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Deze masterclass is opgezet om samen op zoek te gaan naar de 
toegevoegde waarde van beheer. Samen; Een vertegenwoordiger 

van beheer en een vertegenwoordiger van de business. Beheer is als 
stroom (nuts voorziening); werkt het goed dan hoor je er niemand 

over, werkt het niet, dan ....

The learning company
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In het kort

Hoe bouw je de business case voor 
de investering in beheer

Het gezegde "onbekend maakt onbemind" is zeer van toepassing 
op (functioneel) beheer.

Als we de gebruikersorganisatie, de informatiemanagement 
organisatie of de IT organisatie vragen wat (functioneel) beheer 
nu precies voor hun betekent krijgen we een veelvoud aan 
beelden en verwachtingen terug. Het is voor stakeholders niet 
altijd duidelijk welke activiteiten (functioneel) beheer uitvoert en 
uit zou moeten voeren. 

Kortom: Welk probleem lost (functioneel) beheer nou op en 
voor wie?

Voor wie
De effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten zijn 
onduidelijk en/of worden niet (zichtbaar) gemeten en 
gestuurd. Ook (functioneel) beheerders zelf vinden het 
erg lastig om te duiden wat nu precies de toegevoegde 
waarde is van hun vakgebied.

Deze masterclass is voor team-managers in het 
vakgebied samen een van de belangrijkste 
stakeholders uit de business. Je schrijft je dus in als 
een koppel. Samen ga je op zoek naar de toegevoegde 
waarde en misschien nog belangrijker; Hoe maken 
jullie deze samen zichtbaar naar de organisatie.. 

Dus schrijf je in en ‘Learn with the best’

Datum
30 oktober 2018

Tijden
09:30 - 17:00

Locatie
Kasteel Woerden, Woerden
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Oprichter van 
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Jan de vries Otto van den 
Hoven

Ton van den 
Hoogen
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DevOps

Director Valori High 
Performance 
Maintenance 

Docent / Consultant / 
Onderzoeker



Opening en ontvangst door de dagvoorzitter
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Hoe bouw je de business case voor 
de investering in beheer

Take-aways

• Persoonlijke leeromgeving die je helpt met 
de voorbereidingen voor de masterclass zelf.

• Na de masterclass ontvang je een
presentatie die jij in jouw team kan geven
zodat iedereen kan leren van jouw ervaring

• Praktische tips waar jij morgen mee aan de 
slag kan. Tijdens de masterclass krijg je een
goed zicht wat werkt bij andere organisaties
zodat je deze succes factoren direct kan
toepassen

Programma

Schrijf je in op www.skilled-minds.nl

9:30

10:00

11:15

12:30

13:30

15:15

16:30

Het verschil tussen elektriciteit en de beheer organisatie

De toegevoegde waarde paradox

Netwerk Lunch

Hoe maak je de toegevoegde waarde zichtbaar

Praktische tips om morgen te beginnen

Borrel

Edwin Plekkepoel

Ton v/d Hoogen

Up-to-date Sprekers Interactie Netwerk
De laatste trends en 

ontwikkelingen rondom dit 
thema

Bevlogen visionairs, experts 
en ervaringsdeskundigen 

aan het woord

Sparren op niveau met 
vakgenoten, andere 

deelnemers en de sprekers

Leer van elkaar en ontmoet 
de sprekers en blijf in 

contact via onze community

Otto van den Hoven

Jan de vries
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Waarom een masterclass

Ben je leergierig? Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Wil je leren van dé 
specialisten uit je vakgebied? Netwerk je graag met vakbroeders uit andere organisatie en branches? 
Met de Masterclasses van Skilled-Minds krijg je in één dag een stevige verdieping over een specifiek 
en actueel onderwerp in de wereld tussen business en IT.

Wij hebben deze masterclasses voor je samengesteld op basis van onze eigen ervaringen. De 
onderwerpen zijn een mix van basis skills, trends die momenteel impact hebben op de business en IT 
oplossingen waar ook jij als 'tolk' tussen de business en IT nu of zeer binnenkort mee te maken zal 
krijgen.

Gedurende de Masterclass wisselen Theorie en Praktijk zich af. In de ochtend zijn er sprekers die uit 
eigen ervaring zullen vertellen hoe zij met de verschillende uitdagingen om zijn gegaan. In de middag 
is het tijd om zelf aan het werk te gaan. Op basis van je eigen ervaring en de ervaringen van andere 
deelnemers zal je kennismaken met de verschillende mogelijkheden en valkuilen. Aan het einde van 
de dag krijg je praktische tips zodat je de volgende dag direct aan de slag kunt. Ook krijg je materiaal 
mee in de vorm van de presentaties die je kan delen binnen je eigen team.

Kasteel Woerden

Een geslaagde masterclass begint met een 
inspirerende locatie, die goed bereikbaar is 
voor alle bezoekers. Kasteel Woerden is dé 
meetingspot van het Groene Hart. Centraal 
gelegen in Nederland en voorzien van alle 
faciliteiten die nodig zijn voor een geslaagde 
masterclass. 

Eeuwenlang heeft het kasteel een belangrijke 
rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. Als 
unieke locatie en het meest imposante 
monument van Woerden, 
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Kijk voor 

meer informatie 
en

om jezelf of je team in te schrijven 
op

www.Skilled-Minds.nl


