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Functioneel beheer in
beweging
Afsluiting van een drieluik
Business Information Manager is wat mij betreft de inclusieve Engelse
vertaling voor Functioneel Beheerder. De core business van een
universiteit is onderzoek en onderwijs, en dat als het even kan, met
een maatschappelijk relevant belang. Deze drie kerntaken moet je niet
alleen analyseren, maar ook managen. De vraag alleen is, wat daaraan
te managen valt, als je functieprofiel ‘functioneel beheerder’ is?
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functietitels als bijvoorbeeld ‘Testregisseur’ of ‘Requirements specialist’.
Vraag 4: Wat is de status van een groep testers? Wat als zij meer dan
één thema dienen?
Vraag 5: Zou je ‘testen’ als een thema kunnen aanmerken, dat dan dus
een Eigenaar behoeft?
Vraag 6: Bij de UB is afgesproken, dat de Eigenaar verantwoording

Sinds 25 mei is daar het expliciete beheer
van rollen en rechten voor gebruikers van
databases bijgekomen.
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verschillende Eigenaren en mogelijk voor verschillende afdelingshoofden.
Hoe liggen de hiërarchische ‘lijnen’ dan bij de UB?
Vraag 7: Zou het misschien denkbaar zijn de afdelingsstructuur dusda-
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van de RUG, als je functieprofiel ‘functioneel
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zaligmakend vinden, maar om hoe we van beide het beste behouden en
de rest naar de geschiedenis verwijzen? De faculteiten hebben bij mijn
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zich vanaf nu liever Eigenaar? <
Pictogram 2/jaargang 2018 juli/augustus 9

