
Beste relatie, 
 
De vakanties zijn weer voorbij en we staan aan het begin van een belangrijk jaar. De Europese economie 
heeft het moeilijk en wie nog denkt dat hij met alleen maar kostenbesparing de concurrentie de baas kan 
worden/blijven, komt snel bedrogen uit. Nieuwe vormen van samenwerking, meer wendbaarheid, 
innovatie en het gebruik van nieuwe middelen en informatie bepalen steeds meer het succes en het 
bestaansrecht van ondernemingen. De struggle for life is nog nooit zo fel geweest en ook hier geldt 
Survival of the fittest. Waarbij fittest niet slaat op een goede conditie, maar op het vermogen om je 
voortdurend aan te passen aan de nieuwe omstandigheden… 
 
Om jullie te helpen in jullie struggle for life wil ik jullie ideeën aan de hand doen, praktische tips geven en 
aan het denken zetten. En als jullie meedoen, kunnen we elkaar inspireren. Over onderwerpen die er toe 
doen: 
 
http://quintinformatiemanagement.net/ 

 Op http://quintinformatiemanagement.net/  bloggen we met een aantal collega’s van Quint over 

informatiemanagement. Daarnaast vertellen we meer over de onderzoeken naar 

informatiemanagement in Nederland, die we jaarlijks houden, samen met de Universiteit van 

Amsterdam. De laatste blog heet: “Als je toekomst al is geweest…” 

www.bartstofberg.com  
Op de website www.bartstofberg.com kun je terecht voor visie op samenwerking, wendbaarheid, 
innovatie en informatiemanagement.  

 Lees eens http://bartstofberg.com/2012/05/01/iedereen-is-een-rat-linksom-of-rechtsom/ en 

vraag je af wat voor type jij eigenlijk bent. Ben je als een ratje van de linkerkant, dan kun je op de 

site antwoorden vinden op de vragen die je hebt. En anders kun je me natuurlijk altijd ook 

mailen en bellen. Ben je als een ratje van de rechterkant, dan kun je op de site heerlijk dwalen… 

 Ik zal de site elke maand verder uitbreiden, met nieuwe ideeën, inspirerende voorbeelden, leuke 

filmpjes en verwijzingen naar echte topverhalen. Dit zijn de eerste twee: 

o Drive van Dan Pink is een prachtig boek. Over wat mensen nou echt inspireert. Op 

http://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y vat hij zijn boek zelf samen in een TED-

talk van 18 minuten. En op    http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc wordt het 

boek op een briljante manier in tien minuten samengevat. Al kijk je er vijf keer naar, je 

ziet elke keer weer nieuwe dingen.  

o Clayton Christensen – Reinventing IT. In een Gartner keynote van iets meer dan een uur 

beschrijft Christensen vier manieren waarop een markt kan worden ontwricht (aan de 

vijfde komt hij niet toe).In een overtuigend en humorvol betoog beschrijft Christensen 

de vier principes. Neem de tijd om hier naar te kijken. Het is het alleszins waard: 

http://gartner.mediasite.com/mediasite/play/9cfe6bba5c7941e09bee95eb63f769421d?

t=1320659595  

Twitter: @BartStofberg 

 Laat je inspireren door mijn tweets. De meeste gaan natuurlijk over samenwerking, 

wendbaarheid, innovatie en informatiemanagement. Sommige tweets zijn korte one-liners op, 
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soms zijn het links naar blogs en soms links naar filmpjes zoals hierboven. En soms zijn het 

retweets van de mooiste tweets van anderen. 

De toekomst van de IT-organisatie. 

 In ICT Magazine schrijf ik op dit moment een serie van zeven artikelen over de toekomst van de 

IT-organisatie. Tot nu toe zijn er drie afleveringen verschenen: 

1. De McDonaldisering van IT: Processen of vakmanschap 

2. De zekerheid van onzekerheid: Afgesproken of nodig 

3. Wie is de vijand?: Wantrouwen of vertrouwen 

De artikelen  staan ook op http://quintinformatiemanagement.net/artikelen/  
Binnenkort verschijnt deel 4: Survival of the fittest: Betrouwbaar of wendbaar 

Ik begeleid momenteel een stagiaire. Ze doet onderzoek naar “Scenario planning in tijden van chaos”. 
Wie wil er meedoen aan haar onderzoek, door beschikbaar te zijn voor een interview en/of door een 
vragenlijst in te vullen? Voor meer informatie kunnen jullie terecht op 
http://quintinformatiemanagement.net/scenarioplanning-in-een-chaotische-
wereld/?preview=true&preview_id=348&preview_nonce=dcc7730827  
 
Op donderdag 22 november en vrijdag 23 november is het itSMF-jaarcongres. De onderwerpen die 
centraal staan tijdens het itSMF Jaarcongres zijn van cruciaal belang voor de vitaliteit van de IT en mogen 
zich verheugen in de belangstelling van IT-managers en CIO’s : hoe draagt IT bij aan de 
concurrentiepositie, de wendbaarheid en het innovatief vermogen van de organisatie. Het congres biedt 
inzichten in de nieuwste mogelijkheden op het gebied van informatie en IT. Met deelnemers en 
inspirerende sprekers uit alle hoeken van het vakgebied, zoals onder anderen professor Jacob Kokswijk, 
hoogleraar Virtualisatie aan de universiteit van Leuven; Thecla Bodewes, zakenvrouw van 2011; Erik 
Veldhoen, ‘founding father’ van Het Nieuwe Werken, Stef van Grieken en Rinus Souisa. De locatie voor 
het congres, de Fokker Terminal in Den Haag, is het inspirerende vertrekpunt naar een volgende fase in 
de IT-evolutie:, de gateway to business innovation through IT. 
 
Mijn agenda: 
Dinsdag 25 september: Presentatie “Innoveren kun je leren” op de Week van de Inspiratie bij de 
Belastingdienst 
Donderdag 22 november: Presentatie “Innoveren kun je leren op het IIBA NL Jaarcongres “LEAN Business 
Analyse” (onder voorbehoud) 
Vrijdag 23 november: Presentatie over wendbaarheid op het itSMF-congres 
Woensdag 28 november: Presentatie “Freedom is just another way for nothing left to lose” over 
samenwerking op de Master Class Informatiestrategie (http://www.masterclassinstitute.nl/bita, als je via 
mij opgeeft, kun je korting krijgen) 
 
 
Als je geen behoefte hebt aan dit soort mails, kun je dat boven in de mail aangeven onder de voting 
knop. 
 
Ik wens jullie allemaal veel succes, veel inspiratie en veel geluk. 
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