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Voorwoord

Arne Eindhoven

Beste lezer,

Voor u ligt de tweede editie van onze informatiemanager-
survey. De vorige editie van dit rapport publiceerden 
wij in november 2012, tijdens een informatief en goed 
bezocht informatiemanagementevent, dat wij voor deze 
gelegenheid hadden georganiseerd.

Evenals het vorige rapport is deze survey het resultaat  
van vele gesprekken die wij vanuit Capgemini hebben 
gevoerd met informatiemanagers uit diverse sectoren  
en organisaties. Dit jaar waren het er meer dan 50 en  
we zijn verheugd dat de bereidheid tot het voeren van  
gesprekken toeneemt. Het is voor ons opnieuw een  
bevestiging dat de belangstelling voor Business 
Information Management (BIM) groeit en dat de weg 
naar een steeds professioneler Business Information 
Management voor organisaties vaak moeilijk begaan-
baar en nog lang niet gelopen is.

Wij hebben bij het opstellen van de vragen zorgvuldig  
gekeken naar de vragen en antwoorden uit onze vorige  
survey en daar waar nodig de vragen aangepast aan 
gesignaleerde ontwikkelingen. Wij zullen dat ook bij vol- 
gende surveys blijven doen. Op basis van de antwoor-
den die zijn gegeven, hebben wij een beeld geschetst 
van de huidige stand van zaken binnen BIM bij onze 
klanten en voortdurend een duidelijk verband gelegd 
met de uitkomsten van de vorige survey.

Dit rapport zal u zonder twijfel inzicht geven in de groei-
ende betekenis van BIM voor uw organisatie. Het biedt 
een stevig handvat om uw route naar steeds professio-
neler BIM voor de komende jaren uit te stippelen. Wij 
komen graag bij u langs om de resultaten nader toe 
te lichten en de mogelijkheden voor uw organisatie 
te bespreken.

Hans Pijnenburg
Lead Consultants Business Information Management
Capgemini Nederland B.V.
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Vraagstelling
Dit tweede onderzoek naar de stand van zaken in Busi-
ness Information Management (BIM) is een initiatief van 
Capgemini. In 2012 presenteerden we de eerste survey, 
waarvoor wij in 2010 en 2011 interviews hadden afgeno-
men bij onze klanten. Het doel van de eerste survey was 
om een beeld te krijgen van de rol en positie van informa- 
tiemanagers binnen organisaties en dit vervolgens te 
delen, in combinatie met een advies, aan onze klanten. 
Ook dit tweede rapport geeft de informatiemanager weer 
een goed handvat om lijnen uit te zetten en te komen tot 
de volgende stap in BIM-volwassenheid.

Er zijn diverse redenen waarom het belangrijk is aan dit 
onderwerp aandacht te besteden. In de afgelopen jaren 
is er veel tijd gestoken in het opzetten van organisaties 
die beter kunnen inspelen op de vraag vanuit de busi-
ness. Er wordt steeds meer geoutsourced waardoor 
Service Level Agreements belangrijker worden. Daarmee 
zal vanuit de organisatie strakker op inputcriteria moeten 
worden gestuurd. Daarnaast moeten organisaties in een 
(zeer) lage economische conjunctuur het onderste uit de 
kan halen om zich te kunnen onderscheiden binnen hun 
markt of werkgebied. Juist met het oog hierop is in veel 
organisaties BIM ingericht. Maar er spelen nog veel vra- 
gen rondom de functie en de juiste plek van de informa-
tiemanager binnen een organisatie. Er wordt op verschil-
lende manieren invulling aan gegeven. In dit rapport leest 
u hoe dat bij klanten van Capgemini wordt gedaan. 

De centrale vraag binnen dit onderzoek is gelijk aan die 
in het vorige onderzoek:

Hoe is de rol van de informatiemanager ingevuld binnen 
Nederlandse organisaties?
Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen:
1. Hoe volwassen is BIM binnen organisaties?
2. Wat is de positie van de informatiemanager?
3. Welke vraagstukken behandelt de informatiemanager?
4. Welke factoren bepalen het succes van de informatie-

manager?

Allereerst is in kaart gebracht in wat voor type organisatie 
de informatiemanagers werken, als het gaat om BIM. Uit 
een analyse op basis van het Enterprise Information  
Management (EIM) maturity model van Gartner blijkt, dat  
het merendeel van de organisaties zich op het tweede 
volwassenheidsniveau bevindt (niveau ‘Reactive’). Een 
groot aantal organisaties dat al langer BIM op de agenda 
heeft staan, maakt een ontwikkeling door naar een pro- 
actieve organisatie (niveau ‘Proactive’). 

Conclusies
De informatiemanagersurvey van 2012-2013 laat zien dat 
meer organisaties naar volwassenheidsniveau 2 (‘Reac-
tive’) zijn gegroeid ten opzichte van 2010-2011. Er zijn 
ook organisaties geïdentificeerd die op volwassenheids-
niveau 3 (‘Proactive’) zitten. We kunnen dus stellen dat 
de volwassenheid van BIM de afgelopen twee jaar is 
toegenomen. Op basis daarvan voorspellen wij dat de 
komende jaren meer organisaties zullen groeien naar 
volwassenheidsniveau 3 (‘Proactive’) en de eerste 
organisaties terecht zullen komen in volwassenheids-
niveau 4 (‘Managed’).

1 Managementsamenvatting
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We zien meer toepassing van BIM door het opleveren van 
producten als een strategisch informatieplan en een informa-
tiearchitectuur. De voornaamste hoofdtaak van de informatie-
manager blijft nog steeds het professionaliseren van de vraag 
vanuit de business, maar we zien ook dat hij/zij minder bezig 
is met het bewaken van het projectportfolio en de budgetten. 
De informatiemanager heeft dus meer tijd voor de werkzaam-
heden die daadwerkelijk bij zijn/haar rol passen. 

Het gaat om een adviserende rol aan de directie of Raad van 
Bestuur. De informatiemanager is zelf gepositioneerd op mid- 
denmanagementniveau. De teamgrootte van de informatiema-
nager is afgenomen, waarbij we ook meer informatiemanagers 
zien die zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren en terug- 
vallen op andere rollen, die niet binnen het team zijn belegd.

De grootste druk komt nog steevast vanuit de business en 
directie. De resultaten laten ook zien dat een (te) klein budget 
het grootste hoofdpijnpunt is van de informatiemanager. Daar- 
naast zijn een onduidelijke prioriteitstelling en een onduidelijke 
positionering van BIM in de organisatie punt van zorg voor de 
informatiemanager.

Vervolg
Deze survey geeft inzicht in de invulling van de rol van de 
informatiemanager bij klanten van Capgemini binnen de 
publieke, private en financiële sector. Het rapport geeft 
verschillende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 
Daarom zullen we deze survey jaarlijks uitvoeren om een 

up-to-date beeld te kunnen blijven verschaffen over de  
trends binnen BIM en onze klanten beter te bedienen.

Capgemini heeft op basis van de surveys en het gebruik van 
het EIM maturity model van Gartner besloten om een eigen 
volwassenheidsmodel op te stellen, dat met een bredere blik 
kijkt naar informatiemanagement dan het datagerichte model 
van Gartner. Aspecten als vaardigheden, samenwerking, com- 
municatie etc. worden hierin explicieter meegenomen en vor- 
men zo een completer en waarheidsgetrouwer beeld van de 
volwassenheid van organisaties op het gebied van informatie-
management. We spreken dan ook liever van een Business 
Information Management Next Generation.

Naast het beantwoorden van de onderzoeksvragen heeft dit 
rapport ook tot doel de dialoog over BIM een impuls te geven. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de auteurs.
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Figuur 1.1: De deelnemende organisaties geplot op het Enterprise Information Management Maturity Model van 
Gartner. (Getallen in bollen geven aantal organisaties weer)

Meer toepassing van BIM door 
het opleveren van producten als 
een strategisch informatieplan 
en een informatiearchitectuur.
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Informatiemanagement, ook wel Business Information 
Management (BIM) genoemd, is een snelgroeiend vakgebied. 
Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een 
goede afstemming van ICT op de bedrijfsprocessen. Dat ge- 
beurt steeds vaker onder de noemer informatiemanagement. 
Tegelijkertijd is zichtbaar dat de rol van BIM op veel verschil-
lende manieren wordt ingevuld. Om beter zicht te krijgen in 
de stand van zaken met betrekking tot BIM heeft Capgemini 
een onderzoek gedaan onder bijna 60 informatiemanagers 
uit verschillende sectoren.

2.1  Doel
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de 
rol van informatiemanager wordt ingevuld binnen Nederlandse 
organisaties. Hierbij is gekeken naar zowel de publieke, de 
private, als de financiële sector. Aan de hand van vragenlijsten 
en interviews met informatiemanagers ontstaat een duide- 
lijk beeld van de organisatie waarin de informatiemanager 
werkt en welke vraagstukken hij in zijn functie tegenkomt. 
Daarnaast zal worden besproken wat de relatie is tussen  
de organisatiecontext en de invulling van de functie van de 
informatiemanager. Door al deze aspecten te vergelijken met 
ons vorige onderzoek over de periode 2010-2011 stellen we 
ook significante veranderingen en trends vast.

2.2  Scope
Het onderzoek is uitgevoerd onder informatiemanagers die 
actief zijn bij klanten van Capgemini. Deze klanten vertegen-
woordigen verschillende sectoren: landelijke en regionale 
overheden, transport, energiebedrijven financiële instellingen 
en onderwijsinstellingen. In totaal zijn 54 informatiemanagers 
geïnterviewd, afkomstig uit 50 organisaties. Dit zijn 8 orga- 
nisaties uit de financiële sector, 15 organisaties uit de private 
sector en 27 organisaties uit de publieke sector. De informa-
tiemanagers die bij dezelfde organisatie werken, komen van 
een ander organisatieonderdeel, waardoor dit het beeld van 
BIM dat we in dit rapport schetsen niet vertekent. De popula-
tie bestaat dus uit een grotere groep dan tijdens de vorige 
survey, waaraan 30 informatiemanagers hun medewerking 
hadden verleend.

2.3  Vraagstelling
De centrale vraag binnen dit onderzoek is, evenals  
in het vorige onderzoek:
Hoe is de rol van informatiemanager ingevuld binnen  
Nederlandse organisaties?

Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen:
1.  Hoe volwassen is BIM binnen organisaties?
2.  Wat is de positie van de informatiemanager?
3.  Welke vraagstukken behandelt de informatiemanager?
4.  Welke factoren bepalen het succes van de  

 informatiemanager?

2.4  Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk worden in de volgende hoofdstuk-
ken de deelvragen beantwoord zoals die zijn benoemd in de 
vraagstelling. Allereerst worden in hoofdstuk 3 de resultaten 
besproken, inzake volwassenheid van BIM binnen organisa-
ties. Daarbij wordt ook ingegaan op professionalisering en 
verantwoordelijkheden van BIM binnen organisaties. Vervol-
gens wordt in hoofdstuk 4 de invulling van de IM-functie 
toegelicht, waarbij de aspecten positionering, rapportage-
structuur en teamsamenstelling worden uitgelicht. Hoofdstuk  
5 gaat in op de knelpunten en succesfactoren waarmee infor- 
matiemanagers in hun dagelijkse praktijk te maken hebben.  
Na het beschrijven van de resultaten op de gedefinieerde 
deelvragen komen we tot een conclusie en geven we een 
doorkijk naar in de volgende informatiemanagersurvey.

In de bijlagen vindt u een overzicht van de gevolgde werkwijze, 
een samenvatting van de gehanteerde theoretische modellen, 
de geformuleerde stellingen met betrekking tot informatiema-
nagement, begrippenlijst en referenties.

2 Inleiding2 Inleiding
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In dit hoofdstuk wordt de vraag over de volwassenheid van 
Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse 
organisaties beantwoord. We doen dit aan de hand van het 
Enterprise Information Management maturity model van Gartner. 
Dit model maakt onderscheid in vijf volwassenheidsniveaus, 
variërend van een niveau waarop organisaties zich onbewust 
zijn van de voordelen van BIM, tot een niveau waarop BIM 
volledig is geïntegreerd met de andere bedrijfsonderdelen  
en bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Op basis van de resultaten van de interviews hebben we de 
deelnemende organisaties geplot op het volwassenheidsmodel 
van Gartner. Daarbij hebben we voornamelijk gekeken naar de 
genoemde BIM-activiteiten en -verantwoordelijkheden, het wel 
of niet hebben van een informatieplan en -architectuur, de mate 
waarin BIM wordt geaccepteerd binnen de organisaties en of 
er een eenduidig beleid is geformuleerd omtrent informatie-
kwaliteit, informatiebeveiliging en informatiegovernance. Het 
resultaat daarvan is te zien in figuur 3.1.

3 Volwassenheid
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Als we de resultaten vergelijken met die van de vorige survey, 
dan zien we een lichte stijging in volwassenheid. De meeste 
organisaties bevinden zich nog steeds in volwassenheidsfase 
2 (‘Reactive), met nog een grote groep organisaties in volwas-
senheidsfase 1 (‘Aware’). In tegenstelling tot de vorige survey, 
zijn er nu geen organisaties meer die zich in volwassenheids-
fase 0 (‘Unaware’) bevinden. We zien tevens dat er aanzienlijk 
meer organisaties zijn die zich in volwassenheidsfase 3 
(‘Proactive’) bevinden.

3.1 Professionalisering
Zoals hierboven beschreven, is een lichte stijging in volwassen- 
heid te zien in vergelijking met de vorige survey. Dat betekent 
dat organisaties een professionaliseringsslag hebben gemaakt 
om BIM naar een hoger niveau te tillen. In deze paragraaf nemen 
we daarom de professionalisering onder de loep. Onder pro- 
fessionalisering verstaan we het voortdurend bezig zijn met 
beroepsvormende activiteiten, de kennis en vaardigheden van 
een beroepsgroep verbeteren en het verder ontwikkelen en het 
positioneren van de beroepsgroep binnen de organisatie. In 
dit rapport spreken we over de professionalisering van BIM.

In bovenstaand figuur zijn de deelnemende organisaties 
gepositioneerd op niveau van ontwikkeling volgens het model 
van Gartner. Hieruit blijkt dat ten opzichte van de vorige survey 
organisaties beduidend vaker in volwassenheidsfase 3 (‘Pro- 
active’) behalen. De meeste organisaties bevinden zich echter 
nog in volwassenheidsfase 2 (‘Reactive’). 

Het gemiddelde volwassenheidsniveau is nu 2,3 terwijl dat in 
de vorige survey nog 2,1 was. Hieruit concluderen we dat het 
volwassenheidsniveau over de gehele linie licht gestegen is.

Uit de interviews blijkt dat de functie van informatiemanager 
nu gemiddeld 5,1 jaar bestaat in de organisatie, waar dit in  
de vorige survey nog gemiddeld 3,8 jaar was. We zien ook  
dat de functie binnen transactiegerichte organisaties korter 
bestaat dan bij fysiekgerichte organisaties. Onder transactie-
gerichte organisaties verstaan we organisaties die het leveren 
van informatie als core business hebben. Enkele voorbeelden 
zijn banken, verzekeraars en uitvoeringsorganisaties. Fysiek-
gerichte organisaties hebben als core business het leveren van 
een fysiek product of dienst. Een voorbeeld van een fysiekge-
richte organisatie is een retailer of een productiebedrijf.

Ruim de helft van de respondenten gaf aan dat de functie  
niet langer dan vijf jaar bestaat. We zien ook dat in 17% van  
de gevallen de functie langer dan 10 jaar bestaat, waarvan 2% 
tussen de 15 en 20 jaar. Er waren geen opmerkelijke verschil-
len in verdeling tussen transactie-/fysiekgerichte organisaties. 
Opmerkelijk verschil met het vorige rapport is wel dat daar een 
uitschieter van 10 jaar werd geconstateerd, terwijl dit nu door 
bijna 20% wordt aangegeven.

Figuur 3.1: De deelnemende organisaties geplot op het Enterprise Information Management maturity model van 
Gartner
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Om een beeld te krijgen of organisaties zich de afgelopen jaren  
hebben geprofessionaliseerd, is meer gekeken naar processen  
en structuren in de organisatie en de omgang met data en 
informatie. In 86% van de gevallen werd aangegeven dat BIM 
daarin goed geborgd is. Daarnaast zien we dat de responden-
ten zich minder druk maken om de volwassenheid ten opzichte  
van het vorige rapport. In het vorige rapport werd geconclu-
deerd dat de acceptatie van de informatiemanager in organi-
saties, die laag scoren in het EIM volwassenheidsmodel 
(niveau 1), over het algemeen laag is. De respondenten die 
hoger scoorden op volwassenheid (tussen niveau 2 en 3) gaven 
aan dat BIM goed geaccepteerd is in de organisatie. Dit be- 
vestigt de positionering van de organisaties die deelnamen 
aan deze survey in het EIM-volwassenheidsmodel. We kunnen 
eruit afleiden dat de volwassenheid van BIM in de organisaties 
is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. 

In de survey van 2010-2011 werd gesteld dat de belangrijkste 
opdracht van het jaar voor de informatiemanager het opstellen 
van een informatieplan is. Deze opdracht zien we in de survey 
van 2012-2013 duidelijk terugkomen. Bijna tweederde (65%) 
van de geïnterviewden gaf dan ook aan dat de organisatie over 
een strategisch informatieplan beschikt. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat enkele organisaties aangaven dat er 
een informatieplan in de maak is of dat businessunits elk hun 
eigen informatieplan hebben. 

Op de vraag of de organisatie beschikt over een informatie-
architectuur antwoordde 68% van de geïnterviewden bevesti-
gend. Daarnaast gaf ruim de helft (53%) aan dat er geen een- 
duidige betekenis binnen de organisatie bestaat van informatie 
en de uitwisselbaarheid hiervan. Op basis van de resultaten 
weten we dat hiermee wordt bedoeld dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van bijvoorbeeld bedrijfsobjectmodellen, een 
business vocabulaire of metadata. Kijkend naar de activiteiten 
van de informatiemanager, blijkt verder dat er een daling van 
16% ten opzichte van het vorige survey heeft plaatsgevonden 
van architectuurgerelateerde activiteiten voor de informatiema-
nager of zijn team. 

Voorgaande zou kunnen duiden op een nog altijd onderschat 
belang van informatie(huishouding) en uitwisseling. Van alle 
organisaties die wel beschikken over een informatiearchitec-
tuur en eenduidige betekenis van informatie, zijn de trans- 
actiegerichte organisaties in de meerderheid. Uit het survey-
resultaat blijkt daarnaast dat 72% van de organisaties die de 
informatiekwaliteit borgt en aantoonbaar maakt, transactiege-
richt zijn. Transactiegerichte organisaties zijn voor het verbete-
ren van hun bedrijfsprestaties afhankelijk van informatiearchi-
tectuur en aantoonbare informatiekwaliteit. Hieruit zou gecon- 
cludeerd kunnen worden dat dit voor fysieke organisaties 
minder noodzakelijk is om de bedrijfsprestaties te verbeteren. 

Professionaliseren van demand 
blijft de belangrijkste werkzaam-
heid van BIM.
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Figuur 3.2: Functie IM binnen type organisatie

Figuur 3.3: Aantal jaren dat IM bestaat

2010 - 2011

2012 - 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<5 5-9 10-14 15-20

10 Informatiemanagersurvey 2012-2013



PRINCE2 ITIL BiSL ASL Agile Anders

73%

67%

60%

40%

17%

40%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 - 2011

2012 - 2013

78%

67%

42%

53%

18%

38%

Voor het bepalen van de mate van professionalisering is het 
van belang om naast eenduidige definiëring van informatie en 
de uitwisseling ervan, ook te kijken naar de strategiebepaling 
en methoden die worden gebruikt. Het vaststellen van het  
projectportfolio en projectbudgetten, alsmede het bepalen  
van de businesscases zijn hierin belangrijke aspecten. 78% 
van de respondenten geeft aan dat BIM verantwoordelijk is 
voor het managen van de content voor het projectportfolio. 
Eenzelfde percentage geeft aan dat de informatiemanager 
verantwoordelijk is voor het professionaliseren van de vraag 
vanuit de business. In vergelijking met het vorige rapport 
betreft dit in beide gevallen een daling. We zien ook dat de 
directie en de CIO meer betrokken zijn bij het vaststellen van 
het projectportfolio. Op directieniveau betrof dit een stijging 
van 8%. Door een grotere mate van betrokkenheid van de  
CIO en directie bij het portfolio kan de verschuiving van de 
informatiemanager naar het middenmanagement worden 
verklaard. De regie op het projectportfolio wordt in meer  
dan de helft van de gevallen door een projectportfolioboard  
of de directie uitgevoerd. 

Op de vraag welke methoden worden gebruikt in het BIM-
domein zijn er in vergelijking met de vorige survey opmerke-
lijke verschillen te constateren. Er worden vaker methoden 
voor projectmanagement en IT-processen toegepast, terwijl  
er een daling is van het aantal projectmanagers binnen de 
teamsamenstelling van de informatiemanager. PRINCE2 en 
ITIL voeren de ranglijst aan met respectievelijk 78% en 67%.  
Daarnaast zijn ook Agile en Lean Six Sigma veel genoemde 

methodieken die worden toegepast. Opvallend is dat BiSL en 
ASL als gebruikte methoden onderaan de ranglijst staan. Dit 
zijn juist belangrijke methoden voor BIM, aangezien BiSL zich 
richt op professionalisering van de gebruikersorganisatie 
(demand) en ASL op de ICT-organisatie (supply).

De vraag of er methodieken worden gebruikt voor het opstellen 
van requirements werd in 76% van de gevallen ontkennend 
beantwoord. Als er wel een methode wordt gebruikt, is dat 
vaak een zelfontwikkelde methode of een methode die hiervoor 
is aangeschaft en waarbij de vaardigheden en achtergronden 
door middel van een training eigen zijn gemaakt.

3.2 Verantwoordelijkheden informatiemanager
Met ons onderzoek wilden we een goed beeld krijgen van de 
rol van BIM binnen organisaties. Daarom hebben we tijdens 
onze interviews de informatiemanagers gevraagd naar hun 
werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

De meeste informatiemanagers rekenen het professionaliseren 
van de vraag vanuit de business (88%) en portfoliomanagement 
(85%) tot hun werkzaamheden. Deze worden direct gevolgd 
door informatieplanning (81%) en in iets mindere mate archi- 
tectuur (65%). Verder laten deze resultaten in vergelijking met 
de resultaten uit de vorige survey zien dat de percentages van 
al deze top-vier werkzaamheden gedaald zijn, waarbij de daling 
van portfoliomanagement het grootst is. Deze bedraagt name- 
lijk maar liefst 12%. Professionaliseren van de vraag van de 
business blijft werkzaamheid nummer 1. Voor 88% van de 

Figuur 3.4: Methoden die gebruikt worden in BIM-domein 
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informatiemangers is dit de belangrijkste werkzaamheid; in de 
vorige survey was dit 90%. De grootste daler in het rijtje van 
werkzaamheden is strategiebepaling. Deze is van 90% in de 
vorige survey naar slechts 17% gedaald in de huidige resul-
taten. Deze daling valt te verklaren uit de uitkomst dat 
informatiemanagers minder op strategisch niveau werken. 

Ook een aantal nieuwe activiteiten wordt door een aanzienlijk 
deel van de informatiemanagers beschouwd als BIM-activitei-
ten, zoals quality assurance in projecten en het oplossen van 
operationele verstoringen. Beide werkzaamheden kwamen in 
de resultaten van de vorige survey niet voor. 

Gevraagd naar de verantwoordelijkheden van de informatie-
managers zien we dat ‘opdrachtgeverschap’ en ‘bewaken  
van projectportfolio’ evenals in de vorige survey hoog scoren. 
Het adviseren van de business over ICT-oplossingen is hier 
nog bijgekomen en scoort nu ook meteen het hoogst. Ook 
‘optimaliseren van bedrijfsprocessen’ en ‘zorgdragen voor 
invulling projectteam’ zijn nieuwe verantwoordelijkheden van 
BIM. Opvallend is dat het bewaken van portfoliobudgetten 
sterk afgenomen is, maar het bewaken van enterprisearchitec-
tuur juist significant is gestegen. We willen hier benadrukken 
dat het hier gaat om het bewaken van de architectuur. Het 
ondernemen van architectuuractiviteiten door informatieman-
agers zelf is afgenomen. Dit geeft aan dat BIM meer verant-
woordelijkheid is gaan dragen voor de inhoud van de informa-
tievoorziening. Dit lijkt te kloppen met de algemene constatering 
dat BIM over de hele linie volwassener is geworden.

Algemeen Management

Operational Excellence

Procesmanagement

Architectuur

Informatieplanning

Professionalisering van IT

Professionalisering van demand

Portfoliomanagement

Strategiebepaling

Quality Assurance in projecten

Operationele verstoringen oplossen

Anders
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Als we meer inzoomen op informatieplanning dan zagen we  
al dat 65% van de organisaties een strategisch informatieplan 
heeft. Belangrijkste speerpunten in deze informatieplannen zijn 
operational excellence (efficiëntere processen, uitvoering tegen 
lagere kosten, standaardisatie) en meerjaren roadmap om te 
komen tot invulling van strategische bedrijfsdoelen, zoals 
samenwerking in de keten, mobieler werken en selfservices 
voor medewerkers.

Hierbij zijn informatiemanagers meer dan voorheen betrokken 
en ook verantwoordelijk voor het samenstellen en bewaken 
van de inhoud van deze strategische informatieplannen. Dit 
vinden we ook terug in de resultaten met betrekking tot het 
managen van de inhoud binnen het projectportfolio. In 40% 
van de organisaties managet de informatiemanager het 
projectportfolio.

Wanneer we inzoomen op de resultaten omtrent het monitoren 
van het portfoliobudget, zien we een versnipperd beeld. Binnen 
organisaties is de verantwoordelijkheid voor het bewaken van 
het portfoliobudget op verschillende plekken belegd, waarbij 
in 16% van de gevallen de informatiemanager verantwoordelijk 
is. We zagen dan ook al dat de verantwoordelijkheid voor het 
bewaken van portfoliobudgetten voor de informatiemanagers 
is afgenomen.

Figuur 3.5: Werkzaamheden van de informatiemanager
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Figuur 3.6: Verantwoordelijkheden van de informatiemanager

Figuur 3.7: Managen van portfoliocontent

Figuur 3.8: Monitoren portfoliobudget
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Tegenwoordig hebben organisaties 
meerdere informatiemanagers in  
dienst, die over kleinere teams  
beschikken.

4 Invulling van de BIM-functie
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Figuur 4.1: Positie van de informatiemanager binnen de organisatie

4.1 Positionering informatiemanager
Dit hoofdstuk gaat in op de positie van de informatiemanager 
in de organisatie. Ook in de positionering van de informatie-
manager in de organisatie is dat terug te zien. Uit de survey 
blijkt dat er een duidelijke verschuiving plaatsvindt van de 
positie van de informatiemanagers binnen de organisatie van 
hoger management (Raad van Bestuur en directieniveau) naar 
het middenmanagement. Een ruime meerderheid van 75% 
geeft aan dat de informatiemanager op middenmanagement-
niveau is gepositioneerd. Dit is een stijging van 18% ten 
opzichte van de resultaten bij het vorige rapport. Een andere 
grote verschuiving heeft zich afgespeeld op het directieniveau. 
Slechts 7% van de informatiemanagers beweegt zich nog op 
directieniveau terwijl dit twee jaar geleden nog 30% was. Dit is 
een daling van 23% waarbij 7% in het vorige rapport nog 
aangaf dat de informatiemanager op het niveau van de Raad 
van Bestuur was gepositioneerd, betreft dit nu nog maar 4%.

Ten tijde van de vorige survey was Business Information 
Management (BIM) een opkomend vakgebied. Een verklaring 
voor deze verschuiving kan zijn dat de rol van de informatie-
manager destijds hoger in de organisatie was belegd, omdat 
de informatiemanager voldoende mandaat moest hebben om 
een professionele BIM-organisatie om zich heen te vormen. 
De verplaatsing van de positie van de informatiemanager  
naar middenmanagementniveau kan een teken zijn dat BIM 
voldoende wordt geaccepteerd en dat aantoonbare gedragen- 
heid door het management (blijkend uit een hogere positione-
ring in de organisatie) minder van belang is om vraag en 

aanbod efficiënt op elkaar af te stemmen.
Er is geen verband gevonden tussen de achtergrond van  
de informatiemanager en zijn/haar taken en verantwoordelijk 
heden. Een informatiemanager heeft dus zowel business- als 
ICT-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden, ongeacht 
zijn/haar achtergrond. Slechts 17% van de geïnterviewde 
informatiemanagers gaf aan ook besluitvormend te zijn. Het 
merendeel van de informatiemanagers heeft voornamelijk een 
adviserende rol richting het managementteam (68%). De infor- 
matiemanager geeft dus advies over de invulling en planning 
van projecten en het managementteam neemt besluiten over 
prioritering en budgettering. 

4.2 Rapportagestructuur 
Om er achter te komen wat de positie van de informatiema-
nager daadwerkelijk is, hebben we bestudeerd aan wie de 
informatiemanager rapporteert. Desgevraagd bleek dat 29% 
van de respondenten dat direct doet aan de directie of de 
Raad van Bestuur en 24% aan de CIO. In de vorige survey 
werd geconstateerd dat de informatiemanager doorgaans 
rapporteerde aan het ICT-management. Nu zien we dat de 
informatiemanager meer rapporteert aan de business. De 
cijfers tonen aan dat meer informatiemanagers rechtstreeks 
aan de Raad van Bestuur of de directie rapporteren, wat erop 
duidt dat BIM meer op de bestuurlijke agenda’s is gekomen.

We hebben ook gekeken naar de relatie tussen de achtergrond 
van de informatiemanager en de rapportagestructuur. We 
wilden weten of de achtergrond van de informatiemanager 
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Figuur 4.2: Rapportage door informatiemanagers

invloed heeft op degene aan wie de informatiemanager 
rapporteert. Uit de resultaten bleek dat het merendeel van de 
informatiemanagers (68%) die vanuit ICT zijn doorgestroomd, 
rapporteert aan de business (business executive of business 
manager). Ook van de informatiemanagers die vanuit de busi- 
ness zijn doorgestroomd rapporteert een groot deel (46%) aan 
de business. We constateren hiermee dat informatiemanagers 
die vanuit de ICT zijn doorgestroomd vaker rapporteren aan 
een business executive of business manager dan informatie-
managers die vanuit de business komen.

4.3 Teamsamenstelling
De businessunit of organisatie waarvoor de informatiemanager 
werkt, bestaat uit gemiddeld 3.150 werknemers. Om deze 
grote groep medewerkers van dienst te kunnen zijn, geeft de 
informatiemanager leiding aan gemiddeld 28 fte. Wat vooral 
opviel in de resultaten van de survey, is dat de teams gemid-
deld kleiner zijn geworden ten opzichte van twee jaar geleden. 
Maar liefst 32% van de informatiemanagers heeft geen mede- 
werkers onder zich, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 
twee jaar geleden toen 13% van de informatiemanagers aangaf 
geen medewerkers onder zich te hebben. Ten tijde van de 
vorige survey gaf 43% van de informatiemanagers leiding aan 
50+ fte, dat is nu nog maar 18%. Als we kijken naar de grootte 
van de businesunits waarvoor de informatiemanagers werken, 
is het opmerkelijk te noemen dat zij over steeds kleinere teams 
beschikken. Een mogelijke reden hiervoor is dat er tegenwoor-
dig meerdere BIM-teams in een organisatie zijn, want tegen-
woordig hebben organisaties gemiddeld acht informatiema-

nagers in dienst. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige 
survey, toen organisaties gemiddeld 4 informatiemanagers in 
dienst hadden.

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven, is de informatiemanager 
met zijn of haar team verantwoordelijk voor het professiona-
liseren van BIM en het adviseren van de business en de ICT 
over optimalisatie van vraag en aanbod. Om deze taken uit te 
voeren, heeft de informatiemanager een verscheidenheid aan 
rollen in zijn/haar team verzameld (of hij/zij bekleedt ze zelf).

De rollen die het meest genoemd worden, zijn die van busi- 
nessanalist (49%), projectmanager (54%), architect (36%) en 
functioneel beheerder (51%). Als we kijken naar de samenstel-
ling van rollen in het team van de informatiemanager, dan zien 
we de grootste verschuiving bij de businessanalist (die 21% 
minder vaak wordt genoemd dan twee jaar geleden) en de 
architect (die 17% minder vaak genoemd wordt). Opvallend is 
dat het aantal projectmanagers in het team van de informatie-
manager is afgenomen (9% minder vaak genoemd), terwijl  

16 Informatiemanagersurvey 2012-2013



2010 - 2011

2012 - 20130%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

13%

32%

1 to 10

17%

24%

10 to 50

27%
26%

50+

43%

18%

Een interessante nieuwe rol is die 
van de security officer, die de 
informatiehuishouding beschermt 
tegen digitale dreigingen.
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Figuur 4.4: Rollen binnen het team van de informatiemanager 
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1 Nationaal Cyber Security Center (2013). Cybersecuritybeeld Nederland 3. Verkrijgbaar op:  
 https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/trendrapporten/cybersecuritybeeld-nederland-3.html

we in paragraaf 3.1 zagen dat er vaker projectmanagement-
methoden gebruikt worden. Uit de categorie ‘anders’ werden 
met name de rollen informatieanalist, businessconsultant, 
developer en security officer genoemd. Ondanks dat de teams 
kleiner zijn geworden, zijn er dus zowel bedrijfskundige als 
technische rollen bijgekomen. Het lijkt erop dat de informatie-
manager meerdere specialisten om zich heen verzamelt, 
zodat hij of zij de directie zo goed mogelijk kan voorzien van 
informatie.

Een interessante nieuwkomer is de rol van de security officer, 
die kan worden verklaard doordat bedrijven krijgen steeds 
meer te maken met digitale spionage en criminaliteit (zie bijvoor- 
beeld het Cybersecurity Beeld Nederland1). De security officer 
heeft als taak om de informatiehuishouding binnen de organi- 
satie te beschermen tegen digitale dreigingen. Toch heeft maar  
4% van de ondervraagde informatiemanagers een security 
officer in zijn team. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de informatiemanager 
een stevigere positie heeft gekregen in zijn of haar organisatie. 
Want ondanks dat de teams gemiddeld kleiner zijn geworden, 
heeft de informatiemanager er op operationeel en tactisch vlak 
taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Daarnaast zagen  
we dat de informatiemanager een voornamelijk adviserende 
functie heeft gekregen richting het management.
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5.1 Knelpunten
In deze tweede survey hebben we de informatiemana-
gers, net als in de vorige survey, gevraagd naar hun 
knelpunten: de zaken of onderwerpen waar ze wakker 
van liggen. Ook uit de resultaten van deze survey blijkt 
dat informatiemanagers de veelheid en variëteit aan 
werk, veelal in combinatie met minder budget, als 
belangrijkste knelpunt ervaren. 21% van de respondenten 
gaf dit aan. Een achterliggende verklaring zou kunnen 
zijn dat ook in economisch mindere tijden de business 
zaken als innovatie en time-to-market nog steeds belang-
rijk vindt, terwijl BIM moeite heeft dit te volgen en te on- 
dersteunen. Dat de business hierin voortvarend te werk 
gaat, blijkt uit het feit dat de informatiemanagers binnen 
die organisaties de bureaucratie of trage besluitvorming 
veel minder als knelpunt zijn gaan ervaren (5% van de 
respondenten). Opvallend daarbij is dat informatiemana-
gers hun lage verandervermogen en de groei in volwas-
senheid van BIM minder als knelpunt zien, maar eerder 
binnen hun organisatie meer duidelijkheid vragen voor  
de positionering van BIM.

Een andere opvallende verschuiving is het feit dat ondui- 
delijke prioriteitstelling in deze survey veel vaker werd 
genoemd. Informatiemanagers geven duidelijk aan dat  
ze van de business meer helderheid verwachten over  
de prioritering van werkzaamheden. Dit betreft vooral 
werkzaamheden die voortkomen uit het (projecten)port- 
folio. Veel informatiemanagers geven aan dat de priorite-
ring hierbinnen onvoldoende aangebracht wordt dan wel 
onvoldoende transparant gemaakt wordt. Hieruit, en uit 
het feit dat de groei van eigen BIM-volwassenheid nog 

steeds hoog scoort, mag de conclusie getrokken worden dat 
BIM zich steeds meer richt op de business en de informatie-
manager hiervoor vanuit de business meer duidelijk verwacht 
om aan zijn verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Onbegrip in organisatie over 
informatiemanagement en haar 
positionering.

5 Vraagstukken informatiemanager

Figuur 5.1: Knelpunten waarvan de informatiemanager 
wakker ligt
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Figuur 5.2: Portfolio-onderwerpen van informatiemanagers

Mobility is het belangrijkste 
portfolio-item binnen organisatie.

Was er in de vorige survey nog een redelijke groep informatie-
managers zonder noemenswaardige knelpunten (bijna 40%), 
in deze survey constateren we dat alle informatiemanagers er 
een of meer ervaren.

Om meer te kunnen ingaan op hoe het portfolio voor BIM er 
uitziet, hebben we de informatiemanagers gevraagd naar de 
portfolio-onderwerpen die op dit moment bij hen actueel zijn. 
Enterprise Mobility en Application Lifecycle Management 
worden veruit het meest genoemd. One Process (de support 
van een totaal en eenduidig bedrijfsproces voor de klant), All 
Channel Experience en Demand Driven Supply Chain scoren 
een gedeelde derde plaats en liggen vanuit een klantperspec-
tief allemaal in dezelfde lijn.

1 2 3 4 5 6

Enterprise Mobility
Application Lifecycle management

One Process
Demand Driven Supply Chain

All Channel Experience (Marketing Sales and)
Workforce Management
Process standaardisatie

Information driven operations

0

Shared Service Center
Resource Management

Procurement excellence
Portfolio management

IT transformation
IT lifecycle management

Information excellence
Applicatie rationalisatie

19

the way we see it



In het algemeen is deze verdeling over alle sectoren hetzelfde. 
Een opvallende uitzondering daarop is het onderwerp (Cyber) 
Security. Dat wordt vooral bij organisaties uit de financiële 
sector (ook pensioenorganisaties worden hiertoe gerekend)  
en utiliteiten vaak genoemd. Daarnaast vormt binnen de utili- 
teitssector Asset Management een zeer belangrijk portfolio- 
item, wat niet zo verwonderlijk te noemen is daar het fysiek-
gerichte organisaties zijn die zorg moeten dragen voor hun 
waardevolle assets.

De grootste druk voelt de 
informatiemanager met name 
vanuit de business en de directie.

2010-2011

2012-2013

Kosten

Extern

ICT

Centraal management

Verandering organisatie

Business

Figuur 5.3: Oorzaak van druk voor de informatiemanager

Waar komt de druk voor BIM vandaan? 
Zowel in de vorige als in deze survey hebben we informatie-
managers gevraagd vanuit welke hoek zij druk ervaren.

De antwoorden laten nagenoeg geen veranderingen zien. De 
meeste druk komt nog steeds vanuit de business of business 
development. De druk vanuit centraal management bestaat 
vooral door de vraag naar rapportages. Vergeleken met de 
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Figuur 5.4: Succesfactoren van de informatiemanager

vorige survey is niet alleen de druk vanuit de directie en centraal 
management toegenomen, maar geven meer respondenten 
aan vooral externe druk te voelen vanuit de omgeving. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat organisaties meer en meer 
in ketens gaan denken en werken.
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Figuur 5.5: Projectresultaten van de informatiemanager

5.2 Succesfactoren van de informatiemanager
De wereld van BIM is sterk in beweging. Dit is niet alleen te 
merken aan verschuivingen in antwoorden over knelpunten en 
de druk die informatiemanagers ondervinden, maar ook over de 
succesfactoren van de informatiemanager. Vragend naar de 
ambitie van BIM zoals deze vanuit de organisatie wordt gezien 
of verwacht, blijkt dat ook hierin succesfactoren als portfolio- 
en projectmanagement (zoals goede planning, doorlooptijd  
in projecten, prognose op planning) sterk in aandacht zijn 
gedaald en dat succesvol zijn op het dirigeren van de vraag 
vanuit de business als belangrijk beschouwd wordt.

Andere succesfactoren die veel zijn genoemd, zijn ‘betere 
afstemming in budgetten in relatie tot de wensen en eisen’ en 
‘realiseren portfolio’. We hebben de informatiemanagers ook 
gevraagd naar de ondervonden prestaties met betrekking  
tot projecten. Om dieper in te gaan op de budgetten en het 
realiseren van het portfolio hebben we informatiemanagers 
gevraagd hoe zij scoren op het uitvoeren van projecten binnen 
tijd, budget en kwaliteit. Er is nauwelijks tot geen onderling ver- 
schil binnen deze drie projectaspecten: het aspect tijd scoort 
bij een meerderheid binnen organisaties het hoogst met een 
waarde van 84%, terwijl de aspecten budget en kwaliteit beide 
78% scoren. Een hoge waarde voor het tijdsaspect van pro- 
jecten komt overeen met de al gesignaleerde druk met be- 
trekking tot de hoeveelheid en variëteit van werk vanuit de 
business (development) en kan verklaard worden door  
streven naar snel(ler) reageren op (markt-)ontwikkelingen  
door organisaties.

Dat betekent dat ‘betere afstemming in budgetten in relatie  
tot de wensen en eisen’ en ‘realiseren portfolio’ als succesfac-
tor onderling niet veel afwijken. 

Vervolgens blijkt uit ons onderzoek dat BIM in alle gevallen 
beschikt over een eigen budget. Dit is een enorme toename in 
vergelijking met de vorige survey, waarin 40% nog aangaf geen 
budget te hebben. Om deze toename te verklaren, hebben we 
de budgetten voor BIM nader onderzocht. Als eerste hebben 
we geanalyseerd onder welke businessunits deze budgetten 
vallen. Dan blijkt dat slechts 18% van het BIM-budget recht- 
streeks valt onder de business en het overgrote deel onder 
bedrijfsvoering (69%). In 13% van de organisaties valt het  
BIM-budget niet specifiek onder een businessunit of is het 
centraal bij het hoogste managementniveau ondergebracht.  
In ieder geval komt een gedeelte van de budgetten van deze 
13% dan ook (rechtstreeks) aan de business toe.

Daarnaast hebben we onderzocht hoe binnen de BIM-bud-
getten de verdeling van projecten en beheer zich verhoudt.
Dan valt op dat bij het merendeel van de organisaties (60%) 
het budget voor BIM vooral bedoeld is voor beheerwerkzaam-
heden en in mindere mate voor projecten. Het beheer van de 
informatievoorziening blijft dus voor BIM de boventoon voeren.

We hebben de verhouding beheer versus project binnen de 
BIM-budgetten ook afgezet tegen het volwassenheidsniveau. 
Er is dan geen eenduidig verband te zien in het percentage 
dat aan beheer wordt besteed versus het budget dat wordt 
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Figuur 5.9: Tevredenheid van organisaties over projecten

uitgegeven aan projecten, in relatie tot de volwassenheid van 
de onderzochte organisaties. Wij hebben geen toename of 
afname in de verhouding kunnen vaststellen wanneer een 
organisatie een hoger volwassenheidsniveau bereikt.

Ook hebben we de tevredenheid over projecten onderzocht, 
allereerst door te vragen naar de (verwachte) tevredenheid van 
de organisatie over het opstarten van projecten. De gemiddel-
de score hierin is 2,7 op een schaal van 1 t/m 5, dus dat is een  
krappe voldoende. Informatiemanagers wijten dat vooral aan 
het te laat betrekken van BIM in veranderingen. Dit is dan vooral 
waarneembaar in organisaties met een laag volwassenheids-
niveau (60% van laag scorende organisaties), terwijl tijdige 
betrekking van BIM binnen organisaties met een hoog volwas- 
senheidsniveau wel gebeurt.

Vervolgens hebben we ook de tevredenheid van organisaties 
over het resultaat van projecten onderzocht. Hierbij hebben 
we resultaat gedefinieerd als de mate van het realiseren van 
de benefits uit de businesscase. Hier is de gemiddelde score 
een 2.3 op de schaal van 1 t/m 5, dus een onvoldoende. Daar 
waar organisaties zeer ontevreden zijn, heeft BIM unaniem als 
verklaring dat zowel BIM als de organisatie niet weten of en in 
elke mate het uiteindelijke business resultaat is behaald omdat 
het niet gemeten of geëvalueerd wordt. Dit achterwege blijven 
van benefits tracking zagen we ook al bij requirementsmanage- 
ment.
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Als we de resultaten van de survey vergelijken met die 
van 2010-2011, dan is een lichte groei in professionalise-
ring en volwassenheid te zien. De meeste organisaties 
bevinden zich op volwassenheidsniveau 2, terwijl zij zich 
twee jaar geleden nog op het eerste volwassenheids-
niveau bevonden. Er zijn ook organisaties bijgekomen die 
een entree hebben gemaakt op niveau 1. Een goede ont-
wikkeling. Wij verwachten dat deze organisaties een gelijke 
groei in volwassenheid gaan doormaken in de komende 
twee jaar, wat zal resulteren in een grotere groep organi-
saties op niveau 2. We zien ook al enkele organisaties  
die op niveau 3 opereren. Als deze organisaties hun Busi- 
ness Information Management (BIM) blijven verbeteren, 
hopen wij ze in de volgende survey terug te zien op 
niveau 4.

6.1 De positie van de informatiemanager
De groei in volwassenheid die we waarnemen, is gestoeld 
op de manier waarop BIM wordt uitgevoerd binnen orga- 
nisaties. Het merendeel van de informatiemanagers schrijft 
jaarlijks een strategisch informatieplan, waarin de koers 
voor BIM is uitgezet. Op basis van dit plan geeft de infor- 
matiemanager met zijn team invulling aan het project-
portfolio. De definitieve vaststelling van het projectportfo-
lio en bijbehorende budget ligt voornamelijk bij de directie. 
Doordat uit de resultaten bleek dat de informatiemanager 
in de meeste gevallen is gepositioneerd op middenma-
nagementniveau, waar hij rapporteert aan de directie of 
de Raad van Bestuur, kunnen we concluderen dat de 
informatiemanager anno 2012-2013 met name een 
adviserende functie heeft richting het (besluitvormende) 
management. 

6.2 De informatiemanager en zijn team
Om de adviserende functie te vervullen, beschikt de 
informatiemanager over verschillende rollen in zijn team. 
Ondanks dat er rollen bij zijn gekomen in vergelijking met 
de survey van twee jaar geleden, zagen we dat de gemid- 
delde teamgrootte in de afgelopen twee jaar kleiner is ge- 
worden. Ook zijn er meer informatiemanagers die zelf- 
standig, zonder team opereren. Daar staat tegenover dat 
er gemiddeld meer informatiemanagers per organisatie 
werken, wat de reden kan zijn dat de teams gemiddeld 
kleiner zijn geworden. Een andere reden zou kunnen zijn 
dat de informatiemanager tegenwoordig minder budget 
heeft voor de inzet van personeel. 

6.3 De knelpunten van de informatiemanager
De informatiemanagers gaven namelijk aan dat de hoe- 
veelheid werk die verzet moet worden met een steeds 
kleiner budget knelpunt nummer één is. Dit is te verkla-
ren door het feit dat de teams kleiner zijn geworden 
terwijl de hoeveelheid werk en de druk vanuit de busi- 
ness gelijk is gebleven. We concludeerden al eerder dat 
informatiemanagers een meer adviserende functie hebben 
gekregen en dat besluitvorming meer bij de directie is 
belegd. Daarnaast ondervonden veel informatiemana-
gers last van onduidelijke prioriteitstelling. Kennelijk is  
de business nog niet voldoende geëquipeerd om tijdige, 
correcte besluiten te nemen ten aanzien van prioritering 
van werkzaamheden. We concluderen dan ook dat 
informatiemanagers meer duidelijkheid verwachten van 
de business om hun verantwoordelijkheden goed uit te 
kunnen voeren.

6 Conclusie informatiemanagersurvey
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6.4 De toekomst van Business Information Manage-
ment (BIM)
De twee informatiemanagersurveys geven een goed beeld van 
hoe BIM in Nederland is vormgegeven. We zien dat informatie-
managers actief bezig zijn met professionalisering. Deze groei 
is in beide surveys weergegeven in de mapping van de deelne- 
mende organisaties op het Enterprise Information Management 
model van Gartner. Dit model geeft informatiemanagers echter 
onvoldoende houvast om concrete verbeterslagen te maken. 
Om de informatiemanagers te ondersteunen, ontwikkelt 
Capgemini een eigen volwassenheidsmodel, waarin aspecten 
zoals vaardigheden, samenwerking en communicatie explicie-
ter worden benoemd. Dit model zal in de volgende surveys 
worden opgenomen en kan daarmee dan ook een completer 
en meer waarheidsgetrouw beeld geven van de volwassen-
heid van organisaties.

Wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u contact met ons 
opnemen via arne.eindhoven@capgemini.com of hans.
pijnenburg@capgemini.com. Naast het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen heeft de informatiemanagersurvey ook tot 
doel de dialoog over BIM een impuls te geven. 

Figuur 6.1: De deelnemende organisaties geplot op het Enterprise Information Management Maturity Model van 
Gartner.
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7 Appendix: Surveyinformatie
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Figuur 7.1: De informatiemanagementkaart (Maes 2003)

7.1 Achtergrond 
Goede afstemming van ICT op de bedrijfsprocessen is van 
groot belang, onder andere door de toenemende afhanke- 
lijkheid van bedrijfsprocessen van ICT en outsourcing van  
ICT. Deze afstemming is echter lastig en vindt plaats op een 
complex speelveld. Wanneer de afstemming niet optimaal is, 
kan er een kloof ontstaan tussen business en ICT. Om deze 
kloof te overbruggen, worden organisaties vraaggestuurd 
ingericht. De manager van deze zogenoemde vraaggestuurde 
organisatie is veelal de informatiemanager. Deze rol kent in 
organisaties meerdere benamingen. 

In dit rapport wordt beschreven op welke wijze organisaties 
Business Information Management (BIM) hebben ingericht. 
Wat is de plek in de organisatie waar de informatiemanager is 
gepositioneerd en met welke vraagstukken wordt de informa-
tiemanager geconfronteerd? Met deze informatie is Capgemini 
in staat zijn klanten goed te ondersteunen in strategische en 
tactische keuzes die zij moeten gaan nemen in de toekomst.

7.2 Vertrouwelijk 
Alle aan het onderzoeksteam verstrekte informatie wordt strikt 
vertrouwelijk behandeld. De gegeven antwoorden zijn alleen 
door directe betrokkenen bij dit onderzoek ingezien. De ant- 
woorden zijn anoniem en gegaggregeerd verwerkt in het 
onderzoeksrapport, dat aan de deelnemers ter beschikking 
zal worden gesteld.

7.3 Theoretische modellen
Binnen veel Nederlandse organisaties bestaat de functie 
informatiemanager. Deze functie komt veelal voor in grotere 
bedrijven met complexe organisatie- en informatievraagstuk-
ken. Business Information Management (BIM) werd bijna tien 
jaar geleden gepositioneerd binnen een organisatie door Maes 
(2003). Een informatiemanager wordt soms gelijk gesteld aan 
de ICT-manager, die verantwoordelijk is voor de ICT-aanbod-
zijde. De informatiemanager bevindt zich echter tussen busi- 
ness en ICT en verbindt met informatie en communicatie 
vraag en aanbod. Daarnaast heeft BIM een rol in het invullen 
van de structuur van een organisatie. De structuur vertaalt 
strategie naar uitvoering en deze organisatie inrichting is 
bepalend voor de mate waarin organisaties in staat zijn om 
flexibel met veranderingen om te gaan. 

In figuur 7.1 is het speelveld met de relaties van de informatie-
manager weergegeven op de informatiemanagementkaart. 
BIM heeft te maken met de centrale assen in het model en 
speelt zich af op strategisch, maar ook operationeel vlak. Dit 
speelveld 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 informatie-
manager, is de inrichting van de middelste assen en de relaties 
met de business en technologie. Daarnaast heeft een infor- 
matiemanager domeinkennis nodig, aangezien hij/zij verant-
woordelijk is voor de inzet van informatie binnen de business. 
Afhankelijk van de positie van de informatiemanager kan hij/zij 
verschillende rollen innemen. 

De mate waarin informatie als een belangrijke resource wordt 
gezien en op een efficiënte manier wordt ingezet, verschilt per 
organisatie. Gartner (2008) onderscheidt vijf fases van volwas- 
senheid binnen de implementatie van Business Information 
Management (BIM) in organisaties. Dit volwassenheidsmodel 
maakt het mogelijk om te laten zien in welke mate een IT-orga-
nisatie ontwikkeld is en aansluit op de vragen vanuit de busi- 
ness. Bovendien geeft het plotten van een organisatie op dit 
model weer welke weg een IT-organisatie te gaan heeft om 
volledig in controle van de processen te komen. Het model 
(figuur 7.2) geeft per niveau van volwassenheid aanbevelingen 
voor gerichte actie. 
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Figuur 7.2: Het Enterprise Information Management (EIM) maturity model (Gartner 2008)

7.4 Definitie van informatiemanager
Business Information Management (BIM) is een nog jonge 
discipline, wat ook blijkt uit het feit dat er geen eenduidige 
definitie van informatiemanagement of de informatiemanager 
beschikbaar is.

Het Ngi, platform voor ICT-professionals in Nederland, hanteert 
op zijn website2 vier verschillende definities van informatie-
management:

1. Het onderhouden van de informatiestromen tussen de 
informatiesystemen en de business zonder dat de interpre-
tatie hiervan verloren gaat.

2. De mogelijkheden die de business heeft om de inzet van het 
bedrijfsmiddel informatie en de hiervan afgeleide ICT-voor-
zieningen te sturen 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 verwezenlijken. 
Dit is iets anders dan ICT-management = aanbodmanage-
ment van ICT-voorzieningen/services.

4. Het managen van de business-ICT relatie; hoe sterker busi- 
ness en ICT aan elkaar zijn gelieerd (= business-ICT align-
ment), hoe succesvoller een organisatie is in de waarde-
toevoeging van IT aan de bedrijfsvoering.

2 https://www.ngi.nl/Afdelingen/Informatie-Management/Wat-is-informatiemanagement-eigenlijk.html 
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Hoewel in bovenstaande definities voornamelijk wordt ingegaan 
op de relatie tussen business en IT en het afstemmen van vraag 
en aanbod, definieert Maes (2003) informatiemanagement 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 bezig- 
houdt met de vertaling van strategie naar structuur naar uit- 
voering, maar op structuurniveau ook met business en tech- 
nologie. De informatiemanager heeft daarom ook domein-
kennis en kennis van technologie nodig. Afhankelijk van de 
positionering van de informatiemanager binnen een organisa-
tie, kan deze veel verschillende rollen aannemen: informatie-
strateeg, bedrijfsstrategieadviseur, ICT-portfoliomanager, 
organisatiearchitect, businessadviseur en trendwatcher. 

Een praktische invulling van de rol van informatiemanager wordt 
gegeven door Op de Coul (2001).

“De informatiemanager heeft - evenals de CIO - de eindverant-
woordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een orga- 
nisatie; de informatiemanager is echter een (ook adviserende) 
staffunctie, soms als staf van een directie. 

De informatiemanager stelt het concept informatiebeleid op en 
laat dit goedkeuren door de directie.

Hij/zij heeft vanuit de stafpositie de verantwoordelijkheid voor 
de informatievoorziening in een organisatie. Stelt de informa-
tievoorzieningsarchitectuur op en definieert projecten. Soms 
heeft de informatiemanager ook een direct sturende rol in het 
kader van de realisatie van de informatievoorziening; 

Een informatiemanager komt vooral voor in grotere organisa-
ties.”

In dit onderzoek wordt de definitie van Maes (2003) aange-
houden, aangezien dit de meest omvattende definitie van BIM 
is. Ook geeft deze definitie het best de positionering van de 
informatiemanager binnen een organisatie en de bijbehorende 
rollen weer. 

7.5 Werkwijze 
Om een zo compleet mogelijk beeld van het werk van de infor-
matiemanager te krijgen, is gekozen voor kwalitatieve en kwan- 
titatieve dataverzameling. In 2013 zijn bijna zestig interviews 
afgenomen bij informatiemanagers, werkzaam bij verschillende 
klanten van Capgemini. Deze interviews zijn mondeling afge- 
nomen met behulp van een papieren enquête. De enquêtes 
bestaan uit zowel open als gesloten vragen. De interviews zijn 
vervolgens verwerkt in een database, waarmee nadere analyse 
van de data is uitgevoerd.

Gezien de aard van de data is voor de analyse gebruikge-
maakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysemetho-
den. Een team van drie onderzoekers (drie consultants) heeft 
de interviews geanalyseerd. Allereerst is per respondent 
bestudeerd in hoeverre Business Information Management 
(BIM) binnen de organisatie is ontwikkeld en hoe elke orga-
nisatie op het Gartner maturity model gepositioneerd kan 
worden. Vanuit deze indeling is de verdere analyse gestart  
en een vergelijking gemaakt met de vorige survey, waardoor 
de ontwikkeling van de informatiemanager in de tijd geplaatst 
kan worden en eventuele verbanden in de ontwikkeling zicht- 
baar kunnen worden gemaakt. Daarnaast is op basis van de 
analyse een profiel opgesteld van de informatiemanager en  
het speelveld waarin hij opereert. 

Methode plotten organisaties op EIM maturity model van 
Gartner
De interviews zijn kwalitatief geanalyseerd en beoordeeld op 
een aantal onderwerpen. Deze beoordelingen zijn vergeleken 
met de karakteristieken van elk niveau in het model van 
Gartner. Vervolgens is tot een indeling gekomen van de 
respondenten op het model van Gartner. De bestudeerde 
onderwerpen zijn:
•	 positie	van	informatiemanager	binnen	de	organisatie;	
•	 acceptatie	van	BIM	binnen	de	organisatie;
•	 de	mate	van	hebben	en	werken	vanuit	informatiearchitectuur	

en -planning;
•	 inhoud	van	de	werkzaamheden;
•	 bevoegdheden	van	de	informatiemanager;
•	 inrichting	van	BIM	binnen	organisatie.
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Enterprise Information Management maturity
Het Enterprise Information Management (EIM) maturity model 
van Gartner stelt organisaties in staat te identificeren welke 
mate van volwassenheid ze in Business Information Manage-
ment (BIM) hebben bereikt en welke actie genomen 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 fysieke dienst.

Informatiemanager 
De persoon in de organisatie die verantwoordelijk is voor het 
managen van de business- ICT-relatie. De aspecten van BIM 
worden uitgewerkt in de informatiemanagementkaart. 

Informatiemanagementkaart 
De informatiemanagementkaart (Meas 2003) representeert 
het werkgebied van de informatiemanager in een organisatie. 
BIM-vraagstukken hebben betrekking op strategie, structuur 
en operations (verticale assen). BIM relateert de onder-
steunende technologie middels informatie aan, en communi-
catie met de business (horizontale assen).

8 Begrippenlijst
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Information excellence 
Het vermogen van een organisatie om informatie optimaal te 
gebruiken met als doel concurrentievoordeel.

Portfolio-item 
Een vraagstuk of speerpunt van een organisatie met betrekking 
projecten of programma’s voor de komende ja(a)r(en) ziet.

Transactiegerichte organisatie 
Een organisatie die voor het leveren van haar core 
business gebruikmaakt van informatie en op basis 
daarvan een dienst levert in plaats van een discreet 
product (ofwel maakproduct).
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Naast de Capgemini-sponsors Ronald van den Berg, Rene Roest en Maxwell Keyte, gaat onze dank uit naar de volgende 
personen die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de Informatiemanagersurvey.
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Hans Pijnenburg
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Arne Eindhoven
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Bovenal willen wij onze klanten bedanken die hebben meegewerkt aan het interview3. Zonder hun waardevolle 
bijdrage hadden wij dit rapport niet tot stand kunnen brengen. 

3 Deze deelnemers hebben toestemming gegeven om genoemd te worden in dit rapport.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit rapport of wilt u ook een bijdrage leveren aan de volgende 
editie van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met een van de auteurs:
 
Arne Eindhoven
arne.eindhoven@capgemini.com
Tel. +31 6 1503 0990

Capgemini Nederland B.V.
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. +31 30 689 00 00

Advies, ontwerp en productie: Marketing & Communicatie,  
Nicole Hartung

Bijdrage aan tekst: Koot Communicatie

Hans Pijnenburg 
hans.pijnenburg@capgemini.com
Tel. +31 6 2900 7966

Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen in 44 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest  vooraanstaande aanbieders van consulting-, 
technology- en outsourcing-diensten. In 2013 rapporteerde Capgemini 
Group een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert 
en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel 
diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende 
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

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright ©2014 Capgemini.  
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.
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