Beste vrienden van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer,
Hier onze 4de nieuwsflits :-) We hopen u op deze manier frequent te kunnen informeren
over interessante activiteiten en initiatieven op en rondom ons vakgebied functioneel
beheer en informatiemanagement.
Door te klikken op de titel van de paragraaf kunt u over het betreffende onderwerp meer
lezen.
Deze keer vragen wij uw aandacht voor het volgende:
De evolutie van (de) functioneel beheer(der)
Het vakgebied functioneel beheer (Business Informatiemanagement) is relatief jong. Tot nu
toe was Functioneel Beheer vooral gericht op de ontwikkelingen in de IT. Het ontwikkelen,
het in stand houden en verbeteren van de IV heeft daarbij veel meer aandacht gekregen dan
de dagelijkse toepassing van de technische mogelijkheden ter verbetering van de
bedrijfsprestaties. Gezien de toenemende afhankelijkheid van organisaties van ITvoorzieningen is het volgens mij hoog tijd om hier structureel in te investeren. En de reeds
ingezette (losse) initiatieven in het verbeteren van IT beheer en gebruik te omarmen. Daarbij
is het relevant om te begrijpen waar functioneel beheer vandaan komt en waar het heen
gaat.
Serious Ambtenaar
Serious Ambtenaar verzamelt geld voor het goede doel van het Glazen Huis van 3FM Serious
Request. Het goede doel dit jaar is het tegengaan van seksueel geweld tegen vrouwen en
meisjes in conflictgebieden. Vorig jaar hebben we met Serious Ambtenaar 370.135 euro
ingezameld, dit jaar is het streefbedrag 500.000 euro. Tegenover een donatie van 5.000 euro
per opdracht staat dat er, met professionele procesbegeleiding, op vrijdag 20 & 27 maart
2015 - 2 dagen zo'n 10 ambtenaren en professionals uit alle hoeken en gaten van Nederland
vrijwillig komen helpen om een geformuleerde opdracht uit te voeren c.q. verder te
brengen!
Naast de opdrachten zijn we ook dit jaar weer hard op zoek naar vrijwilligers.
Benieuwd naar meer informatie of inspiratie? Op de website www.seriousambtenaar.nl,
vind u opgeloste vraagstukken & uitdagingen van de afgelopen editie. Het hele portfolio is te
bekijken op de website onder het kopje Serious Ambtenaar > Portfolio.
Nationaal Management & IT Symposium 2014
Het eerste Nationaal Management & IT Symposium onder de titel 'Co-create!' was een groot
succes. Met 650 bezoekers en een prachtig programma met 80 sprekers en discussieleiders
is een nieuwe vorm neergezet voor kennisdeling in de volle breedte van het vakgebied van
informatievoorziening. Niet meer alleen, maar samen is een boodschap die aanslaat bij
zowel deelnemers als marktpartijen. Op 11 december a.s. staat de tweede editie op de rol,
schrijf je dus nog snel in, het is immers al volgende week!
Valori verzorgt hier een van de masterclasses: “Business IT Co-create Game”. Om 14:00u kun
je hier bij aanschuiven.
ECP Jaarcongres 2014 - terugblik

Als aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving zet ECP zich in om de
digitale vaardigheden van de beroepsbevolking te verbeteren om zo het innovatievermogen
en de arbeidsproductiviteit in Nederland te vergroten. Met het verhogen van de
digivaardigheden van de beroepsbevolking zal de rol van functioneel beheer aanzienlijk
veranderen. De zgn e-Skills van onze gebruikersorganisaties neemt immers toe, waardoor
een andere invulling van gebruiksondersteuning nodig is.
Met ruim 600 bezoekers, meer dan 100 sprekers, een plenaire opening- en afsluiting, 28
subsessies, een Digital Classroom én een netwerkvloer met de nieuwste innovaties, is dit het
meest volle programma ooit in de historie van het Jaarcongres ECP.
Op 20 november was er in de Fokker Terminal voor elk wat wils. Van debatsessies tot
inspiratiesessies. En voor de aanpakkers hands-on workshops in de Digital Classroom waar
met kon leren coderen of 3D printen. Kennis werd vooral opgedaan in de expert- en
praktijksessies over bijvoorbeeld de kansen van wearables, hoe te innoveren met data en de
resultaten van de Doorbraakprojecten ICT. Daarnaast waren de gehele dag inspirerende
demo’s te bezoeken op de netwerkvloer. Zo was er een robot, een demonstratie fraude
opsporen via Linked Data, kon u de Google Glass uit proberen, zien hoeveel energie u kunt
besparen met ICT en welke mogelijkheden er zijn van biometrie.
ICT Markt Monitor
De ICT-Marktmonitor 2014 geeft een overzicht van de prestaties van de ICT-sector in 2013
en de verwachtingen voor 2014. Een aantal belangrijke en opvallende feiten is voor u
samengevat in een overzichtelijke infographic. De ICT Marktmonitor, tot stand gekomen in
samenwerking met onderzoekspartner Keala Consultancy, gaat in
Prijzen en awards
Ook voor 2014 is de selectie van de functioneel beheerder van het jaar in volle gang.
Het was tot 20 november mogelijk om die talentvolle of uitzonderlijke collega te nomineren
voor de titel ‘Functioneel beheerder van het Jaar’. Met deze verkiezing proberen de
organisatoren functioneel beheer in het zonnetje te zetten en de aandacht te geven die zij
vinden dat het verdient. Op dit moment zijn er 23 nominaties binnen, vaak door collega’s die
met name zaken als vakkennis, collegialiteit en inzet noemen als redenen om iemand
te nomineren.
De genomineerden worden door een vakjury beoordeeld. Deze vakjury kiest de
uiteindelijke winnaars. De leden van de jury zijn inmiddels bekend. Naast de winnaars Dick
Noort en Danielle Tebbens van de vorige editie zijn dat Richtsje Samplonius (CIO
Veiligheidsregio Utrecht) en Alexander J. Van Cappellen (CIO Zuidzorg).
Ook voor andere aansluitende vakgebieden zijn er zeer aansprekende awards, zo heeft DerkJan de Grood, collega bij Valori, de European Testing Excellence Award 2014 gewonnen.
De European Testing Excellence Award is de meest prestigieuze onderscheiding die kan
worden toegekend aan een Europese tester. Op woensdag 26 november 2014 werd deze
award uitgereikt aan Valori's Derk-Jan de Grood. Dat gebeurde voor een bijna duizendkoppig
publiek tijdens het EuroSTAR conference awards dinner in het Dublin Kroke Park Hurling &
Gaelic football Stadium. Derk-Jan werd in het zonnetje gezet door conference chairman Paul
Gerrard en door collega en initiatiefnemer van de voordracht, Egbert Bouman.

Het zou interessant zijn de ervaringen en toekomstbeelden van de vakgebieden functioneel
beheer en testen sterker te verbinden. Graag hoor ik hier uw gedachten over!
Landelijke praktijkdag functioneel beheer
De komende periode willen wij graag meerdere van dergelijke initiatieven langs deze weg
delen. We hopen op deze manier nog (nog) meer voeding te krijgen voor onderwerpen die
het meest relevant kunnen zijn voor het programma van de 10de Landelijke Praktijkdag
Functioneel Beheer. U bent dus van harte uitgenodigd onderwerpen te adresseren. Dat kan
door mij een mail te sturen, of op onze linkedin-pagina een discussies over betreffend
onderwerp te starten.
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Met vriendelijke groet,
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j.eijskoot@me.com
jeroeneijskoot@valori.nl
06 122 360 58

