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India, waarmee de wereldwijde uitrol van het platform is afgerond. +++ Logica heeft twee awards in ontvangst mogen nemen tijdens de Nationale ICT~Awards 2011 
met oplossingen voor elektrisch rijden en slim beheer van de openbare ruimte. +++  Unisys en BMC Software kondigen een samenwerking aan voor het leveren en 
beheren van geavanceerde cloudoplossingen. +++ Dimension Data, wereldwijd leverancier van ict-diensten en -oplossingen, en Infoblox, ontwikkelaar van geavan-
ceerde IPv6-oplossingen voor automatisering en beheer van netwerkinfrastructuren, sluiten een wereldwijd samenwerkingsverband. +++ McAfee kondigt de nieuwste 
versie van McAfee Security Management aan, een oplossing die ervoor zorgt dat organisaties hun veiligheid en risicovolle activiteiten effectiever kunnen beheren. +++
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PARLE-
MENTAIR 
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EPD
Minister van volksgezond-
heid Edith Schippers heeft 
onderzoek aangekondigd 
naar de politieke teloorgang 
van het elektronisch patiën-
tendossier (EPD). Dit gaat 
de SP niet ver genoeg. Bij 
monde van Renske Leijten 
eist de partij een parle-
mentair onderzoek over dit 
onderwerp.

Begin april stemde de Eerste 
Kamer tegen invoering van het 
landelijk EPD, omdat het niet 
veilig genoeg zou zijn als het 
gaat om de persoonsbescher-
ming. Daarmee trok de senaat 
de stekker uit een project 
dat al veertien jaar liep. “De 
afgelopen jaren is 300 miljoen 
uitgegeven, vooruitlopend op 
de wet. Een wet moet een 
startpunt, geen sluitstuk zijn. 
Hoe het allemaal zo heeft kun-
nen ontsporen moet de hoofd-
vraag zijn van het parlementair 
onderzoek”, aldus Leijten.
Schippers wil de Kamers 
nauw betrekken bij haar 
onderzoek en de onderzoeks-
vraag eerst aan de politici 
voorleggen. Zij verwacht voor 
eind van dit jaar met resultaten 
te komen.

Ondanks de grote nadruk op beheersing 
van de IT-projecten bij het Rijk, is een aantal 
grote projecten toch weer duurder uitgeval-
len in 2010. In totaal is er 137 miljoen euro 
meer uitgegeven dan begroot, zo blijkt uit 
de jaarrapportage van de Algemene Reken-
kamer. Volgens hoogleraar Albert Boonstra 
moet de overheid zich verre houden van 
megaprojecten.

Grote ict-projecten bij de overheid lopen stel-
selmatig stuk (waarschijnlijk ook bij het bedrijfs-
leven, maar dat wordt niet openbaar gemaakt). 
Dat de Algemene Rekenkamer een vinger aan 
de pols houdt, is een van de maatregelen om de 
overschrijdingen terug te dringen. Een ander was 
de aanstelling van een Rijks-CIO, in de persoon 
van Maarten Hillenaar. Niet alle projecten met 
een overschrijding vielen evenwel onder Hil-
lenaars verantwoordelijkheid.
Er waren ook meevallers: bij elkaar 51,84 miljoen 
euro. Een deel van de projecten viel goedkoper 
uit, omdat functionaliteit is geschrapt of onder-
gebracht in andere projecten.
Volgens Boonstra, hoogleraar Informatiema-
nagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
onderschatten de bedenkers van IT-plannen 
te vaak de organisatorische aspecten die een 
rol spelen bij de grote projecten. Hij raadt aan 
helemaal niet aan dergelijke zaken, zoals reke-
ningrijden en het elektronisch patiëntendossier, 
te beginnen. Boonstra meent dat de plannenma-
kers worden verleid door de (vaak te rooskleurig 
voorgestelde) technische mogelijkheden en te 
weinig oog hebben voor implementatieperikelen. 
Boonstra zei dit tijdens zijn oratie (eind mei) over 
innovatieve informatietechnologie.
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INFORMATIE 
IS ZO MOOI
DOOR GUUS PIJPERS
Niet aan denken
Ik kan jouw gedachten manipuleren. Ik wil dat je niet aan de Eif-
feltoren denkt.

Kies maar
De manier waarop informatie wordt weergegeven, bepaalt de 
kwaliteit en waarde die mensen er aan toe kennen. Als we bekend 
zijn met bepaalde letters (en trouwens ook woorden) komen ze ver-
trouwd over. We herkennen ze eerder en kennen er een iets grotere 
waarde aan toe. Dit is slechts gebaseerd op herhaalde blootstelling.

Welk gerecht kies je eerder?

heldere vissoep met croutons
heldere vissoep met croutons

Met welke handleiding lukt het wel die kast in 
elkaar te zetten?
Plaats de rail 32mm achter de voorkant van de 
plafondrail. Plaats de bodemrail door gebruik 
te maken van dubbelzijdig tape of schroef deze 
vast aan de vloer. 

Plaats de rail 32mm achter de voorkant van de plafond- 
rail. Plaats de bodemrail door gebruik te maken van 
dubbelzijdig tape of schroef deze vast aan de vloer.

Horoscoop
Informatie heeft niet altijd een vooropgezette betekenis. Zo zijn som-
mige boodschappen niet bedoeld om de gedachten van de zender 
te uiten. Het is aan de ontvanger om betekenis toe te kennen aan de 
informatie. Denk bijvoorbeeld aan waarzeggers of horoscopen.
Boeken zijn ook een goed voorbeeld. De schrijver heeft het boek 
geschreven, maar het is aan de lezer om aan de woorden beteke-
nis toe te kennen en plezier te beleven. Een boek of artikel kun je 
nooit twee keer hetzelfde lezen en interpreteren.

Hun hebben
Vermakelijk is het zeker, een hele website (www.irritaal.nl) over 
taalergernissen. Veel informatie wordt immers in taal uitgedrukt, 
toch? Stopwoordjes en het verkeerd gebruik van woorden zijn 
aan de orde van de dag, zeker in de media. De website toont ook 
de moeilijkheid van het gebruik van taal om je gedachten goed in 
woorden uit te drukken én juist over te laten komen en interprete-
ren bij je luisteraars.

GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van 
informatie (ask@guuspijpers.com).


