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Door de enorme versnelling van diversiteit in de IT  ICT en de perikelen die dat weer met zich mee 
brengt, blijven een aantal zaken binnen deze versnelling volkomen gelijk aan …. Laat ons zeggen de 
uitvinding van het wiel.  Er is niets nieuws onder de zon. 
 
Er bestaan universele wetmatigheden die niets nieuws zijn en al sinds mensheid werkende waaraan 
het doen van zaken en IT ICT eveneens aan onderworpen is.  Doel van dit seminar is eenvoudig.  Het 
inzichtelijk maken van die universele wetmatigheden, inzichtelijk maken waarom IT en ICT hieraan is 
onderworpen en inzichtelijk maken hoe u IT ICT, nog beter dan voorheen, kunt aanwenden voor 
waar deze werkelijk voor dient. 
 
In deze seminar worden zaken ontdaan van alle vormen van commercie en politiek waardoor IT ICT 
in juiste strategisch perspectief zal worden gezet. Geen onderdeel zal gespaard blijven die menig 
commercieel en politieke entiteit u wil proberen te verkopen met alle volkomen voorspelbare 
gevolgen van dien. 
 
Uiteindelijk,  uiteindelijk zal alles gaan om de eenvoud der dingen waarna u in staat zult zijn als IT ICT 
professional en manager enerzijds en Non IT Executive en manager anderzijds, IT ICT te zien zoals 
deze behoort te zijn. 
 
In Perspectief.  
 

Have fun with it….. 
 
RC 2016  
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In deze seminar worden een aantal zaken ontsluiert die u meteen kunt implementeren, zonder enige 
investering.  Strategisch IT ICT word in perspectief geplaatst binnen de organisatie en entiteit en 
volkomen ontdaan van alle commercie en politiek. 
 
Voor wie is deze seminar interessant? 
Elke Non IT Executive en manager die rechtstreeks te maken heeft met de strategische IT binnen de 
organisatie of hier beroepsmatig affiniteit mee heeft. 
Voor elke IT ICT professional die zich beroepshalve bezig houd met de IT ICT disciplines van welke 
aard dan ook 
 
Voor elke professional die een goed georganiseerde en geordende IT ICT voor oog heeft die doet 
waar IT ICT voor is bedoeld. 
 
Onderdelen: 
 

 IT ICT 100% voorspelbaar 
Wat geen enkele commerciële geest wil dat u dat weet.  Hoe blackboxen ontstaan en in 
stand worden gehouden. Informatie Technologie zonder informatie overdracht.  
VendorsLock.  Het gat tussen IT en Non IT eindelijk gewoon verklaard.  

 

 Wat is automatiseren, waarom automatiseert men, waarom zou men eigenlijk automatiseren 
Er zijn eenvoudig weg drie simpele vragen die iedere Non IT executive, manager, 

beslissingsnemer hoeft te stellen om te weten wat voor vlees die in de kuip heeft.  De drie 

vragen dienen als meest eenvoudige leidraad als toetsing of er heel veel hoge rekeningen in 

het verschiet zullen liggen of niet. 

 De vier grootste vijanden van een vlekkeloze IT ICT 
Er bestaan slechts vier gezworen vijanden van een goed werkende IT ICT. Door deze gewoon 
te benoemen kan er in de toekomst meteen acht worden geslagen op het voorkomen van de 
gevaren van falen, eveneens het voorkomen van heel veel hoge rekeningen. 
 

 De IT ICT Keten 
Menig IT ICT professional is hoogstwaarschijnlijk een vakneuroot en expert binnen eigen 
discipline. Meer dan 75% van de IT ICT professional is vrijwel niet op de hoogte van de meest 
basale IT ICT keten met alle voorspelbare en kostbare gevolgen van dien. De IT ICT keten 
basaal beschouwd 
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 Strategisch IT ICT in de organisatie 
IT ICT maakt sinds de ontwikkeling van de Kantoor Automatisering gewoon deel uit van de 

strategie van de organisatie.  Menig executive en manager lijkt zich hiervan nog steeds niet 

bewust waarbij IT ICT als ‘kosten/budget’ post word gezien binnen de organisatie.  Hoe dit 

voorspelbaar heel veel hoge rekeningen genereert en contraproductief uit pakt in de 

praktijk. 

 Wetmatigheden waaraan IT ICT onderhevig is 
Zoals alles in de wereld is ook IT ICT onderworpen aan de universele wetmatigheden waar u 
en wij ook aan zijn onderworpen.  Deze wetmatigheden worden benoemd zodat dit uw visie 
op IT en ICT vele malen verbeterd en u IT ICT op nog betere merite en kwaliteit kan 
beschouwen 
 

 Uw onmiddellijke Benefits! 
Een seminar kan alleen maar slagen en toevoegende waarde hebben wanneer u als 
deelne(e)m(st)er er ook meteen de vruchten van kunt plukken binnen uw eigen organisatie 
en discipline.  Na het volgen van deze seminar bent u meteen in staat om ….. 
 
- IT ICT in het juiste perspectief van uw organisatie te zetten 
- De kwaliteit van uw IT ICT nog beter te toetsen 
- De strategie van uw IT ICT meteen ter hand te nemen en zonder noemenswaardig 

investering nog beter te vormen binnen de organisatie 
- Kosten van en met IT ICT meteen verder te reduceren 
- Als IT ICT professional nog beter functioneren en communiceren 
- Alle beleidsmakers, beslissingsnemers en allen die gebruik maken van IT ICT, op gelijk 

niveau te brengen zodat het meeste kan worden gehaald uit de al bestaande IT ICT 
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