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 Informatie architect 

De informatie architect is een functionaris die verantwoordelijk is voor het beschrijven en het 

beheren van de integrale samenhang tussen de organisatie, informatie en technische infra-

structuur. 

De informatie architect heeft een strategisch (enterprise) en/of tactisch (domein) rol binnen het 

informatiedomein.  

De informatie architect ontwikkelt en beheert hierbij een standaard raamwerk, dat in vele 

gevallen wordt aangeduid als architectuurplaat. Op basis van deze architectuurplaat, worden 

veranderingen in de informatie architectuur doorgevoerd. De informatie architect is een rol die 

onderdeel is van de bedrijfsvoering en dus niet van de ICT-afdeling. 

 Solution architect 

 

De solution architect is een functionaris die een technische architectuur ontwikkelt ten aanzien 

van een technische en/of business software oplossing. Dit op een dusdanige wijze dat deze 

adequaat kan worden geïmplementeerd in de organisatie. 

 

De solution architect heeft een tactische (domein) rol binnen het informatiedomein. Deze rol 

bevindt zich meestal binnen de ICT-afdeling. 

 

 Informatie manager 

 

De informatie manager is een functionaris die verantwoordelijk is voor het vertalen van de 

actuele informatiebehoefte van de organisatie richting een oplossing op het gebied van 

informatievoorziening (al dan niet als lid van de stuurgroep).   

De informatie manager heeft een strategisch (enterprise) en/of tactisch (domein) rol binnen het 

informatiedomein. De informatie manager is een rol die onderdeel is van de bedrijfsvoering en 

dus niet van de ICT-afdeling. 

De informatie manager vertaalt behoeften naar de huidige en toekomstige informatievoorziening 

uitgaande van geldende kaders en richtlijnen,  dit komt hierbij tot uitdrukking in een informatie-

plan en –planning overeenkomstig de strategie en doelen van de organisatie. 

 

Op operationeel niveau daarentegen, is het de functioneel beheerder die de operationele 

functioneel beheertaken omtrent informatievoorziening als domein of projectteam heeft.  
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 Adviseur informatiemanagement 

 

De adviseur informatiemanagement is een functionaris die verantwoordelijk is op het geven van 

gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van informatiemanagement, -voorziening, -beleid 

in de brede zin van het woord. 

De adviseur informatiemanagement heeft een onafhankelijke strategische (enterprise) en/of 

(tactische rol binnen het informatiedomein. De adviseur informatiemanagement is een rol die 

onderdeel is van de bedrijfsvoering en dus niet van de ICT-afdeling. 

De adviseur informatiemanagement houdt de trends en ontwikkelingen nauwlettend bij ten 

behoeve van het geven van passende adviezen aangaande de informatievoorziening.  

 


