Door Guus Pijpers

ten instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, en tussen de werkmaatschappijen
binnen SURF verder versterkt kan worden.
De inzet is om meer focus aan te brengen in
de activiteiten van SURF en innovatie ten
goede te laten komen aan de eindgebruikers.

NIEUWE COMMISSARIS
Bas Eenhoorn is onlangs benoemd
tot Nationaal Commissaris Digitale
Overheid (NCDO). Als nieuwe regisseur gaat hij een programma opstellen dat gericht is op het leggen van
een overheidsbrede infrastructurele
basis voor een digitale overheid
voor nu en in de toekomst. De benoeming geldt voor vier jaar.

D

e NCDO krijgt de opdracht beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen. Hij bevordert de totstandkoming van
zorgt ervoor dat het beheer van essentiële
voorzieningen goed is geregeld en stimuleert het gebruik van die voorzieningen.
Nederland steunt al in hoge mate op digitale voorzieningen, zo ook de overheid. De
gitale) dienstverlening van de overheid aan
burgers en bedrijven. Deze dienstverlening
moet voldoen aan belangrijke eisen op gebieden als privacy, veiligheid en het voorkomen van fraude. Ook stimuleren digitale
diensten de economische ontwikkeling van
ons land. De NCDO stuurt op het realiseren
en op een effectief gebruik van de Generie-

De digitale executeur
Als mensen verhuizen of van baan veranderen, ruimen ze
hun spullen netjes op. Maar ik ken geen organisatie waar in
de exitprocedure staat dat ook de elektronische informatie netjes opgeruimd of overgedragen moet worden. Een
digitale shredder bestaat nog niet. Toch zijn er heel goede
oplossingen beschikbaar, zoals het instellen van een houdbaarheidsdatum.
Wie ruimt eigenlijk zijn digitale rommel systematisch op? Nu
en straks? Kan iemand anders voor jouw digitale informatieverzamelingen nagaan wat echt weg mag? Wie gaat er
wat doen met jouw informatie na je dood? Wie zadel je
daarmee op: een collega, familielid, vriend, curator of de
executeur misschien?
Informatie op orde
Informatie kun je op drie niveaus ordenen. Voor het organiseren van de eerste orde, zoals boeken over een specifiek
onderwerp, heb je een expert nodig. Die ordent zijn informatie in een boek. Dat geldt ook voor de organisatie van
de tweede orde, informatie over die boeken, bijvoorbeeld
een kaartensysteem met boekgegevens. Maar voor de
organisatie van de derde orde, al jouw eigen gegevensbestanden, kun je een systeem bedenken dat jou het best lijkt.
Niemand die jou dat oplegt of die jou controleert. Mappen
met e-mails of de map ‘Mijn documenten’ op de computer
zijn zelfbedachte ordeningen. Vaak worden deze echter niet
goed bijgehouden, kennen ze geen duidelijke indeling en
worden ze hooguit door de bedenker zelf begrepen. Die
indeling in dat projectdossier of H-schijf heb je immers ook
nooit kunnen begrijpen!
Volledigheid van informatie
Spraakmakende verzamelaars kennen we allemaal. Zo zijn er
treinspotters die alle locomotieven die in Nederland rijden
ooit willen zien, en verzamelaars van postzegels of voetbalplaatjes die hele series compleet willen hebben. Het streven
naar compleetheid geeft hun het gevoel dat ze hun deel
van de wereld en de werkelijkheid onder controle hebben.
Het is een zelfopgelegde taak die veel voldoening geeft
wanneer hij is voltooid en tegelijkertijd aanzet tot nieuwe,
soortgelijke taken.
De wereld ordenen is de wereld begrijpen. Niet voor niets
zijn het vooral jongeren die beginnen met het aanleggen
van een verzameling. Wanneer we jong zijn, moeten we
heel veel begrijpen en leren. Structuur biedt houvast en die
denken we te krijgen door te verzamelen in categorieën.
Als we ouder zijn, zien we vaak de betrekkelijkheid van zo’n
informatieverzameling in.
GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van informatie (ask@guuspijpers.com).
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