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Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten

Deze tijd van digitale transformatie vraagt om nieuwe manieren
van denken en van managen: niet
het “beter dan gisteren”, maar het
“voorbereiden voor morgen” is aan
de orde. Om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan deze business
transformatie, dienen informatieprofessionals hun strategisch potentieel en hun innoverend vermogen te verhogen. De opleiding
Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten (SIMG)
biedt u hiervoor in kort bestek
noodzakelijke handvatten.

De opleiding leert u het strategisch belang van informatie en
ICT scherper in te zien en te
verwoorden. Ze verruimt uw
denkkaders, zodat u als volwaardig strategisch gesprekspartner binnen uw gemeente
kunt functioneren. Na afloop
bent u in staat om de innovatieve kracht van informatie en
ICT volop te helpen benutten.

De opleiding SIMG is exclusief bestemd
voor informatieprofessionals die op gemeentelijk vlak verantwoordelijk zijn c.q.
worden voor strategievorming en strategische advisering op het gebied van informatiemanagement. Door uw functie
bent u in staat om het geleerde gedurende de opleiding toe te passen en te
toetsen in uw eigen organisatie.

Voor wie?

“Geen digitale transformatie
zonder mentale transformatie.”
Prof. dr ir Rik Maes
Academic director AI&M
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Meer dan uw formele functie, zijn uw
aspiratie en insteek van belang:
•
U speelt of ambieert een toonaangevende rol bij de strategische positionering en inrichting van informatie en ICT in uw organisatie en
wordt als dusdanig door uw organisatie erkend.
•
U hebben enige jaren relevante
werkervaring, zonder hierin vastgeroest te zijn.
•
U bent in staat om actief bij te dragen aan het gemeenschappelijk
leerproces van zowel uw organisatie als van de opleiding.
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Programma van de SIMG opleiding
Dag 1: Veranderend informatiemanagement in een veranderende wereld
We onderzoeken de betekenis van digitale transformatie voor gemeenten en
met name de mentale transformatie die
hiervoor noodzakelijk is. De overstap van
planmatig werken naar voorbereid zijn op
de onzekere toekomst, opereren in een
ecosysteem en echte aandacht voor de
mens achter de burger zijn hierbij centrale begrippen. Hoe belangrijk is deze
transformatie voor de organisaties van
de deelnemers? Hoe urgent is ze? Hoe
pak je ze aan?
Informatieprofessionals bij gemeenten
functioneren in het oog van deze transformatie. De vraagstukken waar zij mee
te maken krijgen zijn complex en interdisciplinair van aard. Wat zijn dan grondregels voor adequaat informatiemanagement? Hoe kunnen zij de organisatie niet
alleen mee vormgeven, maar ook inspireren? Hoe kunnen zij de organisatie
meenemen uit het denken in termen van
“de basis op orde” en het handelen volgens ingesleten rituelen? Hoe kunnen zij
een informatieprobleem in essentie als
een organisatie(veranderings)-probleem
adresseren? Deze eerste dag reikt hiervoor doeltreffende handvatten aan: zo
wordt u als informatieprofessional een
strategische partner die gehoord wordt.

Dag 2: Het zinvol benutten van informatie

Dag 3: Informatiemanagement en
dienstverlening

Dag 4: Informatiemanagement en
innovatie

Aan informatiegebruik wordt, in tegenstelling tot de productie van informatie, door
de bank genomen (te) weinig aandacht
besteed. In het eerste deel van deze dag
wordt de vraagarticulatie van zowel (extern) burgers als (intern) bestuurders en
ambtenaren centraal gesteld: hoe achterhalen we wat zij aan informatie echt willen
ontvangen? Hoe kunnen wij als informatieprofessional effectief leren van hen?

We bestuderen op deze dag de bijdrage
van informatiemanagement aan de inrichting van diverse vormen van dienstverlening. Aan de orde komen vragen als:
welke eisen stelt proces- en zaakgericht
werken aan informatiemanagement? Hoe
richten we kanaalkeuze en –sturing in?
Hoe passen we sociale media in? Hoe
voeren we hierover beleid?

Op deze dag adresseren we de bijdrage
van de informatieprofessional aan het
innovatieve vermogen van de gemeentelijke organisatie. In het eerste deel komen vragen aan de orde als: hoe vinden
we een balans tussen beheersing en
door de gemeente en haar omgeving
vereiste en vanuit de ICT mogelijk gemaakte wendbaarheid? Hoe passen we
nieuwe werkvormen (scrum, DevOps,
agile, …) in in de bestaande organisatie
met haar geldende procedures en rituelen? Hoe geven we leiding aan innovatieve projecten? We benaderen deze
vraagstukken vanuit de ervaring met
een uitgebreide praktijksituatie.

Vervolgens onderzoeken we hoe meerwaarde te realiseren met behulp van zowel
gestructureerde data als op basis van patroonherkenning. Wat betekenen ‘business
analytics’ en ‘big data’ voor uw gemeentelijke organisatie? Hoe kunnen we informatie gestuurd werken daadwerkelijk vormgeven? Welke kwaliteitseisen, ook inzake
privacy en beveiliging, kunnen we hierbij
stellen?

In het tweede deel oefenen we hoe we informatiemanagement zelf vanuit het
standpunt van dienstverlening kunnen inrichten. Hoe verwerven we als strategisch
informatiemanagers gezag? Hoe slagen
we erin om gelijk hebben om te zetten in
gelijk krijgen? Aan welke eigenschappen
moeten we voldoen om een succesvolle
strategisch informatieprofessional te
worden? Hoe gaan we om met bestuurders en topmanagement?

De opleiding vindt plaats bij Zoku in Amsterdam
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In het tweede deel bekijken we de implicaties van dit nieuwsoortig werken op
het begrip ‘governance’. We ontdekken
hoe informatiegovernance kan worden
vormgegeven zodat het een bijdrage levert aan informatie gestuurd werken.
We leren governance zo te herdefinieren dat het niet enkel gericht is op
control maar ook op vernieuwing. Samen onderzoeken we de consequenties
van dit vernieuwend denken op onze
organisatie(s): hoe kan het daadwerkelijk bijdragen aan het verlaten van het
vruchteloze ‘wij/zij’ denken dat echte
innovatie in de weg staat?
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Programma van de SIMG opleiding
Dag 5: Sturen op resultaten: batenmanagement
Organisaties worstelen met allerlei belangrijke vragen over het effectief realiseren van baten: waarom slagen we er
niet in om onze uitgezette strategie om
te zetten in concrete baten? Waarom
slagen we er niet in de baten van projecten te verzilveren? Halen we de beoogde prestatieverbeteringen wel? Etc.
Op deze dag verwerven we handelingsvaardigheid in het verbinden van
beleid en operations middels een uitgekiend proces van batenmanagement. Belangrijke thema’s hierbij zijn
het continue belang van business cases, het monitoren van en de levenscyclus van baten en het operationaliseren
van de toegevoegde waarde van informatie in elk stadium van een programma/project. Deze dag bestaat uit
vier korte intensieve workshops over
de opeenvolgende fasen van batenrealisatie (waarvoor telkens de passende
theorie wordt aangeleverd).

Dag 6: Terugkomdag

Corona

Tijdens de voorafgaande bijeenkomsten wordt gewerkt aan het formuleren van een opdracht die voorafgaand aan de terugkomdag in klein
groepsverband wordt uitgewerkt. De
bedoeling is u (een deel van) de materie verdiept eigen te maken door
het toe te passen en te toetsen in de
praktijk. Tijdens de terugkomdag
worden de ervaringen onder begeleiding uitgewisseld en besproken en
wordt het leerproces opgefrist en
versterkt.

Corona maakt de toekomst ongewis,
een reden te meer voor organisaties
om voorbereid te zijn op het onverwachte. Tegelijk speelt het ook een
opleiding als SIM parten. We proberen er een ‘blended’ opleiding van te
maken, met zoveel mogelijk real-life
contact als verantwoord en toegestaan is: leren zit in de ontmoeting.

Opmerking
Afwijking van dit programma is,
mede afhankelijk van de corona-situatie, per leergang mogelijk. Elke
leergang wordt voorts in de mate
van het mogelijke afgestemd op de
concrete behoeften van de deelnemers.

Een kenmerk van SIM is voorts dat de
docenten zich engageren om ook
tussen en na de sessies door beschikbaar te zijn voor verder advies in
het kader van de praktijkopdrachten
en voor het aanreiken van verdiepende informatie.

“The greatest danger in
times of turbulence is not
the turbulence; it is to act
with yesterday’s logic.”
Peter Drucker (1909 – 2005)
Amerikaans schrijver, hoogleraar en
consultant, onder andere op het gebied
van organisatieleer en management
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Meer informatie
Werk aan de winkel

Investering

Elke opleidingsdag wordt afgesloten
met een korte individuele en/of collectieve opdracht. Individuele opdrachten
zijn gericht op het verhogen van het reflecterend vermogen van de deelnemer,
collectieve opdrachten (in klein groepsverband) op het toepassen van de materie in de praktijk. Met het oog op de
terugkomdag wordt in klein groepsverband gewerkt aan een uitgebreidere
toepassing en toets in de praktijk van
de eigen organisatie.

Deelname aan de opleiding Strategisch
Informatiemanagement voor Gemeenten
vergt een investering in tijd en geld.
Naast de opleidingsdagen, wordt elke
deelnemer geacht voldoende tijd te besteden aan het zich toe-eigenen en toepassen van de materie in de vorm van individuele opdrachten en opdrachten in
klein groepsverband.

Unieke kenmerken
•
•
•

•

•
•

•

Beknopt qua omvang
Kleinschalig, met aandacht voor
collectieve en individuele leerwensen en actieve werkvormen
Combinatie van academisch verantwoorde kennisoverdracht en
daadwerkelijke toepassing in de
praktijk van uw organisatie
Monitoring van de verwerking en
toepassing van het geleerde middels individuele en groepsopdrachten en een terugkomdag
Gericht op strategische en structurele onderwerpen en aanpakken en
niet op de ‘waan van de dag’
Docenten met diverse achtergronden, maar met een rijke visie op de
betekenis van informatie en ICT
voor organisaties en de samenleving
Geeft toegang tot een actieve
‘community’ van ‘reflective’ professionals met een gedeelde kijk
op informatiemanagement

Deelname aan het programma kost €
2.970,-. Leden van VIAG krijgen korting: €
2750,-. De bedragen zijn exclusief btw
maar inclusief begeleiding, uitgebreid opleidingsmateriaal, toegang tot een elektronische leeromgeving, lunches en andere voorzieningen.

individuele en collectieve opdrachten,
ontvangen een ‘geslaagd voor’ certificaat en hebben recht op 12 PE-punten
conform de normering van KNVI.

De opleiding gaat van start bij een minimum van 12 deelnemers.

Achtergrond
De opleiding wordt georganiseerd door
de Academy for Information & Management. AI&M is een spin-off van de
Universiteit van Amsterdam met meer
dan 30 jaar ervaring in leertrajecten op
‘executive’ niveau op het gebied van
informatiemanagement en management voor de informatiesamenleving.

Certificering
Deelnemers aan de opleiding ontvangen
een certificaat van deelname van de Academy for Information & Management.
Deelnemers die tijdens de opleiding aantoonbaar blijk geven van actieve verwerking van de materie middels de
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De klanten van AI&M zijn deelnemers
uit diverse bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties. AI&M is een netwerkorganisatie van ca. 200 docenten
en onderzoekers en een veelvoud aan
alumni. Prof. Rik Maes is academisch
directeur van AI&M.
Meer informatie vindt u op de website
van AI&M: www.ienm.nl.
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Praktische informatie en data
Praktische informatie
De opleiding vindt plaats in Amsterdam bij Zoku (Weesperstraat 105).
De data van de eerstvolgende opleiding worden bekendgemaakt via de
website van AI&M. Een opleidingsdag
is van 9u30 tot 17u00.
De algemene voorwaarden van AI&M
zijn van toepassing op deze opleiding.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:
Academy for
Information & Management

T: 020-6251835
E: info@ienm.nl
W: www.ienm.nl

Opleidingslocatie Zoku
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