Informatiemanagement
Het professionaliseren van de verbindende schakel tussen organisatie en ICT.
Informatie is voor het bedrijfsleven en de overheid een cruciale
productie- en innovatiefactor. Een doelmatige en doeltreffende informatievoorziening is essentieel en van de belangrijkste
randvoorwaarden voor het economisch succes van organisaties.
Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie
hebben er toe geleid dat de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn
en elkaar in grote snelheid opvolgen. Vele nieuwe producten en
diensten komen op de markt waardoor het haast onmogelijk
wordt het ‘kaf van het koren te scheiden’. ‘Agile management’,
‘Bi-modal IT’, ‘Enterprise Architecture’, ‘Internet of Things’ (IoT),
‘Nexus of Forces’ (Gartner), ‘dev-ops’, ‘microservice’, ‘big data’,
‘open data’, ‘kunstmatige intelligentie’, ‘cloud’ zijn voorbeelden van begrippen en concepten die het spannende digitale
tijdperk kenmerken. Wat zijn echte en naar verwachting blijvende
vernieuwingen? Wat lijkt meer op een ‘hype’? Waar lijkt er sprake
van ‘oude wijn in nieuwe zakken’?
De opleiding Informatiemanagement biedt u de kennis die u in
staat stelt een relevante bijdrage te leveren en leiding te geven
aan het uitdagende traject van verantwoord informatiemanagement dat:
• zorgt voor een heldere visie en strategie op de toekomstige
informatievoorziening in lijn met de business-ambities;
• leidt tot informatiebeleid dat houvast biedt bij het beheren en
beheersen van de ontwikkeling van de informatievoorziening;
• de noodzakelijke context creëert voor succesvolle I-projecten.
In deze opleiding richt u zich op het proces van het vertalen van
een (business) strategie naar architectuur en de functionele eisen
aan ICT-toepassingen. U raakt vertrouwd met de gereedschappen
en methoden die u hiervoor kunt inzetten. Een (academische) kritische reflectie van de essentie van veel gebruikte begrippen en
concepten biedt u meer houvast bij het beoordelen van diverse
‘business best practices’, trends en hypes.

www.erasmusacademie.nl/informatiemanagement

Wanneer

Deze masterclass heeft 2 startdata:
vrijdag 17 mei 2019 (editie Voorjaar) en
vrijdag 27 september 2019 (editie Najaar)
Prijs

De investering bedraagt EUR 4.995,- (vrijgesteld van BTW). Inbegrepen zijn (digitaal) cursusmateriaal, dagarrangement en parkeren.
Waar

Op de campus van Erasmus Universiteit
Rotterdam of op een nog nader te bepalen
locatie in de directe nabijheid van Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Direct inschrijven

Schrijf u in via onze website: www.erasmusacademie.nl/informatiemanagement
Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt: 18
Certificaat

Wanneer u de opleiding met goed gevolg
heeft afgerond ontvangt u een certificaat
van Erasmus Academie.
Meer informatie

Neem contact op met Mariëlle Elenbaas.
Adviseur opleidingen T: 010-4082126
E: elenbaas@erasmusacademie.nl

Resultaten
• U heeft geleerd wat de essentiële stappen, taken en
processen van informatiemanagement zijn en weet welke
beperkende factoren een rol spelen bij informatiemanagement;
• U bent in staat de taal te spreken en te begrijpen van de
‘business’, de ‘ICT’, ‘leveranciers en partners in de procesketen’;
• U weet een relevante bijdrage te leveren aan een effectief en
innovatief gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie;
• U bent in staat een essentiële bijdrage te leveren aan het
realiseren van de ambities van de organisatie ten aanzien van
dienstverlening of bedrijfsvoering door gebruik te maken van
innovatieve ICT-toepassingen;
• U bent vertrouwd met de afstemming (‘alignment’) van
(business) strategie met de toepassing van ICT;
• U kunt werkprocessen effectief in kaart brengen en de
informatiebehoeften vanuit de verschillende werkprocessen
doelgericht inventariseren en documenteren;
• U vertaalt de informatiebehoeften naar een informatiearchitectuur en weet de mogelijkheden en complexiteit
hiervan zodanig te reduceren waardoor de organisatie tot een
succesvolle implementatie van de ICT-toepassing kan komen.

Programma
De opleiding Informatiemanagement bestaat uit 8 bijeenkomsten
en wordt 2 maal per jaar georganiseerd. Zie voor alle datums van
beide edities het volledige overzicht op de website (www.erasmusacademie.nl/informatiemanagement). Op collegedag 3 en 5
worden een tweetal interactieve colleges afgewisseld door workshops. In deze workshops staat de persoonlijke casuïstiek (essay)
van de deelnemer centraal. Op de slotdag (collegedag 8) vinden
de eindpresentaties plaats van het essay. Deze opzet resulteert in
een dynamische wisselwerking tussen theorie en praktijk waarbij
nadrukkelijk ruimte is om de eigen casuïstiek met zowel docenten
als medecursisten te bespreken.
Collegedag 1
Introductie en schets hedendaags Informatiemanagement (Management Kader) (Hans Oppelland en Patrick Laenen). Wederzijdse kennismaking en korte pitch van de deelnemers waarin hij/zij
zichzelf, de organisatie en het gekozen vraagstuk presenteert.

Collegedag 7
Ketenoptimalisatie en Ketenorganisatie - (Patrick Laenen
en Frank Beemer)
Collegedag 8 (11 oktober 2019)
Eindpresentaties deelnemers van de essays (Hans Oppelland
en Patrick Laenen)
• Korte presentaties/pitches van de essays van alle deelnemers.
• Afsluiting van de opleiding en uitreiking van de certificaten.

Docent
De opleiding Informatiemanagement biedt altijd afwisseling
tussen theorie en praktijk.
De kerndocenten van de opleiding Informatiemanagement zijn:
• Prof. em. dr. ir. Hans J. Oppelland (Erasmus Universiteit
Rotterdam)
• Drs. J.J.L.H. Laenen (INsquare, GlobeScope)

Voor Wie?
•
•
•
•

(Toekomstige) informatiemanagers;
Programma- en projectmanagers;
(Beleids-) adviseurs;
MT-leden met ICT in hun portefeuille die gedreven,
ondernemend en gericht zijn op samenwerking en werken op
het snijvlak van beleid en ICT, van Strategie en Uitvoering.

De opleiding Informatiemanagement is bedoeld voor diegenen
die binnen de private- of (semi-)publieke sector betrokken zijn of
leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT. U bent binnen
uw organisatie in staat om over de grenzen van de functionele organisatie heen een effectieve en efficiënte inrichting van
werkprocessen te realiseren. Hierbij maakt u een functionele
vertaalslag van informatiebehoeften naar functionele eisen aan
(innovatieve) ICT-toepassingen. U communiceert dit effectief
richting ‘de business’ en ‘de ICT’ en beoordeeld uiteindelijk ook
‘de ontwerpen’ op hun waarden. Hiervoor dient u een brug te
slaan over de verschillende functionele vakterreinen heen.
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet:
www.erasmusacademie.nl/informatiemanagement

Collegedag 2
Informatiestrategie - planning en architectuur (Patrick Laenen)
Collegedag 3
Informatievoorziening als productie- en innovatiefactor (Patrick
Laenen en Hans Oppelland)
Collegedag 4
Project, Portefeuille- en risico-management en de Verwerving
van Informatievoorziening (Patrick Laenen en Hans Oppelland)
Collegedag 5
Mens & Informatievoorziening (Hans Oppelland)
Collegedag 6
Organisatie van de Informatievoorziening en Verandermanagement - (Patrick Laenen en Luc Pieters)

Wat vinden onze deelnemers?
Bij Erasmus Academie heb ik een boeiende en
hoog informatieve training mogen volgen over het
vak van informatiemanagement. De training geeft
een duidelijk beeld van de diverse onderwerpen die
achter informatiemanagement schuilgaan. Met de
enthousiaste, kundige en gedreven leraren was elke
lesdag weer boeiend en persoonlijk. Daarnaast staat
er een team van mensen paraat om de training te
faciliteren. De accommodatie was bovendien erg
goed. Kortom: een top training! (november 2018)

www.erasmusacademie.nl/informatiemanagement

