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Het thema van de Landelijke 
Praktijkdag is dit jaar ‘werk 
in uitvoering’. Initiatiefnemer 
Jeroen Eijskoot, hoofd Lande-

lijk functioneel beheer bij Politie Neder-
land, verduidelijkt wat hem hiermee voor 
ogen staat. ‘We hebben de afgelopen 
jaren verschillende thema’s gehad. Hier-
bij is bijzondere aandacht geschonken 
aan o.a. beperking van middelen, back to 
basics, de menskant van het vak en ver-
schillende samenwerkingsvormen bin-
nen de informatieketen. Dit jaar richten 
we de blik verder naar binnen, naar de 
inhoud van ons werk. Daarbij valt direct 
op dat er een mismatch is tussen het 
streefbeeld, zoals dat in theoretische 
modellen en beleidsdocumenten wordt 
vastgelegd, en de dagelijkse werkelijk-
heid op de werkvloer. Eveneens valt de 
mismatch tussen onderwijsprogramma’s 
en wensen of eisen op de werkvloer op. 
Om met die discrepanties om te gaan, 
moeten medewerkers steeds zelfstandi-
ger en slimmer opereren. De vraag die 
zich daarbij opdringt is: wat kunnen onze 
mensen en wat verwachten we van ze?’ 

‘Heel herkenbare punten allemaal’, rea-
geert Logius-directeur Luitjens. Zijn 
organisatie ervaart dagelijks de clash tus-
sen de beleidswerkelijkheid en de prak-
tijk, en ook de problemen met de com-
petenties – de samenstelling of het ont-
breken daarvan – van de mensen. Hij 

geeft een voorbeeld: ‘Wij leveren stan-
daard-bedrijfsrapportages. Als je dat 
goed wilt doen, moet je op drie niveaus 
de regie erover voeren: op dat van de 
gegevens, van de processen en van de 
techniek. Mede door alle zware eisen op 
juridisch gebied en Europese regels is 

Aan de vooravond van de Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2013 boog 
een aantal ervaringsdeskundigen zich in een rondetafelgesprek over actuele 
thema’s op het gebied van Business Information Management (BIM). Het 
gesprek werd geleid door Otto Thors, hoofdredacteur van inGovernment. Vra-
gen die centraal stonden, hadden vooral betrekking op het verschil in vraag en 
aanbod van Business Informatie Management (BIM), zowel voor competen-
ties, resources, theorieën, en praktijkervaringen. Hoe is het werk aantrekkelijk 
te maken voor zowel de huidige beroepsbevolking, als voor jongeren die de 
komende jaren het stokje gaan overnemen? 
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dat extreem ingewikkeld, een spelletje 
dat bijna niemand snapt. We hebben de 
TU Delft daarom gevraagd om een 
opleiding compliance management op te 
zetten, anders kan je dit niet goed doen. 
Binnenkort studeren de eerste studenten 
af.’

Luitjens stelt dat verbeteringen dus 
nodig zijn, want het werkterrein tussen 
Business en IT wordt steeds gecompli-
ceerder en blijft aan verandering onder-
hevig. Immers, in een ideale wereld is de 
brugfunctie tussen business en IT niet in 
alle gevallen meer onmisbaar. Hierdoor 
wordt het alsmaar moeilijker om de com-
petenties van de mensen binnen een 
organisatie op peil te houden, synchroon 
met de continuerende verandering. Ook 
Eijskoot signaleert dat allesomvattende 
kennis en vaardigheden niet meer in één 
of twee mensen te bundelen zijn. Niet 
voor niets is er bij de uitvraag van ‘klus-
sen’ aan marktpartijen een verschuiving 
te zien van pure IT-vragen naar pro-
bleemanalyses en integrale oplossingen.

Dat heeft voor de marktpartijen grote 
gevolgen’, zegt Co van Leeuwen van Cap 

Gemini. ‘De challenge zit in de verbinding 
tussen service providers en de business. 
Bij de providers is er behalve technische 
kennis ook een forse dosis emotionele 
intelligentie nodig om goed te kunnen 
begrijpen wat de business écht nodig 
heeft. De kwaliteit van de aansturing van 
de IT verbetert naarmate de mensen in de 
business beter weten wat ze willen. Als 
dit aan beide kanten lukt, ontstaat er een 
werkzame keten.’

Maike Wessels, accountmanager bij Pink 
Elephant, herkent het beeld en reageert: 
‘De markt heeft goed gekeken en geluis-
terd naar wat de behoeften zijn. Organi-
satie-sensitiviteit is steeds vaker een ver-
eiste. We hebben daarom zelf een BIM-
opleiding opgezet die meer aandacht 
richt op de nieuwe eisen van de toekom-
stige BIM-er en deze vervolgens door een 
hbo-instelling laten certificeren.’

Wetenschappelijk niveau
Eijskoot werpt de vraag op of mbo- en 
hbo-niveau nog wel voldoende is. Hij 
voorziet dat er voor de steeds complexere 
problemen eerder mensen met wo-niveau 
nodig zijn. De huidige bezetting van veel 
functioneel beheer afdelingen bestaat 
voor een groot deel uit mbo-geschoolde 
medewerkers met een sterke basis van 
werkervaring in de business, organisatie-
kennis. ‘We hebben bij de politie nu nog 

veel ervaringsdeskundigheid in huis, 
maar de gemiddelde medewerker heet 
Herman en is 54 jaar, wat betekent dat 
deze bronnen van kennis en ervaring 
over pakweg zeven jaar weg zijn. Ze 
moeten dan worden opgevolgd door een 
nieuwe generatie mensen die het theore-
tische ideaalmodel kennen, maar tegelij-
kertijd de knowhow moeten hebben om 
dat te vertalen naar de praktijk.’

Hoe verbinden we jo nge denkers met 
ervaren doeners?
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Luitjens heeft bij Logius met hetzelfde 
probleem te maken: ‘Door de demografi-
sche ontwikkelingen hebben we over vijf 

of tien jaar niet meer de “soldaten” om 
op dezelfde wijze als nu te werken. We 
zijn dat pas heel laat gaan beseffen. Het 
probleem is eigenlijk alleen op te lossen 
door meer standaardisering en complexi-
teitsreductie, en door meer met elkaar 
samen te werken.’

standaardisatie
De praktijk is dat veel problemen hands-
on op de werkvloer worden opgelost, met 
als mogelijk gevaar dat er door alle ad-
hoc-oplossingen juist steeds minder 
sprake is van standaardisatie. Het blijkt 
een herkenbaar probleem. Otto van den 
Hoven, directeur value chain improvement 
bij Valori: ‘Vaak staat bij werknemers niet 
de bedrijfsdoelstelling centraal, maar die 
van de eigen afdeling. Organisaties kun-
nen beter het eindresultaat centraal stel-
len.’ Wessels: ‘Er moet zou meer op 
bedrijfsniveau kunnen worden gedacht; 
het management moet dan wel de ver-
schillende niveaus bij elkaar brengen.’ 

Eijskoot: ‘Het is de kunst om het collec-
tieve belang te stimuleren, zelfs tot buiten 
de grenzen van de eigen organisatie, 

omdat we steeds meer in ketens met 
elkaar samenwerken – strafrechtketen, 
jeugdzorg, vergunningenverstrekkingen, 

enzovoort. Niet de organisatie, maar het 
werk moet centraal staan.’ Hij onder-
streept verder dat al die ketens – vaak 
zijn ze van tijdelijke aard, afhankelijk van 
maatschappelijke vraagstukken – op hun 
beurt ook een bedreiging vormen voor 
het streven naar standaardisatie. ‘Zolang 
ze zich maar niet op het gebied van IT 
willen onderscheiden gaat het goed’, 
voegt Luitjens toe. ‘Er is inmiddels zo 
veel standaardprogrammatuur dat elk 
bestuurlijk vraagstuk dat we bedenken 
kan worden bediend. IT is tegenwoordig 
zo wendbaar dat er elke dag een nieuwe 
keten mogelijk is.’

horizontale managers
Functioneel beheerder-zijn is vooral het 
domein van 45-plussers. Dit komt met 
name doordat het een “ontstaan” vakge-
bied is en niet bedacht. Door jaren werk-
ervaring en affiniteit met IT zijn vele 
functioneel beheerders in het vak gerold. 
De jongeren stromen nog niet toe omdat 
de verwachtingen binnen de functiepro-
fielen vaak geënt zijn op werkervaring in 
de business. Nieuwe en goed gekwalifi-
ceerde mensen zijn op korte termijn 
nodig, de tijd dringt. 
In de woorden van Luitjens: ‘Het vak 
moet worden gereframed, anders trek je 
alleen maar losers aan.’ Maar hij geeft toe 
dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, 
het vergt onder meer een andere inrich-

‘ie FunctioneeL beHeerders aLs de 
“HorizontaLe managers” van de business

Jeroen Eijskoot, Otto van den Hoven en Suzan Martin
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ting van de governance binnen organisa-
ties. ‘Functioneel beheerders moeten niet 
langer worden gezien en betiteld als 
“ondersteuners” – wat de suggestie wekt 
dat ze langs de zijlijn staan – maar als de 
“horizontale managers” van de business, 
met taken die van groot belang zijn voor 
de bedrijfsresultaten.’ Luitjens ziet die 
noodzaak wel, maar heeft zijn twijfels: 
‘De jongeren die we zo nodig hebben, 
hebben nu nog geen besef van bijvoor-

beeld financieel beheer – dat leren ze niet. 
Men maakt nu economische en financiële 

modellen die veel te simpel zijn, door 
gebrek aan kennis bij de opstellers ervan. 

Als de huidige generatie 50-plussers ver-
trekt, dan raak je als organisatie ongeloof-

lijk veel kwijt aan kennis, ervaring en 
loyaliteit. Dat laatste niet primair naar de 
organisatie toe, maar wat betreft de 
inhoud van het werk. Daar heeft deze 
generatie echt een klik mee.’
Luitjens ziet als oplossing dat zij hun 
kennis dienen over te dragen aan de 
nieuwe generatie. Dat de jongeren met de 
oudere functioneel beheerders in contact 
gebracht moeten worden. Een ‘koppel-
functie’ die een van de hoofddoelen van 
de Landelijke Praktijkdag zou zijn. Eijs-
koot vertrouwt erop dat de verschillende 
generaties elkaar daar zullen vinden. 
Gevraagd naar het resultaat daarvan, 
voegt hij eraan toe: ‘We zijn op ontdek-
kingsreis, we weten nog niet waar we 
uitkomen. Maar we vergeten ook niet al 
van de reis te genieten.’

it is tegenwoordig zo wendbaar dat er eLke 
dag een nieuwe keten mogeLijk is
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