
PROGRAMMA MANAGER IT PLATFORM TWENTE

Mijn naam is Renzo Graziano, Programma Manager bij IT 
Platform Twente; een IT samenwerking vóór en dóór de 
Twentse overheden, waar veel energie in zit dankzij meer 
dan 75 betrokken Twentse collega’s in meer dan 20 vaste 
en tijdelijke expert- en projectteams.

EVEN VOORSTELLEN:

RENZO GRAZIANO

IK HEB ERVAREN HOEVEEL 
MEERWAARDE HET HEEFT OM 
KRACHTEN TE BUNDELEN.

WIE BEN IK EN WAT HEB IK GEDAAN?
Ik ben geboren en opgegroeid in Enschede-Twente, een 
gezinsmens, houd van sporten en ben daarnaast vanaf mijn 
jeugd voetbalsupporter van FC Twente. Na eerst 15 jaar 
in het bedrijfsleven diverse IT functies te hebben vervuld, 
ben ik in 2007 gaan werken voor een landelijk opererend 
gemeentelijk samenwerkingsverband. 

Daar heb ik ervaren hoeveel meerwaarde het heeft om 
krachten te bundelen. Medio 2018 kreeg ik de kans om een 
IT samenwerking op te zetten in mijn eigen mooie Twentse 
regio, ondersteund door hele goede en enthousiaste 
Twentse collega’s. De basis bestond uit meerdere oudere en 
succesvolle regionale IT voorzieningen, welke we hebben 
samengevoegd tot IT Platform Twente voor 12 Twentse ge-
meenten en 3 GR’s. We hebben de afgelopen jaren een goed  
functionerende governance gerealiseerd, met een breed 

gedragen strategisch plan en roadmap, een gezonde finan-
ciële basis en onlangs vastgestelde architectuur-principes. 
We werken vraaggericht vanuit een smalle en daardoor 
flexibele regie organisatie. Dit werkt uitstekend, dankzij 
een kernteam, bestaande uit ambassadeurs van iedere 
deelnemende organisatie en met de gemeente Enschede als 
gastheerorganisatie die ons ondersteund op het gebied van 
de bedrijfsvoering.

EEN DAG UIT MIJN WERKWEEK
Laat ik beginnen te zeggen dat mijn werkdag afwisselend 
en  uitdagend is en ik met veel enthousiasme elke dag 
mijn laptop aanzet. De grootste uitdaging is om goed in 
verbinding te blijven met de collega’s van de deelnemers en 
om echt toegevoegde waarde te bieden met de producten en 
diensten van IT Platform Twente. 
Ik organiseer diverse bijeenkomsten met als doel om 
kennisdeling te stimuleren en om samen nieuwe kansen 
en uitdagingen te verkennen. Als meerdere deelnemers de 
wens hebben om concreet iets op te pakken, dan probeer ik 
het zo te organiseren dat we samen tegen lagere kosten een 
hogere kwaliteit kunnen bereiken. Dat is belangrijk in een 
tijd waarin de beschikbaarheid van specialisten schaars is. 
Dit leidt tot mooie kansen voor de Twentse collega’s en het 
verlagen van kwetsbaarheid. 



Regelmatig heb ik contacten met onze leveranciers, of beter 
gezegd partners, om samen vele gemeentelijke uitdagingen 
aan te kunnen. Een ander belangrijk deel van mijn werk is 
dat we financieel goed blijven draaien met voorspelbare 
kosten voor de deelnemers.
Al dit organiseren, faciliteren en regisseren kan ik niet zon-
der mijn gewaardeerde collega Aldo Spit, Project Manager 
van IT Platform Twente. Ik kan echt genieten van onze goede 
samenwerking en ons vermogen elkaar te motiveren en in-
spireren. Rond de jaarwisseling 2022-2023 willen we onze 
samenwerking versterken met een derde collega-regisseur 
om samen nog meer te kunnen excelleren. 

NIET ALLEEN DIGITAAL; COMBINEER
FYSIEK MET EEN INFORMEEL MOMENT
Het is belangrijk in een samenwerking om elkaar goed te 
kennen en te vertrouwen en dat deelnemers elkaar ook on-
derling goed weten te vinden en te versterken.  Een aantal 
keren per jaar combineren we daarom onze inhoudelijke 
thema bijeenkomsten met een sociaal moment. We waar-
deren de inzet van al onze partners en willen deze op zowel 
zakelijke als sociaal vlak goed onderhouden.


