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Voorwoord
Dit boek beschrijft de public domain standaard voor functioneel beheer en
informatiemanagement, het werkdomein dat hierna wordt aangeduid als ‘business
informatiemanagement’.
Business informatiemanagement is het werkdomein van CIO’s, informatiemanagers,
systeemeigenaren, productmanagers en functioneel beheerders. Dit onderwerp staat al geruime
tijd stevig in de belangstelling. Dit komt onder andere voort uit de groeiende behoefte aan een
professionele inrichting van dit werkdomein binnen organisaties. De behoefte aan een praktisch
toepasbare leidraad voor dit domein is steeds manifester geworden in de afgelopen jaren. Dit
boek voorziet in die behoefte middels het procesframework BiSL, dat staat voor Business
Information Services Library. Dit boek beschrijft het framework en de processen.
Het BiSL-framework is niet nieuw. Er zijn diverse publicaties over voorlopers van BiSL verschenen

met de naam “Functioneel Beheer Model” (FBM). Al in 1998 verscheen er een artikel over een
vroege versie van BiSL en in 2002 verscheen een verbeterd model. Het framework is in de
afgelopen jaren uitvoerig getoetst in de praktijk en deze ervaringen zijn verwerkt om tot de
huidige versie te komen die in dit boek centraal staat.
In deze tweede, herziene druk is de term ‘business informatiemanagement’ doorgevoerd als term
voor aanduiding van het werkdomein. Tevens zijn talloze kleine verbeteringen en correcties
verwerkt.
Dit boek biedt meer dan een nauwkeurige beschrijving van het framework, het gaat verder. BiSL is
een publieke standaard voor business informatiemanagement, ondersteund door talloze concrete
best practices, zoals procesbeschrijvingen, rolbeschrijvingen, checklists en voorbeelden. Het
gedachtegoed van BiSL is daartoe in een stichting ondergebracht en is daarmee voor iedereen vrij
toegankelijk. De ASL BiSL Foundation heeft zich opgeworpen om het thuis te zijn voor de publieke
standaard BiSL. Meer informatie en ook diverse best practices kunnen worden gevonden op
www.aslbislfoundation.org.
Aan de ontwikkeling van de library en dit boek hebben vele mensen en organisaties hun steentje
bijgedragen. Om te beginnen noemen we oud-collega’s uit de PinkRoccade-tijd: Kees Deurloo,
Machteld Meijer, René Sieders, Hans Smorenburg, Dolf Hoogland en Peter van der Zee.
Het framework is tot wasdom gekomen onder andere door het in de praktijk toe te passen.
Speciale dank gaat daarom uit naar de organisaties die BiSL hebben toegepast en hun ‘best
practices’ met anderen hebben gedeeld via de ASL BiSL Foundation, te weten Achmea, ASR
Nederland, Capgemini, Logica, Ministerie van Defensie/IVENT en vts Politie Nederland.
We hopen en verwachten dat BiSL voor vele CIO’s, informatiemanagers, systeemeigenaren,
productmanagers en functioneel beheerders, waar ook ter wereld, van groot nut zal zijn.
Lucille van der Hagen,
Namens ASL BiSL Foundation
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Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Voor trainers is er gratis extra
materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad &#x91;Training
Material&#x92;. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek is de
tweede herziene druk van de officiële uitgave van ASL BiSL Foundation dat het Framework BiSL®
beschrijft. De eerste druk van dit boek dateert uit februari 2005. Sinds de publicatie van BiSL was
er grote belangstelling voor dit framework. Veel organisaties gebruiken het procesmodel van de
best practices van BiSL. Een groot aantal mensen heeft een training gevolgd over BiSL en het BiSL
Foundation examen afgelegd.De belangrijkste wijzigingen die in deze tweede druk zijn
doorgevoerd, zijn:&#x95;verbeterde (meer consistente) schrijfwijze van formuleringen en
begrippen;&#x95;tekstuele aanpassingen om de inhoud beter toegankelijk te
maken;&#x95;consequent doorgevoerde schrijfwijze voor alle benamingen van Procesclusters,
Processen en Activiteiten.&#x95;uitvoering met steunkleur, waardoor de leesbaarheid van met
name de illustraties is verbeterd, en de lay-out aantrekkelijker is geworden.BiSL geeft invulling aan
de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business,
dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Het is een samenhangend
framework, met aandacht voor zowel operationele, tactische en strategische processen, alsmede
voor de onderlinge relaties.In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen
beschreven. Het biedt uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de
eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor o.a.
business-informatiemanagers, functioneel beheerders, informatiemanagers, systeemeigenaren,

CIO?s, businessmanagers en -consultants. Dit boek is officiële literatuur voor het BiSL Foundation
examen van APMG

I can can relishes salsa sauces chutney how to make relishes - De Slegte BiSL® - Een Framework
voor business - Amazon.com - Dit boek is de tweede herziene druk van de officiÃ«le uitgave van
ASL BiSL (Dutch language) (German Edition) (Dutch Edition) (Littérature Française) PDF PDB BiSL
Een Framework voor business informatiemanagement (Dutch Epub it books télécharger Atlanta
Extreme (French Edition) PDF CHM オランダ語(Dutch) - Management & Leadership - Amazon.co.jp - BiSL® Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene Sinopsis: Note: This book is
available in several languages: Dutch, English. Een framework voor applicatiemanagement (Best
Practice) - Book; Summary; • 22 pages •; by irisvanginkel •; uploaded 13-09-2019. Samenvatting
"Een framework voor business informatiemanagement". (1). $3.92. 1x sold. Dit is een
samenvatting van de leerdoelen vanuit het boek BiSL - Een framework informatiemanagement,
Auteur: Remko van der Pols, 2de, herziene druk オランダ語(Dutch) - Management & Leadership Amazon.co.jp - Het is een samenhangend framework, met aandacht voor zowel voor business
informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Note: This pocket book is available in
several languages: English, German, French, Dutch. BiSL - Een Framework voor business
informatiemanagement - BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement - 2de
herziene druk (Dutch Edition) eBook: Remko Outvorst, Van Haren Publishing: Amazon.in: Kindle
Store. Share <Embed>. Kindle App Ad. Look inside this book. Experiential Approach to Organization
Development: Pearson - "This book is a revised edition of the best selling title Implementing IT
Governance Managen Van Agile Projecten 2de Herziene Druk (Paperback - Dutch 9789401800242). Bisl: Een Framework Voor Business Informatiemanagement. BiSL® - Business
Management - Books - dutch - Compre o eBook BiSL® - Een Framework voor business
informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition), de Remko van der Pols, Ralph Donatz,
Frank van Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Voor November 2010 Woodhurst - ... leading effective execution and change.pdf &middot; van haren publishing bisl r
een framework voor business informatiemanagement 2de herziene druk dutch edition. BiSL® Business Management - Books - dutch - Gods way works the devil works his way a memoir book 1.
Bisl een framework voor business informatiemanagement 2de herziene druk dutch edition. Livres
en grec téléchargement gratuit BiSL Een Framework - Het is een samenhangend framework, met
aandacht voor zowel voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)
Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.
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