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Aanleiding: 

 

- Vragen vanuit het veld 

- Sessie met informatiemanagers in juni 

- Behoefte aan allerlei zaken rond project portfoliomanagement 

- Bestuurlijk draagvlak voor project portfoliomanagement 

- Andere titel: iets met sturen, grip op ict projecten 

- Een Hoe?Zo! uitgave om bestuurders te informeren en te stimuleren 

- Opzet Hoe? Zo!……. 

- Opdracht uitgezet in het veld  --- > Berenschot 
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Doel: 

Hoe? Zo! Uitgave: 

• Geschreven met medewerking en in de taal van het management.  

• Gebaseerd op herkenbare praktijk uit het onderwijsveld.  

• Waarin het doel (het probleem of de uitdaging die men heeft) centraal 

staat en niet het middel (project portfolio management) 

 

 

Werkwijze: 

1. interviews met diverse bestuurders. Ook: Voorbeeld documenten van 

hun instelling opgevraagd 

2. bijeenkomst oktober --> is vervangen door telefonische interviews 

3. concept tekst proefgelezen door Leo Bakker en Jan Bartlink 

4. concept proefgelezen door aantal informatiemanagers  

5. Jan 2013: Publicatie en website gelanceerd 
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Resultaat: 7 hoofdstukken en een samenvatting 

1. Waarom zijn ICT projecten eigenlijk relevant voor het management?  

2. Hoe betrek je het management bij ICT projecten? 

3. Hoe betrek je het management bij besluiten over ICT investeringen?  

4. Hoe zorg je dat ICT investeringen aansluiten bij de strategie van de 

instelling? 

5. Welke invloed heeft het management op een succesvol verloop van 

ICT projecten? 

6. Meer grip op ICT projecten: hoe pak ik dat aan en wat zijn de tips?  

7. Wat zijn de valkuilen?  

8. Samenvatting: het project portfolio management proces 
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Doelgroep 

Instrumenten: publicatie en online  

www.kennisnet.nl/informatiemanagement  -  sturen op ict projecten 

Relatie met andere publicaties: 

Triple A 

Business case 
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Interactie 

 

- In gesprek met de auteur (linda) 

- Vragen over en weer 

- Welke vervolgstappen 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 

Linda van Rens – l.vanRens@berenschot.nl 

Leo Bakker – l.bakker@kennisnet.nl 

Jan Bartling – jan.bartling@sambo-ict.nl 

Kennisnet.nl 

twitter: @kennisnet 
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