
VAN FUNCTIONEEL BEHEERDER 

NAAR IV PROFESSIONAL



Welke functies zijn er 

aanwezig?



Hoe keek/kijkt men tegen

Functioneel Beheer(ders) aan?

https://youtu.be/J1p5zOM96f0?t=31


Welke veranderingen

zien jullie?

Heden, verleden, toekomst.

• Vakgebied verandert

• Gebruiker verandert

• Cultuur verandert

• Techniek verandert

• Wetgeving verandert

Discussie

De term Functioneel Beheerder dekt lang niet meer de hele lading als je kijkt naar ons vakgebied.



Werkvorm

Frank en Amelie van Workum

In 2013 startte Frank van Workum, samen

met zijn partner Amelie, Framework 

Builders, een bedrijf dat frameworks 

bedenkt en bouwt voor diverse doeleinden

en organisaties.

Wij zijn vandaag onderdeel van hun

bouwproces.

Even voorstellen



Werkvorm

Data Applicatie



Werkvorm

Bouw een vierkant frame.

Test het frame.



Werkvorm
Trigger



Werkvorm



Werkvorm



Werkvorm



Werkvorm



Werkvorm



Discussie
Met theorie

Wat betekent dat dan?



Theorie: Wie is dan die IV professional?

Definities

• Informatievoorziening (IV): het ecosysteem dat bestaat uit de mensen, de data, 

de middelen en de organisatie, dat invulling geeft aan de informatiebehoefte

van alle belanghebbenden

• IV management (IVM): het vakgebied gericht op het inrichten, beheren, 

beheersen en innoveren van de informatievoorziening



Theorie: Wie is dan die IV professional?

IV professional (IVP):

De professional die op operationeel, tactisch en strategisch

niveau invulling geeft aan het vakgebied IVM



Theorie: Wie is dan die IV professional?

Cor Bisnis

• regie en grip

• inzicht in triggers

• balans

• proactief ipv reactief

• meer regelen dan weten



Vertaaltabel

• Functioneel beheerder = IV professional (operationeel)

• CIO = IV professional (strategisch)

• Informatiemanager = IV professional (tactisch/strategisch)

• Informatieanalist = IV professional (operationeel/tactisch)

• Datasteward / Data-analist = IV professional (operationeel/tactisch)

• Servicedeskmedewerker = IV professional (operationeel)

• BI-specialist = IV professional (operationeel)

• Testregisseur = IV professional (operationeel/tactisch)

• Requirements engineer = IV professional (operationeel/tactisch)



En nu?
Wat ga je morgen doen?



En nu?
Wat ga je morgen doen?



Willen alle mensen met de 

functie IV professional gaan

staan?



DE IV COMMUNITY


