
DE WERKDAG VAN:

MAURIZIO DESSENES
ADVISEUR INFORMATIEMANAGEMENT

Hoe is het om als Adviseur Informatiemanagement te 
werken bij de gemeente Enschede? En waarom is het 
werken in het team van Beleid & Integratie binnen 
gemeente Enschede zo interessant en uitdagend? 
Maurizio Dessenes geeft een kijkje achter de schermen.

HOE ZIET JOUW GEMIDDELDE WERKDAG ALS 
ADVISEUR INFORMATIEMANAGEMENT ERUIT?

▬    Een gemiddelde werkdag begint met het doornemen van 
de mailbox, het voorbereiden van overleggen en – wan-
neer het maandag of donderdag is – een koffiemoment 
met mijn collega’s. De rest van de dag is vaak een 
afwisseling van overleggen voeren en de verzamelde 
informatie analyseren en structureren. Veel van de over-
leggen die ik voer zijn erop gericht om de informatiebe-
hoefte van een vakafdeling te analyseren. Een aanleiding 
voor deze overleggen kan zijn dat de afdeling werkt met 
software waar ze niet tevreden over zijn of dat ze werkt 
met software dat vervangen dient te worden omdat het 
contract met de leverancier verloopt. We gaan dan samen 
in gesprek om eisen en wensen voor de gewenste situatie 
in kaart te brengen. Ook overleg ik met mijn collega’s 
binnen het IT-bedrijf om te kijken of er eventueel al 
software in huis is om aan de vraag van de vakafdeling te 
voldoen of om aanvullende technische eisen en wensen 
op te halen. 
Bovendien volg ik regelmatig webinars, lees ik artikelen 
op vakwebsites en spar ik met collega’s om de hoogte 
te blijven van de laatste IT en business ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen bepalen voor een deel de adviezen 
die ik een afdeling geef.

HOE ZIET HET TEAM ERUIT EN MET WIE 
WERK JE SAMEN?

▬    Als adviseur informatiemanagement maar ik onderdeel 
uit van het team Beleid & Integratie binnen de afdeling 
IT-bedrijf. Binnen dit team houden we ons bezig met 
beleid en advies op het gebied van IT. Beleid & integratie 
is een divers team van ongeveer 50 collega’s met 
verschillende disciplines, denk hierbij aan:  informatie- 
veiligheid, contract- en leveranciersmanagement, 
informatiebeheer, projectmanagement, informatie- 
architectuur, applicatieportfoliomanagement, 
businessintelligence en informatiemanagement. 
Een aantal van deze disciplines zijn ondergebracht in 
het subteam Advies. Dit team – van bijna 20 collega’s – 
werk ik op dagelijkse basis mee samen. 



WAT ZIJN JE DOELEN EN UITDAGINGEN
IN JOUW FUNCTIE?

▬    De vraag de vakafdeling zo goed mogelijk doorgronden: 
waarom stellen ze deze vraag? Wat speelt er precies? 
Wat is er nodig? Is deze vraag uniek? Hebben andere 
vakafdelingen al een oplossingen voor de vraag?

▬    Een oplossing vinden voor de vakafdeling met begrip van 
de eisen, kaders en richtlijnen vanuit relevante wetgeving 
en technologie.

▬    Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 
binnen het vakgebied van informatiemanagement, 
weten wat er bij de vakafdelingen speelt en welke 
ontwikkelingen op het IT bedrijf af komen. 

▬    Als er op  verschillende plekken behoefte is aan dezelfde 
software/ functionaliteiten ervoor zorgen dat deze 
wensen in gezamenlijkheid worden opgepakt.

WAT/WIE ZOEKEN JULLIE IN EEN NIEUWE
COLLEGA BINNEN HET TEAM VAN BELEID &
INTEGRATIE?

▬    We zoeken een collega die het leuk vindt om regelmatig 
mee te gaan lunchen op de oude markt of een drankje te 
drinken met een collega;

▬    Een collega die er niet voor terug deinst om zijn of haar 
mening te laten horen;

▬    Iemand die kansen tot verbetering ziet en ook initiatief 
neemt om deze verbeteringen te realiseren;

▬    We zoeken iemand die bekend is, of veel interesse heeft, 
in de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen 
binnen IT en gemeenteland;

▬    Iemand die goed luistert, de juiste vragen stelt en op die 
manier een goede analyse kan maken van de wens en 
opgave van de vakafdeling;

▬    Iemand die binnen de kaders van wetgeving en IT een 
goede oplossing kan vinden die past bij de wens opgave 
van de vakafdeling en denkt in mogelijkheden;

▬    Iemand die zowel de taal van de vakafdeling als de taal 
van het IT bedrijf spreekt.

WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD? 
▬    Doordeweeks vind je mij regelmatig in de Twentehallen. 

Daar beoefen ik de vechtsport Braziliaans jiujitsu. 
Geen idee waar ik het over heb? Op YouTube vind je 
talloze filmpjes! 

▬    Daarnaast spendeer ik wekelijks heel wat uren aan 
koken. Regelmatig sta ik na een werkdag een uur in de 
keuken om met onbewerkte plantaardige producten 
iets lekkers en voedzaams te koken. Ik wissel graag 
recepten met je uit!


