Toelichting kennisgroepen

CIO Experience Groups – CEG (Kennisgroep)
CIO Experience Groups (CEG's), oftewel Kennisgroepen, zijn groepen voor kennisuitwisseling op
onderwerpen die op lange termijn relevant blijven (bijv. inkoop, informatiebeveiliging, etc.). ITprofessionals én CIO’s zijn van harte welkom om deel te nemen aan een Kennisgroep. Doel van deze
groepen is best practices en actualiteiten uitwisselen en input leveren voor gesprekken met externen
buiten het CIO Platform (zoals lopende onderzoeken, reviews van publicaties, etc.) In onderlinge
afstemming bereiden de deelnemers een presentatie voor over de eigen ervaringen en actuele cases
rondom de thematiek van de betreffende Kennisgroep. We nodigen deelnemers uit uitdagingen en
problematiek in te brengen om zo gezamenlijk oplossingsrichtingen en inspiratie op te doen. Dit kan
tijdens een bijenkomst, maar uiteraard ook op ieder gewenst moment op de online Community op ‘Mijn
CIO’.
Praktisch
Kennisgroepen komen voort uit de 4 hoofdthema’s die centraal staan binnen CIO Platform Nederland. De
CIO Committees van deze thema’s stemmen in met het instellen van de CEG’s. Deelnemers van elke
Kennisgroep komen 2-3x per jaar samen tijdens bijeenkomsten die plaatsvinden op locatie bij één van de
deelnemers. Aankondigingen van de bijeenkomsten verspreiden we via de e-mail en zijn te raadplegen
op de Events-pagina van onze website. Iedere sessie leggen we vast in een beknopt verslag, dat zo
spoedig na afloop ter beschikking komt op de online Kennisbank.
We kennen de volgende CEG’s / Kennisgroepen binnen de 4 hoofdthema’s:
1. Digitalization
• CEG Portfoliomanagement
• CEG Agile Scrum
• CEG Management Support
• CEG Innovation & IT
2. Labour Market & Education
• CEG HR Management
3. Information Security
• CEG Information Security
4. Vendor Relations
• CEG Oracle
• CEG Microsoft
• CEG Vendor Relations
Lees op de volgende pagina’s wat je kunt verwachten in iedere CEG.

Wil je lid worden van één van deze CEG’s / Kennisgroepen?
De enige voorwaarde is dat je in vaste dienst bent. Stem je lidmaatschap af met jouw CIO en stuur
vervolgens een e-mail met jouw aanmelding voor de betreffende CEG naar: info@cio-platform.nl. Dan
maken we voor jou een online account aan en ontvang je alle relevante informatie. Denk dan onder
andere aan uitnodigingen voor bijeenkomsten.
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CEG HR Management
Deze CEG is gericht op HR managers, adviseurs en recruiters werkzaam in de IT-omgeving. Het werven
van IT professionals kent vele uitdagingen, alsmede de employability van huidige medewerkers. HR
professionals delen in deze CEG hun kennis en ervaringen om hiermee de IT-organisatie bij te staan in
het optimaal inzetten van de afdeling.
CEG Portfoliomanagement
De CEG Portfoliomanagement bespreekt en zoekt de diepgang op alle aspecten van
portfoliomanagement. Daarbij valt te denken aan:
• Waardebepaling van programma’s en projecten , inclusief prioritering.
• KPI definities
• Resourcemanagement: inzicht verkrijgen in het beslag op resources en impact van de
veranderingen.
• Ervaringen met de diverse tooling die wordt ingezet bij dit proces
• Monitoren voortgang projecten i.r.t. te behalen strategische doelen
• Methodieken als MSP
• Dialoog business en IT en stakeholdermanagement
• Impact van agile werken op begroting, planning en control.
CEG Agile Scrum
Deze CEG bespreekt uiteenlopende onderwerpen m.b.t. Agile/Scrum: Wat betekent de verandering naar
Agile werken? Waar begin je bij een implementatie, Hoe werken beheerafdelingen Agile? Hoe krijgen we
de business mee? Hoe werkt Agile over de hele keten? Werken met Scrum of Scrums? Hoe regelen we de
(financiële) besturing? Hoe richten we de goede teams in? Hoe ga je om met de nieuwe rol van de
managementlaag? Hoe wordt de toegevoegde waarde gemeten van de teams?
CEG Innovation & IT
Vanuit de praktijk zien we dat Innovatiemanagers, Informatiemanagers én Architecten meer en meer
samen (moeten) werken om een succesvolle bijdrage te leveren aan de organisatie doelstellingen. Door
transformaties vanuit ICT-ontwikkelingen én samenwerking kunnen innovaties en nieuwe business
modellen werkelijkheid worden. Deze bijeenkomst gaat over Business Innovation & IT, waarbij
Architecten, Innovatiemanagers en Informatiemanagers (en iedereen die verder een rol speelt op het
innovatie-vlak) samen worden gebracht om elkaar te inspireren over “Hoe komen de innovaties tot
stand” (Wie is in de lead? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Hoe organiseer je de uitvoering? Etc.).
CEG Management support
Deze groep is er speciaal voor de management assistenten van onze CIO’s. Er wordt onderling kennis en
ervaring uitgewisseld en elke bijeenkomst kent een thema. De volgende thema’s zijn inmiddels de revue
gepasseerd: De toekomst van het secretaresse vak, hoe werk je nu LEAN, coaching op de werkvloer,
welke communicatiemiddelen werken en welke werken niet, een kijkje in de digitale en innovatieve
oplossingen van de leden.
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CEG Information security
Momenteel is dit de grootste Kennisgroep. Informatiebeveiliging is een onderwerp dat bij elke CIO en
elke organisatie steeds prominenter op de agenda staat. Er worden uiteenlopende onderwerpen
besproken, van cyber crime tot privacy, of wat te doen met datalekken? Ook zijn een beleidsdocument en
een implementatiehandleiding voor Responsible Disclosure door deze CEG opgesteld en openlijk
gedeeld. We nemen actief deel aan de bevordering van cyber security door onderling inzichten te delen,
het idee van zorgplichten van aanbieders van ICT diensten en toepassingen te verspreiden en het
aankaarten van informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie met succes op te pakken.

CEG Microsoft & CEG Oracle
Specifiek op deze grote leveranciers kennis en ervaring uitwisselen over contracten, audits, licenties, etc.
De leveranciers worden daarbij o.b.v. vraag vanuit de leden uitgenodigd om tekst en uitleg te geven en
ons nieuwe inzichten te verschaffen. Veelal zien we dat IT-professionals beide vendoren
vertegenwoordigen, daarom vinden beide CEG’s op dezelfde dag, aaneensluitend op elkaar plaats.
CEG Vendor Relations
Deze CEG houdt zich bezig met de onderwerpen leveranciers, inkoop en licenties en licentiestructuren
van de grote leveranciers worden besproken, algemene aspecten over procurement in de organisatie,
wat te doen bij audits, etc. De uitwisseling van issues en best practices levert altijd enorm veel waarde op
voor de aanwezigen in de contacten met leveranciers.

CIO Action Teams
CIO Action Teams (CAT's) zijn groepen die kort-cyclisch toewerken naar een vooraf gedefinieerd
resultaat. Deze dynamische teams worden ad hoc samengesteld, met een specifiek doel en/of
productontwikkeling. De CAT's ondersteunen de leden op belangrijke, door hen aangegeven thema's.
Eventueel kunnen ook externe spelers in externe CAT's betrokken worden. CAT's kenmerken zich door
een hoge dynamiek en intensieve samenwerking. Zodra het doel is bereikt, wordt het CAT opgeheven.
Noot
CEG’s & CAT’s bestaan zolang er sprake is van voldoende vraag vanuit de organisaties en de
vakspecialisten. In de loop der tijd kunnen nieuwe CEG’s & CAT’s ontstaan binnen het CIO Platform
Nederland.

