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 INFORMATIE 
IS IN VEEL 
ORGANISATIES 
NOG OPERATIONEEL 
EN HISTORISCH 
GERICHT 

CIO SPEELT BELANGRIJKE ROL IN NIEUW SPANNINGSVELD

Informatie is van 
en voor mensen
EEN VAN DE EERSTE TIJDSONAFHANKELIJKE VORMEN VAN COMMUNICATIE TUSSEN MENSEN WAS 

DE ROTSTEKENING. HET MEDIUM, EEN STEVIGE MUUR IN EEN VOCHTIGE GROT, HAD NOG 

NIET DE GEMAKKELIJKE WERELDWIJDE TOEGANG VAN HET INTERNET VAN NU. MAAR DAT MENSEN 

GRAAG INFORMATIE WILDEN DELEN, BLIJKT UIT DE VOORSTELLINGEN. INFORMATIE OVER 

DE LOKALE BOEKHOUDING TOT DE BESTE PLAATSEN WAAR DIEREN TE VINDEN WAREN. HET 

DELEN VAN INFORMATIE OP EEN PUBLIEK MEDIUM ZIEN WE NU NOG STEEDS, ZOALS GRAFFITI, 
BLOGS EN TWEETS.

Door Guus Pijpers
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Figuur 1. Verantwoordelijkheden rondom informatie.
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Dit artikel verscheen eerder in het 
boek -

, een gezamenlijke 
uitgave van SAS Nederland en 

GUUS PIJPERS is directeur van Acuerdis, dat management-
adviesdiensten levert voor grote en middelgrote organisaties 
die onderkennen dat informatie een belangrijke rol speelt in 
hun bedrijf. Daarnaast is hij Associate Professor of Information 
Behavior aan TiasNimbas Business School, Tilburg.

In de komende vijf jaar vertienvoudigt 
de hoeveelheid informatie, mede dankzij 
het internet. De groeiende berg aan te 
verwerken berichten en gegevens zorgt 
voor de noodzakelijke aanpak voor het 
zoeken en vinden van informatie die echt 
belangrijk is. Hoe kunnen werknemers 
leren om beter en effectiever met al die 
informatie om te gaan?

Guus Pijpers, oprichter en directeur van 
adviesbureau Acuerdis en als deskundige 
op het gebied van information behaviour 
verbonden aan de TiasNimbas Business 
School te Tilburg, schreef het boek Infor-
mation Overload – A System for Better 
Managing Everyday Data. “Het boek geeft 
tips en trucs om gezond te leven in de 
met informatie overvoerde maatschappij. 
Het helpt de lezer een betere beheersing 
over alle informatiestromen te krijgen, om 
beter geïnformeerd te zijn en om meer tijd 
over te houden voor de echt belangrijke 
zaken binnen zijn organisatie”, aldus Pij-
pers. Hoewel het boek van begin tot eind 
blijft boeien, leent het zich uitstekend voor 
‘zaplezen’; dankzij de logische opzet en 
heldere inhoudsopgave kan de lezer zich 
naar wens focussen op theorie, praktijk of 
een combinatie van die twee.
Bedrijfsresultaten
Informatiewerkers zoeken informatie die 
het beste aansluit bij hun behoeften. Elk 
volgend stuk informatie voegt waarde toe, 
totdat ze op een punt komen dat er zo 
veel informatie is dat ze die niet meer ef-
fectief kunnen gebruiken. Dan is er sprake 

van information overload. “Het probleem 
zit tussen onze oren”, stelde de auteur 
eerder jaar tijdens een presentatie op het 
Jaarcongres IT Transformation. Maar het 
is volgens Pijpers ook de verantwoorde-
lijkheid van de ‘zender’. In het ‘praktische’ 
deel van het boek behandelt hij het be-
lang van een slimme communicatie op het 
niveau van zender, ontvanger, medium en 
boodschap. Ook de kracht van visualisa-
ties komt daarbij aan de orde. 
Pijpers’ boek geeft de kenmerken van 
informatie weer, gecombineerd met de 
laatste inzichten van de cognitieve weten-
schap. Die kennis kan worden gebruikt 
om de organisatie te optimaliseren, de be-
drijfsresultaten te verhogen en de praktijk 
van informatiemanagement te verbeteren. 
Pijpers geeft in zijn boek inzicht in:

mensen en hun geheugen;

verdient in ons dagelijks werk en leven;

verzamelen;

inzet en het gebruik van informatie;
-

tion overload;
-

lens goede informatie te krijgen;

gezonder informatiegedrag moeten 
krijgen.

Guus Pijpers kan het overigens weten. Hij 
heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring 

met de inzet en het gebruik van infor-
matie door elk managementniveau. De 
auteur werkte voorheen als CIO bij Philips 
Electronics en als corporate information 
manager bij Akzo Nobel. Pijpers werkte 
verder als Management Consultant en IT-
Auditor bij KPMG. Hij is een gewaardeerd 
spreker en schrijft zo nu en dan voor CIO 
Magazine.

INFORMATION OVERLOAD – A System 
for Better Managing Everyday Data (200 
pagina’s, hardcover) wordt uitgegeven 
door John Wiley & Sons, New York. ISBN: 
978-0-470-62574-3.

Omgaan met informatie-overload


