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rol speelt in het selectieproces van de CIO of
the Year. “De verandering kan niet blijven
steken bij een herschikking van stoelen. Veranderen wordt makkelijker als je regie voert
op die psychologische transitie.”
Managers, adviseurs en bestuurders kunnen hun impact op veranderingen drastisch
vergroten wanneer ze met de bril van Systemisch TransitieManagement kijken en interveniëren. Het boek levert simpele, pragmatische tools waarmee hardnekkig gedrag
in teams en organisaties bij veranderingen
kan worden begrepen en beïnvloed.
Kijk voor meer informatie op
www.bvplanb.nl.

MICROSOFT NL
Edwin Hageman wordt de nieuwe
algemeen directeur van Microsoft
Nederland. De ex-BT’er volgt
daarmee Theo Rinsema op die zijn
carrière voortzet binnen de Europese organisatie van de softwareleverancier.

H

ageman werkte de laatste drie jaar
als CEO voor BT in de Benelux. In
die rol leidde hij de transformatie van een
traditionele telecomleverancier naar een
netwerkgebaseerde
IT-dienstverlener.
Microsoft Nederland laat tot dusver nog
niets los over de koers die Hageman zal
inzetten en zijn bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van de softwareleverancier. Voorganger Rinsema ontpopte zich
tot inspirator van het nieuwe werken.

Door Guus Pijpers

Herodotus (5e eeuw v.Chr.)
Herodotus was de eerste die zijn verhalen niet meer zelf had
beleefd. Hij baseerde zich op de verhalen van Egyptenaren
die de gebeurtenis wel hadden meegemaakt. Ook maakte
hij gebruik van lokale verhalenvertellers, stadsarchieven en
inscripties in monumenten. Herodotus is daarmee de eerste
echte geschiedschrijver.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci was naast schilder ook een zeer goed
waarnemer die de zaken om hem heen probeerde te verklaren. Gelukkig voor ons deed hij dat door veel aantekeningen te maken, inclusief zijn vermaarde schetsen. Aan het
einde van zijn leven had hij zo veel notities verzameld, dat
hij inzag dat ordening en classificatie nodig waren. Helaas
heeft hij die niet meer kunnen voltooien.
Giacomo Casanova (1725-1798)
Giacomo Casanova was behalve een fameuze vrouwenversierder ook een informatiewerker van de eerste orde. Door
zijn vele reizen kwam hij met veel verschillende mensen in
contact. Casanova bezat de gave om mensen belangrijke informatie te ontfutselen. In zijn leven werkte hij onder andere
als bibliothecaris en spion. Hij was vermaard als oplichter,
muzikant, schrijver en intellectueel. Niet vreemd, gezien zijn
goede en uitgebreide netwerk.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Napoleon Bonaparte heeft veel gedaan om informatieverwerking te standaardiseren. Hij nam het initiatief tot de ontwikkeling van een burgerlijk wetboek, introduceerde rechts
rijden, voerde het bevolkingsregister in, en verordonneerde
dat iedereen dezelfde maten en gewichten, zoals kilo en
meter, gebruikte.
Charles Darwin (1809-1882)
Charles Darwin maakte uitgebreide samenvattingen van
boeken die hij ooit had gelezen. Die samenvattingen
indexeerde hij vervolgens om snel informatie te kunnen terugvinden. Charles Darwin zag in dat zijn geheugen tekortschoot en dat hij een systeem nodig had om alles goed te
onthouden. Hij werkte iedere dag aan zijn ‘opslagsysteem’.
GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van informatie (ask@guuspijpers.com).
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