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VAN 'WAT' NAAR 'HOE'.
De informatievoorziening (IV) bestaat uit een
aantal onderdelen. We onderkennen dat
sturing vanuit een visie de vier componenten
(organisatie, mensen, middelen en data), de
vier factoren (cultuur, kennis, principes en
structuur) en communicatie een cruciale rol
spelen in het invullen van het doel van de IV.
Samen noemen we dat het IV ecosysteem.

Door te k�ken naar het IV ecosysteem weten
we 'wat' hetgeen is waar w� als IV
professionals van z�n. 

De volgende stap is inzicht kr�gen in de
activiteiten die nodig z�n om de IV op de juiste
manier kunnen inrichten, beheren, beheersen en
innoveren.
  

Wil je meer weten over de vier
componenten, de vier factoren en
communicatie? Lees dan eerst het 
e-book: Het IV ecosysteem van IV experts. 

Naar het e-book: Het IV ecosysteem 

 Alleen inzicht in het “wat” is namel�k niet
voldoende. We moeten als IV professionals
nu ook echt aan de slag met het “hoe”.
Welke thema’s, aandachtsgebieden en
topics onderkennen we in ons vakgebied?
Wat is de onderlinge samenhang en balans
tussen die aandachtsgebieden en topics?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de IV
daadwerkel�k en bl�vend de juiste
informatie, op het juiste moment, aan de
juiste mensen presenteert?  

In dit e-book gaan we in op de betekenis
van de balanscirkel. Wat betekenen de
thema's? Hoe is de balans verdeeld, wat is
vandaag van belang en wat voor morgen?
En vooral: waarom is die balans zo
belangr�k?



6 thema’s, 
33 aandachtsgebieden

  
IV experts heeft op basis van de ervaringen van haar consultants de
IV balanscirkel ontwikkeld. Deze IV balanscirkel bestaat uit thema’s,
hun onderlinge balans en een onderverdeling van de thema’s in
“vandaag” en “morgen”. Elk thema kent meerdere aandachtsgebieden
en elk aandachtsgebied kent weer meerdere topics. In totaal z�n er 

   ≈ 150 topics. 

Het vakgebied van de IV professional is dus veel groter dan je
misschien zou denken.

DE BALANSCIRKEL.



DE THEMA'S.

Het neerzetten en bewaken van de juiste richting
en inrichting van de IV door middel van aandacht
voor organisatiestrategie en organisatiebeleid, IV-
strategie en IV-beleid, data- en informatiestrategie
en informatiebeleid, privacy- en veiligheidsstrategie
en privacy- en veiligheidsbeleid, portfolio- en
programmamanagement en lifecyclemanagement.  

Strategie & Beleid

Het neerzetten en bewaken van kaders,
randvoorwaarden en principes voor (regie op) 
de IV middels aandacht voor architecturen,
 standaarden, positionering,  hiërarchie,
 datagovernance, finance, control, proces- en
resourcemanagement  en risicomanagement.  

Governance & compliancy

Het zorgen voor een goede selectie van en 
een goede samenwerking met de juiste ketenpartners.
Het integreren van de informatiestromen tot
waardevolle IV-ketens  
middels aandacht voor keten- en
koppelinsmanagement, datamanagement, stakeholder
management, leveranciers-management en contract-
en servicelevelmanagement. 

Ketensamenwerking & Integratie



DE THEMA'S.

Het optimaliseren van de bestaande IV door het
toevoegen van waardevolle nieuwe
functionaliteiten aan de IV middels 
triggermanagement, doel-, impact- en
prioriteitsbepaling, specificatie, ontwerp,
 realisatie, kwaliteitsborging,  acceptatie,
releasemanagement, implementatie en
verandermanagement. 

Innovatie & Optimalisatie

Het bewaken van de continuïteit van de
bestaande IV en het ondersteunen in en
optimaliseren van het gebruik
ervan middels gebruikersondersteuning,
kennismanagement, monitoring, analyse,
datavisualisaties, een bestendige relatie met de
eindgebruikersorganisatie en
triggermanagement (gebruikstriggers).

Continuïteit & Ondersteuning  

Het neerzetten en bewaken van een veilige en
betrouwbare IV die voldoet aan alle ethische
en wettel�ke kaders en eisen middels aandacht
voor identity- en accessmanagement,  
bewustz�n vergroten, kennis verbreden, 
informatiebeveiliging, toezicht en assessments. 

Privacy & Veiligheid



VANDAAG 
EN MORGEN.
Als we naar de zes thema’s k�ken dan
constateren we dat de onderste drie thema’s
iets zeggen over waar we vandaag staan
met de IV. Deze drie thema’s gaan over de
instandhouding, ondersteuning en het veilig  
houden van de IV.

De bovenste drie thema’s zeggen iets over
waar we morgen naar toe bewegen in relatie
tot de IV. Die thema’s gaan over
vernieuwing van de IV, samenwerking met
ketenpartners en de horizon waar we naar
toe willen. 

De verdeling in aandacht voor 'vandaag'
en 'morgen' is belangr�k voor de  IV
professional om te duiden. 

Het komt regelmatig voor dat deze
balans verstoord is en dat er vanuit de
boardroom te veel wordt gestuurd op de
blik naar 'morgen' terw�l de IV
professional de handen vol heeft aan het
mogel�k maken van datgene wat
'vandaag' van de IV verwacht wordt.  

morgen vandaag



Naast de verdieping in aandachtsgebieden en
topics kent ook elk thema een balans met het
tegenoverliggende thema. 

Innovatie & Optimalisatie heeft een directe relatie
qua balans met Continuïteit & Ondersteuning.  

Strategie & Beleid kent deze relatie
met Governance & Compliancy. 

Tenslotte heeft Ketensamenwerking &
Integratie een balansrelatie met Privacy &
Veiligheid. 

DE BALANS.
Wat we in onze prakt�k heel vaak
tegenkomen is dat deze balans verstoord is of
zelfs volledig afwezig is. 

De kracht van de IV balanscirkel zit in
het kunnen duiden van de
bestaande (dis)balans en het
concreet kunnen maken van de impact van
een verstoorde of wensel�ke balans.  



De IV professionals van een organisatie
hebben best veel moeite om de bestaande IV in
de lucht te houden, maar er wordt ook van ze
verwacht dat ze een projecten kalender met
ruim 25 projecten “even” afronden voor het
einde van volgend jaar (balans Continuïteit &
Ondersteuning         Innovatie & Optimalisatie). 

De uitdaging: hoe zorgen we voor een goede
balans tussen instandhouding en vernieuwing?   

Een ander voorbeeld is de wens van de directie
om allerlei nieuwe initiatieven te ontplooien in
relatie tot de IV. 

Maar de organisatiestructuur en de
bestaande architecturen z�n daar niet op
z�n ingericht (balans Strategie & Beleid      
         Governance & Compliancy). 

Hoe zorgen we voor een goede balans
tussen richting en inrichting?  

Het delen van informatie met ketenpartners
en het creëren van synergie middels (het
delen van) data wordt steeds populairder.
Maar we hebben ook te maken met strenge
regels als het gaat om omgaan met onze
data (balans Ketensamenwerking & 
Integratie        Privacy & Veiligheid). 
Hoe zorgen we voor een goede balans
tussen openheid en securiteit?  

IN DE PRAKTIJK.
Een concreet voorbeeld van de relatie tussen
de verschillende thema's



WAAR LIGT
JULLIE BALANS?

Gebruik deze balanscirkel om jullie eigen
stand van zaken eens tegen het licht te
houden. Wat is er in balans en welke
disbalans ontdek je? 
W� z�n heel benieuwd naar jouw bevindingen
en uiteraard helpen we graag mee eventuele
disbalans te herstellen en te zoeken naar de
juiste balans voor jullie IV, IV professionals én
organisatie.  

Wanneer je de juiste balans in jouw IV hebt
gevonden zal je zien dat de ROI (Return On
Investment) op de IV zal st�gen doordat je meer
haalt uit de bestaande IV zonder direct te hoeven
investeren in nieuwe applicaties of functionaliteiten.

Je kr�gt écht zicht op de wensen en eisen vanuit de
organisatie en ben je in staat de diverse belangen,
investeringen en initiatieven naast elkaar te leggen
en daarin goede keuzes te maken en de juiste
prioriteiten te stellen. Daarnaast ben je in staat om
de best passende leveranciers en ketenpartners
voor de organisatie te selecteren die recht doen aan
de wensen, kaders en richtl�nen van de bestaande
en nieuwe IV-elementen.

Je zal zien dat de uitkomsten van projecten
ter verbetering en vernieuwing van de IV veel
beter en scherper te voorspellen z�n qua
resources, planning en toegevoegde waarde.



Het IV ecosysteem
IHet IV ecosysteem is de eerste complete weergave van de
informatievoorziening met alle componenten en factoren die er
volgens ons toe doen. Dit is geen model of framework maar een
verzameling “good practices”, die waarsch�nl�k nog zal veranderen
na verloop van t�d. Feit is dat de IV nooit klaar is met groeien en
veranderen en dat w� ervoor open staan om het IV ecosysteem te
laten mee veranderen met de ontwikkelingen die w� zien en ervaren.

Naar het e-book
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