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In een wereld waarin adequate informatie 
de kracht van een organisatie uitmaakt 
maar het management ervan vaak niet 
echt doordringt tot het machtscentrum, 
heeft de informatie-professional een 
moeilijke taak. Hij of zij functioneert 
immers in een krachtenveld met meerde-
re, meestal tegenstrijdige belangen; de 
efemere factor ‘informatie’ wordt dan te 
gemakkelijk gelijkgesteld met ‘ICT’ en 
ergo met een kostenpost waarop dient te 
worden bezuinigd. Gelijk hebben is geen 
vanzelfsprekendheid, evenmin als gelijk 
krijgen. 
 
In deze open AI&M leertafel leert u uw 
inzicht in de kracht en de beperkingen van 
uw argumentatie en uw handelingsbe-
kwaamheid in dit politieke spel te verho-
gen. U doet dit begeleid door deskundige 
inleiders, maar – in de geest van het 
leertafelconcept – ook en vooral samen 
met collega-informatieprofessionals. 
 
Format 
De leertafel bestaat uit vijf bijeenkomsten 
en tussentijdse opdrachten onder bege-
leiding.  
 
Een sessie bestaat uit een inspirerende, 
uitdagende inleiding door een gerenom-
meerd spreker, met aansluitend uitwer-
king en toepassing op de situatie van de 
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deelnemers (in klein groepsverband).  
Elke sessie wordt afgerond met prakti-
sche gevolgtrekkingen voor de deelne-
mers.  
 
Tussentijds werken de deelnemers 
individueel en onder begeleiding op 
afstand aan de vertaling van de uitkom-
sten van de sessie naar hun eigen hande-
lingsrepertoire. 
 
Opbrengst 
Na afloop van deze leertafel: 
• Heeft u uw politiek inzicht en ver-

mogen reëel verhoogd 
• Heeft u beter inzicht in uw eigen 

beïnvloedingsstijl en –mogelijkheden 
• Heeft u praktische vaardigheden 

ontwikkeld om macht en communi-
catie effectief in te zetten voor uw 
doelen 

• Kent u een aantal collega-
informatieprofessionals die vanuit 
eenzelfde perceptie en aanpak tegen 
het politieke in informatiemanage-
ment aankijken 

Thema’s  
In vijf achtereenvolgende bijeenkomsten 
worden de volgende thema’s behandeld:  
• Inzicht verwerven in het spel van 

macht en communicatie in organisa-
ties 

3

• Ethiek en (informatie) professionali-
teit 

• Macht en taal: ‘framing’ en discours 
• Communiceren en overtuigen: wat is 

uw persoonlijke stijl?  
• Governance, macht en samenwer-

king in organisaties 

Tijdens de uitwerking van de inleidingen 
(tweede deel van de sessies) worden 
praktijksituaties van de deelnemers 
besproken vanuit deze thema’s. Mogelij-
ke onderwerpen zouden bijvoorbeeld 
kunnen zijn (maar worden door de 
deelnemers zelf bepaald): 
• Hoe krijg ik informatiemanagement 

op de managementagenda? 
• Hoe zorg ik voor business verant-

woordelijkheid voor ICT projecten? 
• Hoe beïnvloed ik opdrachtgever-

schap? 
• Hoe krijg ik de handen op elkaar voor 

‘information governance’? 
• Hoe communiceer ik mijn plan met 

de Raad van Bestuur? 
• Hoe definieer en verover ik mijn plek 

als informatiemanager en word ik 
niet langer als ICT-er gezien? 
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Het AI&M leertafel concept 
De leertafel is een leervorm die de 
basisfilosofie van de AI&M weerspiegelt: 
professionals leren samen van gedeelde 
problematieken, hierin ondersteund en 
begeleid door experts uit het netwerk van 
AI&M. In een aantal opeenvolgende 
sessies, met tussentijdse activiteiten op 
afstand, brengen de deelnemers samen 
oplossingen dichterbij, zonder afbreuk te 
doen aan de complexiteit van de bestu-
deerde problematieken. Het professione-
le en persoonlijke leerproces staat hierbij 
centraal, leidend tot het verdiepen van 
inzicht en het uitbreiden van het hande-
lingsrepertoire. 
 
Leertafels worden in een open variant 
(met deelnemers uit verschillende 
organisaties) en een gesloten variant 
(voor één specifieke organisatie) aange-
boden. 
 
Deelnemers 
Deelnemers zijn informatieprofessionals 
uit profit en non-profit organisaties, 
werkzaam in functies als: 
• Informatiemanager 
• Informatie-adviseur 
• Programmamanager 
• Leider van grote ICT-gerelateerde 

projecten 
• Business/informatie architect 
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Inleiders 
• Dr. Martin Hetebrij, stichter van ‘De 

Politieke Dimensie’ en auteur over 
macht, communicatie en besluitvor-
ming 

• Prof. dr. Jeroen van den Hoven, 
hoogleraar Ethiek aan de TUDelft 

• Prof. dr. ir. Rik Maes, em. hoogleraar 
Universiteit van Amsterdam en 
(aan)stichter van de Academy for In-
formation & Management 

• Drs. Erik Jan Harmens, Corporate 
Writer bij Citigate First Financial en 
dichter.  

• Drs. Michiel Kooper, CIO Arkin & 
promovendus op het gebied van ‘in-
formation governance’ 

Praktisch 
De leertafel wordt georganiseerd als vijf 
bijeenkomsten, telkens van 17:00u tot 
21:00u (met lichte maaltijd). Tussendoor 
wordt onder begeleiding gewerkt aan een 
praktische opdracht.  
Het aantal deelnemers is beperkt, zodat 
een optimale onderlinge uitwisseling van 
ideeën en ervaringen kan plaatsvinden.  
 
Kosten 
De prijs voor de leertafel bedraagt € 2.250 
excl. BTW; alumni van AI&M kunnen voor 
een gereduceerde prijs € 1.950 excl. BTW 
deelnemen.  
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Bijeenkomsten  
Data nader te bepalen in 2015. 
 
De leertafel wordt georganiseerd bij de 
Academy for Information & Management:  
Nieuwe Prinsengracht 39  
1018 EG Amsterdam 
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