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BESTE LEZER
De afgelopen periode hebben we samen een gesprek gevoerd over onze visie op een Onafhankelijke
Informatievoorzieningsarchitect bij de aansturing van complexe projecten met ICT. Een architect met
een wettelijk beschermde titel, stevig opgeleid, en met voldoende ervaring om verantwoordelijkheid
te dragen voor een geslaagde implementatie van een ontwerp in al haar details. Al dan niet met
behulp van een specialisten team en gedegen visualisaties.
Middels deze nieuwsbrief willen je graag op de hoogte brengen van de stand van zaken omtrent ons
initiatief.
VEEL GESPREKKEN
We hebben inmiddels met veel mensen gesproken; uit de universitaire wereld, het bedrijfsleven en de
overheid. De reacties zijn positief en we ontvangen allerlei suggesties en adviezen.
Vanuit de universitaire wereld zijn vier universiteiten/faculteiten, KNAW, ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en VSNU aangehaakt. De contouren om gezamenlijk een bijdrage te
kunnen leveren aan het realiseren van een masteropleiding voor de beschreven rol van een
Onafhankelijke Informatievoorzieningsarchitect ontwikkelen zich. Over de wijze waarop tot het
opzetten van een opleiding kan worden gekomen wordt informatie verzameld dat kan dienen om daar
met elkaar een goede discussie over te voeren.
Vanuit het bedrijfsleven (zowel opdrachtgevers als adviesbureaus en beroepsgroep) wordt aangegeven
dat -hoewel ze aangeven erg druk zijn - graag een bijdrage willen leveren, maar dan wel aan de hand
van een concreet en goed te plannen resultaat. Ze zien zeker kansen om de rol van onafhankelijk
architect gestalte te laten krijgen.
Vanuit de overheid richten de gesprekken zich ook op het vraagstuk hoe het voorstel daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden.
PROGRAMMAPLAN EN STARTCONFERENTIE
Op dit moment zijn we bezig met het maken van een concept programmaplan. Dit plan bevat concrete
doelstellingen, resultaten en activiteiten. Gegeven de reacties uit de gesprekken denken we dat een
dergelijk plan nodig is voor een volgende stap. We willen het plan ook met jullie bespreken en in het
veld toetsen zodat we de beste ideeën over een aanpak verzamelen.
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In het najaar hebben we de organisatie van een startconferentie op het oog. In deze conferentie
betrekken we deelnemers van bedrijven, universiteiten en overheid. De bedoeling is om in deze
conferentie daadwerkelijk het startsein te geven om het bedoelde programmaplan ten uitvoer te
brengen. Een stevige ambitie, maar met behulp van een groeiende groep van medestanders denken
we dat dit haalbaar is.
WERKENDE WEG IN PRAKTIJK BRENGEN
We willen niet alleen het initiatief gezamenlijk op papier goed uitwerken, maar het initiatief of
onderdelen daarvan ook al werkende weg in de praktijk gestalte laten krijgen.
Een van de ideeën is om een project te starten conform het besturingsmodel zoals we dat voor ogen
hebben. We zouden met opdrachtgevers die zich op een project moeten gaan voorbereiden en dat
zich daarvoor zou kunnen lenen, kunnen verkennen op welke wijze er mogelijkheden zijn om zo’n
project te ondersteunen door het model in de praktijk te brengen.
Ook kan gedacht worden om te gaan werken aan een opleiding die zich zou kunnen ontwikkelen tot
een masteropleiding voor de onafhankelijke informatievoorzieningsarchitect.
Mocht je meer informatie van ons willen, stuur ons een email of bel ons op 06-20331428.
Met hartelijke groet,

Wilbert Enserink
Rutger Gooszen
Jan Moelker
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