Gert Jan Bokdam / g.j.bokdam@rug.nl

Functioneel Beheer in
beweging (2)
In het vorige nummer van Pictogram (oktober/november 2017)
heb ik de rol van functioneel beheerder algemeen ingeleid.
Zijn kerntaak was en blijft het borgen van de continuïteit in
de samenwerking tussen ICT-componenten en gebruikers.
De manier waarop wijzigt snel. ICT wordt steeds belangrijker
voor onze klanten: student, docent en onderzoeker. Iedereen
wil vlekkeloos thuis dezelfde ICT als op werk/studieplek. ICTsystemen zijn een soort visitekaartje geworden, vorm EN inhoud.
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De samenstelling van teams richt zich vaker op optimale ondersteuning
van het bedrijfsproces: verzorging van onderwijs en doen van onderzoek,
zoveel mogelijk met een grote maatschappelijke relevantie.
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Binnen de RUG zijn functioneel beheertaken
tegenwoordig ook buiten het Centrum voor
Informatie Technologie (CIT) belegd, bij de Universiteitsbibliotheek (UB) bijvoorbeeld.
Functioneel beheer van één applicatie ging ge-

beantwoord en incidenten worden aangenomen en opgelost. Er wordt
gewerkt zonder oog voor de hele informatievoorzieningsketen. Wat de
eindgebruiker ziet: Functioneel beheerder = applicatie.
• Dimensie 2: het bedrijfsproces. Hier is de persoon of groep functioneel beheerder van een specifiek bedrijfsproces, bijvoorbeeld: doen
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Kenmerken: Men is ‘Functioneel beheerder Onderzoek’ en denkt reactief
en proactief mee over tactische en strategische vraagstukken van
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Relatieve ontwikkeling drie dimensies aan functioneel beheer 2016-2020

uitbesteed. Hoe meer er wordt uitbesteed hoe
belangrijker deze dimensie, omdat contact
met externe leverancier standaard onderdeel
wordt van de informatievoorzieningsketen. Voordeel (of nadeel?): voor veel kennis,
inclusief de broncode, is men vaak aangewezen op de informatie die alleen de externe
leverancier heeft. Wat de eindgebruiker ziet:

Dimensie 1

Functioneel Beheerder = Bedrijfsproces.

Dimensie 2

• Dimensie 3: het functioneel beheer proces.

Dimensie 3

Men wordt niet langer aangeduid als functioneel beheerder van een specifieke applicatie
of specifiek bedrijfsproces, maar de focus van
deze dimensie ligt op de activiteiten die men
uitvoert in het proces: gebruikersondersteuning, testen, opstellen lijst met minimale eisen aan softwarepakket, controle op architectuuraspecten bij aanschaf nieuwe software,
etc. Deze activiteiten kunnen RUG-breed
worden aangeboden. Denk aan de specialisaties met nog te ontwerpen functietitels als
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Door Werving, selectie, detachering en advisering in functioneel beheer en informatiemanagement

bijvoorbeeld ‘Testregisseur’ of ‘Requirements
specialist’.
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Los zand

Ik vind van wel: Business Information Manager.

De rol van functioneel beheerder (als eenduidige
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De rationale achter deze verschuiving van
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