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In samenwerking met 



Met deze Masterclass Informatiemanagement krijgen deelnemers grondige kennis van, inzicht in en handvatten 

voor het vakgebied Informatiemanagement aangeboden in een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en 

rollenspelen. De opgedane kennis in de Masterclass wordt getoetst aan de hand van opdrachten.

Concreet:

• Brede doorkijk in het vakgebied Informatiemanagement;

•  Creëren van een eenduidig kader op Informatiemanagement en de verschillende rollen binnen het speelveld 

Informatiemanagement;

• Betekenis geven aan ‘De waarde en kracht van informatie’;

• Begrijpen dat informatie een bepalende factor is voor concurrentievoordeel en maatschappelijk aanzien;

•  Focus op Informatiemanagement behoeften en issues;

• Praktische handvatten voor het toepassen van Informatiemanagement binnen de eigen organisatie;

• Herkennen van betrokken partijen en begrip hebben voor hun belangen.

	 	 Voor	wie?	
De Masterclass is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van informatievoorziening, 

interne bedrijfsvoering en processen. Bijvoorbeeld IT managers, informatiemanagers, procesmanagers, 

kwaliteitsmanagers, controllers, informatieanalisten.

	 	 Duur	masterclass
De Masterclass beslaat 5 dagen en twee avonden, verdeeld over 2 keer 2 dagen met een avondprogramma 

en  overnachting.  Op de vijfde en laatste dag wordt de uitgewerkte eindopdracht gepresenteerd. De door-

looptijd van de Masterclass is circa twee maanden.

	 	 Voorbereiding	en	Studiebelasting
De Masterclass wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges, taakopdrachten, oefeningen en 

rollenspelen. Daarnaast worden er, ter voorbereiding  van de cursusdagen, artikelen en opdrachten verstrekt. 

De opdrachten hebben tot doel om:

•  Geleerde modellen en theorie toe te passen op zowel de eigen organisatie als andere organisaties waarmee 

wordt samengewerkt;

• Gegeven praktijkvoorbeelden te vergelijken met de situatie in de eigen organisatie.

De verwachte studiebelasting is circa 75 uur:

Cursusdagen  40 uur

Voorbereiding  20 uur

Opdrachten  15 uur

Informatie is voor elke organisatie 
een cruciale asset. Efficiënte uit-
voering van het primaire proces 
wordt in hoge mate bepaald door de  
directe beschikbaarheid van infor-
matie: klantinformatie, leverings-
informatie, overdrachtsinformatie, 
planningsinformatie enzovoort.  
Bovendien is informatie het cruciale 
instrument voor directie en mana-
gers om grip te krijgen én te houden 
op de gang van zaken. Kostenreduc-
tie, kwaliteitsverbetering, bijstu-
ring in de organisatie kunnen alleen 
door het management worden ge-
realiseerd als zij beschikken over de  
juiste informatie.

Regie krijgen op die informa-
tiestromen is van belang. Regie 
geeft organisaties sturing over 
de bedrijfsvoering. Maar vraagt 
echter wel om samenhang en  
samenwerking in het speelveld van 
business en ICT.

IM-Company heeft in samenwerking 
met Nyenrode Business Universiteit 
specifiek voor dit doel de praktische 
Masterclass Informatiemanagement 
ontwikkeld. De Masterclass wordt 
verder in samenwerking met Toon 
Abcouwer van de Universiteit van 
Amsterdam gegeven. Hij is mede 
grondlegger van het Amsterdams In-
formatiemanagement Model.
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Met deze Masterclass Informatiemanagement krijgen deelnemers grondige kennis van, inzicht in en handvatten 

voor het vakgebied Informatiemanagement aangeboden in een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en 

rollenspelen. De opgedane kennis in de Masterclass wordt getoetst aan de hand van opdrachten.

Concreet:

• Brede doorkijk in het vakgebied Informatiemanagement;

•  Creëren van een eenduidig kader op Informatiemanagement en de verschillende rollen binnen het speelveld 

Informatiemanagement;

• Betekenis geven aan ‘De waarde en kracht van informatie’;

• Begrijpen dat informatie een bepalende factor is voor concurrentievoordeel en maatschappelijk aanzien;

•  Focus op Informatiemanagement behoeften en issues;

• Praktische handvatten voor het toepassen van Informatiemanagement binnen de eigen organisatie;

• Herkennen van betrokken partijen en begrip hebben voor hun belangen.

	 	 Voor	wie?	
De Masterclass is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van informatievoorziening, 

interne bedrijfsvoering en processen. Bijvoorbeeld IT managers, informatiemanagers, procesmanagers, 

kwaliteitsmanagers, controllers, informatieanalisten.

	 	 Duur	masterclass
De Masterclass beslaat 5 dagen en twee avonden, verdeeld over 2 keer 2 dagen met een avondprogramma 

en  overnachting.  Op de vijfde en laatste dag wordt de uitgewerkte eindopdracht gepresenteerd. De door-

looptijd van de Masterclass is circa twee maanden.

	 	 Voorbereiding	en	Studiebelasting
De Masterclass wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges, taakopdrachten, oefeningen en 

rollenspelen. Daarnaast worden er, ter voorbereiding  van de cursusdagen, artikelen en opdrachten verstrekt. 

De opdrachten hebben tot doel om:

•  Geleerde modellen en theorie toe te passen op zowel de eigen organisatie als andere organisaties waarmee 

wordt samengewerkt;

• Gegeven praktijkvoorbeelden te vergelijken met de situatie in de eigen organisatie.

De verwachte studiebelasting is circa 75 uur:

Cursusdagen  40 uur

Voorbereiding  20 uur

Opdrachten  15 uur
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OPBOUW MASTERCL ASS
Uitgangspunt van de Masterclass vormt het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM) ook wel bekend als het 

9-vlaksmodel. Dit model wordt gebruikt als ‘speelveld’ van het Informatiemanagement met daarin de verschillende 

rollen en onderlinge interacties. Verder wordt ingegaan op  het strategic alignment model, informatiemanagement 

als middel voor regievoering, business informatieplanning, portfoliomanagement, performancemanagement, rol van 

informatiemanagement in beheer, Enterprise Content Management, trends en governance. 

MODULE I 

Blok 1 Speelveld Informatiemanagement

Tijdens deze module vormt zich het beeld 

over wat informatie is, hoe informatie kan 

bijdragen aan een betere bedrijfsvoering, 

wat Informatiemanagement is en het belang 

ervan. 

Blok 2 - AIM Model

Het AIM is het speelveld van Informatiemanage-

ment. Gedurende dit blok wordt het AIM verder 

uitgewerkt: het richten, inrichten en verrichten. 

De deelnemer zal inzage en kennis verkrijgen van 

het Informatiemanagement speelveld. Uitgangs-

punt vormen de interacties en competenties van 

de informatiemanager.  

Blok 3 -  Regie en Rollenspel 

Informatiemanagement

Gedurende dit  blok van deze module wordt 

verder ingegaan op regie. Wat is regie en wat 

betekent regie voor Informatiemanagement? 

Wat is de rol van de regisseur, welke taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft 

de regisseur? Op welke vlakken binnen het AIM 

model vindt regie plaats? 

Aan de hand van een casus wordt het uitgebreide 

Informatiemanagement Rollenspel uitgevoerd.

Blok 4 Praktijkspreker

In een interactieve sessie zal een Informatiemana-

ger uit de praktijk van een grote organisatie zijn 

lessons learned met de cursisten delen. Dit blok 

zal worden gepland op de avond van de eerste dag.
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MODULE II 

Blok 5 -Interventies, informatiebeleid en Businessinformatieplanning

Tijdens het eerste deel van dit blok wordt nader ingegaan op interventies: op welke wijze kan  Informa-

tiemanagement  deze rol uitoefenen. Vervolgens gaan we aan de slag met Informatiebeleid het opstellen 

van een evenwichtig Informatieplan. 

Blok 6 - Trends in informatiemanagement

Gedurende dit blok worden  relevante trends behandeld in relatie tot Informatiemanagement.  Behandeld 

worden, Portfoliomanagement, Performancemanagement,  de rol van informatiemanagement in beheer en 

ICT Governance.

Blok 7 -  Omgaan met 

informatie

In dit blok wordt 

besproken hoe 

omgegaan kan worden 

met de toenemende 

hoeveelheid beschikbare  

informatie: Big data, 

ongestructureerde 

informatie en het gebruik 

maken van externe 

informatiebronnen. 

Blok 8 - Praktijkspreker

Op de avond van de derde 

dag zal een spreker uit 

de praktijk van een grote 

organisatie zijn ervaring 

met Informatiemanagement 

vanuit business perspectief 

met de cursisten delen.

TERUGKOMDAG 

Op deze afsluitende dag zullen de deelnemers de gemaakte eindopdracht presenteren. Aan het eind van deze 

dag (zonder avondprogramma en overnachting) wordt de cursus afgesloten met het de deelnamecertificaten 

en een aangeklede borrel.
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	 	 Programmamanagement	&	docenten

Drs. Aart P. Simons is als ‘visiting lecturer’ en ‘master thesis coach’ verbonden 

aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit), vakgroep 

Business Information Management. Daarnaast is hij managementadviseur op 

het gebied van IT en IM vraagstukken en mediator bij automatiseringsgeschillen. 

Aart heeft 25 jaar ervaring als consultant en manager. Hij heeft diverse 

lijnmanagement functies vervuld op IT-afdelingen en IM- afdelingen, onder 

meer bij een zorgverzekeraar, een internationale groothandel en een landelijke 

dagbladuitgever. Daarnaast heeft hij verantwoordelijkheid gehad over diverse 

reorganisatie en fusieprogramma’s bij productiebedrijven en de centrale 

overheid.

Drs. Toon Abcouwer is docent Informatiemanagement aan de Science 

Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn: 

Informatiemanagement en organisatieverandering. Hij is mede grondlegger 

van het Amsterdams Informatiemanagement Model, dat in de Masterclass 

uitgebreid behandeld wordt. Toon zal het door de UvA ontwikkelde tafelspel 

IM begeleiden.

Arthur Meerwaldt is directeur bij IM-Company en gedurende zijn langlopende 

carrière werkzaam in de dienstverlening rondom Informatiemanagement. 

Hierbij is Arthur actief betrokken met het opzetten en uitvoeren van  

IM-services en opleidingen. Arthur is als programmamanager verantwoordelijk 

voor de algehele organisatie van de Masterclass Informatiemanagement.

Drs. Frank Warringa was sr. adviseur Informatiemanagement bij  

IM-Company en momenteel sr. informatieadviseur SZW bij de Gemeente 

Den Haag. Zijn specialismen zijn Informatiemanagement, procesontwerp 

voor IV-organisaties, performancemanagement, portfoliomanagement, 

stuurinformatie en ICT-beleid. Ook heeft hij interim IM-rollen vervuld. Frank 

is ontwikkelaar van de IM-Scan die ook in de Masterclass wordt toegepast. 

	 	 Deelnamecertificaat
Na afloop ontvangt de deelnemer een waardevol deelnamecertificaat van Nyenrode Business Universiteit.

	 	 Investering
De kosten incl. boeken, studiemateriaal, catering en overnachtingen bedragen € 5.250,00 (excl. 21% BTW) per 

persoon. 

Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde organisatie die tegelijk met de eerste deelnemer wordt ingeschreven 

ontvangt 15% korting.

	 	 Informatie	en	aanmelding
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op de website te downloaden en in te vullen.

 www.executiveeducation.nl/im

 pp@nyenrode.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Diederik Slob: 

 pp@nyenrode.nl 

 
 0346 291 279
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Over IM-Company

IM-Company is een onafhankelijk consultancy bureau dat is gespecialiseerd in 

Informatiemanagement. Wij benaderen dit vakgebied vanuit een integraal bedrijfs- en 

informatiekundig perspectief waarbij adviseren, denken én doen centraal staan. 

 

Wij werken vanuit 4 invalshoeken:

•  Informatiestrategie (‘wat en waarom’)

• Organisatie van de informatievoorziening (‘hoe’)

• Mensen en professionalisering (‘wie’)

• Performance en control (‘resultaat’)

IM-Company is actief in profit en non-profit sectoren 

waaronder industrie, logistiek, energie, centrale- en 

decentrale overheid, zorg en woningbouwcorporaties.

   www.im-company.nl



	 	 Deelnamecertificaat
Na afloop ontvangt de deelnemer een waardevol deelnamecertificaat van Nyenrode Business Universiteit.

	 	 Investering
De kosten incl. boeken, studiemateriaal, catering en overnachtingen bedragen € 5.250,00 (excl. 21% BTW) per 

persoon. 

Elke tweede en volgende deelnemer van dezelfde organisatie die tegelijk met de eerste deelnemer wordt ingeschreven 

ontvangt 15% korting.

	 	 Informatie	en	aanmelding
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op de website te downloaden en in te vullen.

 www.executiveeducation.nl/im

 pp@nyenrode.nl

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Diederik Slob: 

 pp@nyenrode.nl 

 
 0346 291 279

PR AK TISCHE INFORMATIE

Locatie & hotelaccommodatie

Dit programma vindt plaats op het landgoed van Nyenrode Business Universiteit.
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Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25, 3621 BG Breukelen

Postbus 130, 3620 AC Breukelen

  0346 291 468

 pp@nyenrode.nl

 www.executiveeducation.nl/im
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