoordelijkheid van de Chief 
Information Officer (CIO), en per 
businessunit de informatiemanager, is 
de inrichting van de middelste assen 
en de relaties met de business en tech- 
nologie. Daarnaast heeft een informa-
tiemanager domeinkennis nodig, aan-
gezien hij verantwoordelijk is voor de 
inzet van informatie binnen de busi-
ness. Afhankelijk van de positie van 
de informatiemanager kan hij ver-
schillende rollen innemen. 

De mate waarin informatie als een 
belangrijke resource wordt gezien en 
op een efficiënte manier wordt inge-
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zet, verschilt per organisatie. Gartner 
(2008) onderscheidt vijf fases van 
volwassenheid binnen de implemen-
tatie van informatiemanagement in 
organisaties. Maturity-modellen 
maken het mogelijk om te laten zien 
in welke mate een IT-organisatie ont-
wikkeld is en aansluit op de vragen 
vanuit de business. Bovendien geeft 
het plotten van een organisatie op 
een maturity-model weer welke weg 
een IT-organisatie te gaan heeft om 
volledig in controle van de processen 
te komen. Het model (figuur 10.2) 
geeft per niveau van volwassenheid 
aanbevelingen voor gerichte actie. 

Figuur 10.1 De informatiemanagementkaart (Maes 2003)
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Definitie van informatiemanager
Informatiemanagement is een nog 
jonge discipline. Dit blijkt ook uit 
het feit dat er geen eenduidige defi-
nitie van informatiemanagement of 
de informatiemanager beschikbaar is.

Het NGI, platform voor IT-professio-
nals in Nederland, hanteert op zijn 
website3 vier verschillende definities 
van informatiemanagement.
1. Het onderhouden van de informa-

tiestromen tussen de informatiesys-
temen en de business zonder dat de 
interpretatie hiervan verloren gaat.

2. De mogelijkheden die de business 
heeft om de inzet van het bedrijfs-

3 https://www.ngi.nl/Afdelingen/Informatie-Management/Wat-is-informatiemanagement-eigenlijk.html

middel Informatie en de hiervan 
afgeleide IT-voorzieningen te stu-
ren en beheersen.

3. Het planmatig en gecontroleerd 
onderling afstemmen van vraag 
naar en aanbod van informatie- 
(systemen) om de strategie van de 
eigen organisatie te helpen verwe-
zenlijken. Dit is iets anders dan 
IT-management = aanbodmanage-
ment van IT-voorzieningen/services.

4. Het managen van de business-IT 
relatie; hoe sterker business en IT 
aan elkaar zijn gelieerd (= busi-
ness-IT alignment), hoe succesvol-
ler een organisatie is in de waarde-
toevoeging van IT aan de bedrijfs-
voering.

Hoewel in bovenstaande definities 
voornamelijk wordt ingegaan op de 
relatie tussen business en IT en het 
afstemmen van vraag en aanbod, defi-
nieert Maes (2003) informatiemanage- 
ment als een groter speelveld. Volgens 
hem is informatiemanagement het 
gebalanceerd managen van de centrale 
assen in bovengenoemd raamwerk, en  
hun onderlinge en externe relaties. Dit 
betekent dat informatiemanagement 
zich bezighoudt met de vertaling van 
strategie naar structuur en uitvoering, 
maar op structuurniveau ook met 
business en technologie. De informa-
tiemanager heeft daarom ook domein-
kennis en kennis van technologie 
nodig. Afhankelijk van de positione-
ring van de informatiemanager bin-
nen een organisatie, kan deze veel 
verschillende rollen aannemen:  
informatiestrateeg, bedrijfsstrategiead-
viseur, IT-portfoliomanager, organisa-
tiearchitect, businessadviseur en 
trendwatcher.  
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Figuur 10.2 Het Enterprise Information Management (EIM) maturity model  
(Gartner 2008)
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Een praktische invulling van de rol 
van informatiemanager wordt gege-
ven door Op de Coul (2001).

“De informatiemanager heeft - evenals 
de CIO - de eindverantwoordelijkheid 
voor de informatievoorziening binnen 
een organisatie. De informatiemanager 
is echter een (ook adviserende) staf-
functie, soms als staf van een directie. 

De informatiemanager stelt het con-
cept informatiebeleid op en laat dit 
goedkeuren door de directie.

Hij heeft vanuit de stafpositie de ver-
antwoordelijkheid voor de informa-
tievoorziening in een organisatie. Hij 
stelt de informatievoorzieningsarchi-
tectuur op en definieert projecten. 
Soms heeft de informatiemanager 
ook een direct sturende rol in het 
kader van de realisatie van de infor-
matievoorziening. 

Een informatiemanager komt vooral 
voor in grotere organisaties.” 

In dit onderzoek wordt de definitie 
van Maes (2003) aangehouden, aan-
gezien dit de meest omvattende defi-
nitie van informatiemanagement is. 
Ook geeft deze definitie het best de 
positionering van de informatiemana-
ger binnen een organisatie en de bij-
behorende rollen weer. 

IM-stellingen
Op basis van bovenstaande vragen 
hebben wij een aantal stellingen 
geformuleerd die worden besproken 
in dit rapport. 
n Informatie-intensieve organisaties 

zijn meer volwassen in termen van 
informatiemanagement.

n In organisaties met een hogere fase 
van IM-volwassenheid hebben 
informatiemanagers een team waar-
in meerdere rollen zijn vertegen-
woordigd.

n - In organisaties met een hogere 
 fase van IM-volwassenheid werkt  
 de informatiemanager met name  
 in de rol van bedrijfsstrategiead- 
 viseur en trendwatcher.

 - In organisaties met een hogere  
 fase van IM-volwassenheid werkt  
 de informatiemanager met name  
 als organisatiearchitect en busi- 
 nessadviseur.

n - Informatiemanagers in organisa- 
 ties die laag scoren in het EIM 
 maturity model zijn gericht op 

Rollen binnen informatie- 
management: 
n informatiestrateeg
n bedrijfsstrategie- 

adviseur
n ICT-portfoliomanager
n organisatiearchitect
n businessadviseur 
n trendwatcher 
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 het positioneren van IM en het  
 inrichten van procedures.
- Informatiemanagers in organisa-

ties die hoog scoren in het EIM 
maturity model zijn gericht op 
formaliseren van governance en 
enterprise architecture.

n Een informatiemanager met verant-
woordelijkheid voor het project-
portfolio is in staat projecten vaker 
te realiseren binnen de gestelde 
tijd, budget en middelen dan een 
informatiemanager zonder (verant-
woordelijkheid voor het) project-
portfolio.

n  Een informatiemanager met budget 
is meer succesvol dan een informa-
tiemanager zonder budget.

n  Meer volwassen IM-organisaties 
hebben een relatief groter onder-
houdsbudget (ten opzichte van het 
ontwikkelbudget) dan onvolwassen 
IM-organisaties.

Werkwijze 
Om een zo compleet mogelijk beeld 
te krijgen van het werk van de infor-
matiemanager is gekozen voor kwali-
tatieve en kwantitatieve dataverzame-
ling. In 2010 en 2011 zijn dertig 
interviews afgenomen bij informatie-
managers, werkzaam bij verschillen-
de klanten van Capgemini. Deze 
interviews zijn afgenomen met 
behulp van een papieren enquête. De 
enquêtes bestonden uit zowel open 
vragen als gesloten vragen. De inter-
views zijn vervolgens verwerkt in een 
database, waarna gestart is met de 
analyse van de data.

Gezien de aard van de data is voor de 
analyse gebruikgemaakt van zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve analyse-
methoden. Een team van drie onder- 
zoekers (twee businessanalisten en een 
architect) heeft de interviews geana-

lyseerd. Allereerst is per respondent 
bestudeerd in hoeverre informatie-
management binnen de organisatie is 
ontwikkeld en hoe elke organisatie op  
het Gartner Maturity Model gepositi-
oneerd kan worden. Vanuit deze inde- 
ling is de verdere analyse gestart, waar- 
door de ontwikkeling van de informa-
tiemanager in de tijd geplaatst kan 
worden en eventuele verbanden in de 
ontwikkeling zichtbaar kunnen wor-
den gemaakt. Daarnaast is op basis 
van de analyse een profiel opgesteld 
van de informatiemanager en het speel-
veld waarin hij opereert. Vervolgens 
zijn per stelling analyses gemaakt om 
de stelling te kunnen bevestigen of 
ontkennen. Tot slot zijn de resultaten 
op het negenvlaksmodel geplot om  
te komen tot de positionering van de 
informatiemanager binnen de organi-
satie. 

Methode plotten organisaties 
op EIM maturity model 
De interviews zijn kwalitatief geana-
lyseerd en beoordeeld op een aantal 
onderwerpen. Deze beoordelingen 
zijn vergeleken met de karakteristie-
ken van elk niveau in het model van 
Gartner. Vervolgens is tot een inde-
ling gekomen van de respondenten 
op het model van Gartner.  
De bestudeerde onderwerpen zijn:
n positie van informatiemanager  

binnen de organisatie; 
n acceptatie van informatiemanage-

ment binnen de organisatie;
n focus van informatiemanagement 

op business of IT;
n aantal jaren dat informatiemanage-

ment binnen de organisatie bestaat;
n inhoud van de werkzaamheden;
n bevoegdheden van de informatie-

manager;
n inrichting van informatiemanage-

ment binnen de organisatie.

Begrippenlijst 
EIM maturity model
Het Enterprise Information Manage-
ment (EIM) maturity model van 
Gartner stelt organisaties in staat te 
identificeren welke mate van volwas-
senheid ze in informatiemanagement 
hebben bereikt en welke actie geno-
men moet worden om een volgend 
niveau te bereiken (Gartner 2008).

Fysieke organisatie
Een organisatie die voor het leveren 
van haar corebusiness gebruikmaakt 
van een fysiek product of dienst.

Informatiemanager
De persoon in de organisatie die ver-
antwoordelijk is voor het managen 
van de business-IT-relatie. De aspec-
ten van informatiemanagement wor-
den uitgewerkt in de informatiema-
nagementkaart. 

Informatiemanagementkaart
De informatiemanagementkaart (Maes 
2003), ook wel negenvlaksmodel, 
representeert het werkgebied van de 
informatiemanager in een organisatie.
Informatiemanagementvraagstukken 
hebben betrekking op strategie, struc- 
tuur en operations (verticale assen). 
Informatiemanagement relateert de 
ondersteunende technologie middels 
informatie en communicatie aan de 
business (horizontale assen).

Information excellence
Information excellence is het vermo-
gen van een organisatie om informatie 
optimaal te gebruiken om concurren-
tievoordeel te bereiken.

Transactiegerichte organisatie
Een organisatie die voor het leveren 
van haar corebusiness gebruikmaakt 
van informatie.
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Bovenal bedanken we Jacob Batema 
en Ad Verschoor voor hun commit-
ment en sponsorship in het opzetten 
van het Informatiemanagerproject.

Dit rapport is mede tot stand geko-
men door de inzet van de volgende 
betrokkenen.

De interviews zijn afgenomen door:
n Bart Adriaanse
n Hans Broeks      
n John van Schaik
n Ludwine Bussemaker
n Orpheo Ormskerk
n Peter van Diepen 
n Rajiv Varma
n Walter van de Vos 
n Petra Hendriksen
n Arne Eindhoven

Speciale dank voor het reviewen van 
het rapport gaat uit naar:
n Dirk Niestadt
n Ruud Koot
n Wiger Levering
n Yvonne Versteeg

Dankwoord 



Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-, tech-
nology- en outsourcingdiensten. In 2011 
rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-

behoefte. Als een cultureel diverse organi-
satie heeft Capgemini zijn eigen onder-
scheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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