
KIJKJE IN DE KEUKEN; FUNCTIONEEL  
BEHEER BIJ IVO RECHTSPRAAK

Meer inzicht in de rol van functioneel beheer bij diverse organisaties, nu en in de toekomst. 

Zoals we tijdens de masterclass van december 2022 
hebben geleerd is de functioneel beheerder een 
onmisbare schakel in de organisatie. De Functioneel 
beheerder is de schakel tussen de gebruikers (de 
afnemers van de informatie in de organisatie) en de 
technische kant (de IT-afdeling binnen de organisatie) 
en levert een cruciale bijdrage aan het sneller en 
beter realiseren van de vernieuwingsambities van een 
organisatie.  De gebruikers binnen een organisatie weten 
niet altijd wat de IT-afdeling binnen hun organisatie kan 
doen om de informatievoorziening binnen de organisatie 
te optimaliseren. Het gevolg daarvan is dat de IT-
afdeling vaak geconfronteerd wordt met onduidelijke of 
onuitvoerbare wensen van gebruikers.

Gesterkt door het enthousiasme van de deelnemers 
gaan we in 2023 graag dieper in op de materie en 
hebben we als eerste IVO Rechtspraak bereid gevonden 
een kijkje te geven in hun keuken met betrekking tot 
Functioneel Beheer. De round table staat in het teken 
van stakeholder management. hoe sta je als Functioneel 
beheerder in de wedstrijd, hoe ga je om met klanten, 
collega’s en de ontwikkelorganisatie, welke uitdagingen 

zijn er, wat is het effect qua middelen, processen en 
gedrag. IVO Rechtspraak deelt graag haar bevindingen 
en uitdagingen tijdens deze interactieve sessie en is ook 
erg geïnteresseerd hoe andere organisaties hier mee 
omgaan.
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PROGRAMMA

09:45 – 10:00  Inloop en ontvangst
10:00 – 10:15  Welkom en introductie
10:15 – 10:45  Presentatie IVO Rechtspraak
10:45 – 11:00  Break
11:00 – 11:45   Rondvraag/ interactie
11:45 – 12:00  Conclusie en vervolg 

LOCATIE
IVO rechtspraak, Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht

VOORBEREIDING
Wat is jouw kijk op stakeholder management 
uitdagingen

IVO RECHTSPRAAK, UTRECHT 10:00 - 12:00
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