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Waarom doen we het? 
 
De impact van informatie en ICT op orga-
nisaties en de maatschappij is duidelijk. 
De ‘digitale transformatie’ onder invloed 
van nieuwe technologieën introduceert al-
ternatieve businessmodellen. 
 
Dit vereist een verandering van bestuur-
lijke mindset: van ‘planning’ naar ‘prepa-
ring’. 

Leidinggevenden in (semi-)overheids- or-
ganisaties, zorginstellingen en het be-
drijfsleven hebben een sterke behoefte 
om deze impact te doorgronden. Zeker in 
samenhang met op vele gebieden groei-
ende regelgeving en besturingscomplexi-
teit.  
 
Triple-E is erop gericht om met een be-
perkte tijdsbesteding de bestuurlijke en 
organisatorische inzichten van de deelne-
mers te verrijken, in het licht van de digi-
tale transformatie.  
 
Mede geënt op de persoonlijke vraag-
stelling van de deelnemers worden met 
grote regelmaat leertafelsessies met een 
palet van onderwerpen gehouden. De 
deelnemer kan continu sessies kiezen. 

Hoe werkt Triple-E? 
 
De doelstelling van Triple-E is doelge-
richt, efficiënt, in het gewenste tempo en 
met de juiste diepgang de gewenste actu-
ele inzichten voor de deelnemers samen 
genereren. 
 
Door de gedeelde rijkdom aan expertise 
en ervaring, maar evenzeer door het bie-
den van verrassende doorzichten, ont-
staat een meerkleurig palet aan nieuwe 
inzichten die hun vertaling vinden in ma-
nagerial handelingsvaardigheid.  
 
Leertafelsessies van een paar uur, in 
kleine samenstelling van gelijkwaardig 
hoger managementniveau, zijn de pro-
grammakern. 
 
Het gesprek aan de leertafel, de Ex-
change, zet een intensieve onderlinge uit-
wisseling van Expertise en Experience in 
gang. De modulaire opzet van Triple-E, 
gekoppeld aan de keuze van de sessie-
thema’s in functie van de interesses, 
geeft wederzijdse verrijking van ervarin-
gen in zijn effectiefste vorm. 
	

Voor wie doen we het programma? 
 
Triple-E is exclusief bestemd voor topma-
nagers en beslissers uit informatie-inten-
sieve organisaties: leden van raden van 
bestuur, (hoofd)directies, commissarissen 
etc. die hun kennis en inzicht m.b.t. de ef-
fecten van de informatiemaatschappij voor 
hun organisatie fundamenteel willen ver-
diepen.  
 
De hogere managementpositie van de 
deelnemers garandeert dat de issues rond 
informatie en digitale transformatie in het 
juiste bredere business perspectief kunnen 
worden besproken.  
 
Geen dertien in een dozijn 
 
Triple-E is geen product met begin- en 
einddatum, het is een doorlopend ontwik-
kelingsprogramma met wisselende samen-
stellingen van deelnemers. Deelname is op 
basis van enthousiasme en relevantie, be-
schikbare tijd van de deelnemer en niet 
van verplichting. Door de per sessie veran-
derende samenstelling van de deelnemers-
groep, is het verbreden van het netwerk 
van collega’s met soortgelijke vraagstuk-
ken een beoogd neveneffect.  
 
 
	

Triple-E    Expertise – Experience – Exchange 
 
	

Triple-E is een efficiënt, 
modulair en continu 
ontwikkelingsprogramma 
op het gebied van  
informatie en ICT voor in-
dividuele topmanagers en 
beslissers. 
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Intake 
 
Deelname aan Triple-E is op basis van in-
dividuele intake door de coaches. Crite-
rium is dat deelnemers in de leertafelses-
sies elkaar kunnen verrijken met gelijk-
soortige vraagstellingen en complemen-
taire ervaring.  
 
Een beknopte vraaganalyse van de 
hoofdvragen die leven bij de deelnemer is 
onderdeel van de intake. 
 
Aanvullende coachingsessies 
 
Indien gewenst, kan verdieping van de 
persoonlijke vraagstukken plaatsvinden in 
individuele coachingsessies. Alleen de 
prangende vraag van de deelnemer staat 
centraal in direct gesprek met de coa-
ches.  
 
Zo’n sessie kan voorafgaand aan de 
deelname, als een verdieping van het in-
takegesprek, of op elk ander moment tij-
dens de deelname aan het Triple-E pro-
gramma worden ingepland. 
 
Aan het eind van de sessie is het resul-
taat dat er een richtinggevend antwoord 
op de belangrijkste vraag is ontstaan. 
 
De sessie neemt, op basis van onze er-
varing, meestal twee tot maximaal drie 
uur in beslag. Tijd en plaats van hande-
ling zijn flexibel en aan te passen aan de 
wens van de deelnemer.  
 

Leertafelsessies met een persoonlijke noot 
 
	

Extra persoonlijk tintje 
 
Voorafgaand aan het Triple-E pro-
gramma kan als de deelnemer dat 
wenst een verhelderende analyse 
worden gemaakt van bestaande pro-
blematieken, ervaringen en verlan-
gens.  
 
De analyse wordt in twee individuele 
sessies gemaakt en gerapporteerd 
aan de deelnemer.  
 
Er wordt een synthese opgesteld van 
het noodzakelijke kennisprofiel en de 
diepere, achterliggende vraagstellin-
gen van de deelnemer. 
 
Tegelijk wordt onderzocht welke aan-
vullende ervaring van anderen maxi-
maal kan bijdragen aan het leertraject 
van de deelnemer. Bij de samenstel-
ling van de deelnemers aan de leerta-
fels wordt daar rekening mee gehou-
den. 
 
Vertrouwelijk karakter 
 
Voor alle leertafel- en coachingses-
sies geldt dat de gesprekken plaats-
vinden in volledige onderlinge vertrou-
welijkheid, zowel agenda-inhoudelijk 
als persoonlijk. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr ir Rik Maes 
	

Hennie Wesseling 
	

De begeleiding van het Triple-E pro-

gramma is in handen van Rik Maes, 

Hennie Wesseling en Dion Kotteman: 

Dion Kotteman 
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	 	 Triple-E coaches 
 
De leiding van Triple-E is in handen 
van prof. Rik Maes, drs Hennie Wesse-
ling, associate van AI&M, bestuursadvi-
seur en voormalig corporate CIO en 
Dion Kotteman, associate van AI&M, 
voormalig Rijks CIO en zelfstandig ad-
viseur. Alle drie hebben ruime ervaring 
in het begeleiden van topmanagement 
op het gebied van informatie- en ICT-
vraagstukken.  
 
Locaties 
 
Triple-E open exchange-tafelsessies 
worden georganiseerd op de locatie 
van AI&M in Amsterdam, dan wel op 
andere aansprekende en inspirerende 
locaties.  
 

Contact met ons opnemen 

Academy for Information & Management  
Nieuwe Prinsengracht 39 
1018 EG Amsterdam 
020 – 625 1835 
info@ienm.nl 
www.ienm.nl  

	

Engagement 
 
Deelnemers aan Triple-E leertafels 
engageren zich, na de intake, tot 
het bijwonen van minimaal drie 
leertafelsessies.  
 
De kosten per leertafelsessie be-
dragen € 395,- per persoon. Dit is 
inclusief kosten van programmalei-
ding, documentatie, benodigde ex-
perts, locatie en verfrissingen voor 
de deelnemers. 
 
Persoonlijke verdieping van de 
vraagstukken of diepgaandere in-
take zoals beschreven, vindt naar 
wens plaats in een of meer indivi-
duele sessies. 
 
Elke individuele sessie met twee 
coaches kost € 995,- per persoon. 

	

AI&M is gevestigd aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam 
	

Ervaring  
 
Triple-E is gebaseerd op de ruim 30 ja-
rige ervaring van AI&M, spin-off van de 
UvA, met leertrajecten op topniveau voor 
informatie- en ICT-management. AI&M 
biedt programma’s aan, variërend van 
een langlopende MSc opleiding tot ge-
richte masterclasses.  
 
Besloten leertafels worden al enkele ja-
ren in-company aangeboden. Geregeld 
kwam de wens naar voren om ook indivi-
dueel te leren van collega’s van gelijk-
aardig niveau van andere organisaties.  
 
Het motto van AI&M is “Taking learners 
seriously”; alle programma’s zijn gericht 
op effectieve en duurzame verandering 
voor de deelnemers en hun organisa-
ties.  
 
AI&M is een netwerkorganisatie met 
ruim 200 docenten, onderzoekers en ex-
perts.op het gebied van technologie, or-
ganisatieverandering, leiderschap, maat-
schappelijke ontwikkelingen, (jong) on-
dernemerschap en design thinking. 
 
Prof. Rik Maes is stichter en academisch 
directeur. Klanten van AI&M zijn (semi-) 
grote bedrijven en overheidsorganisa-
ties.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

De AI&M opleidingslocatie 
	


