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Voorwoord
Het afgelopen decennium heeft niet alleen gezorgd voor een
exponentiele groei van data, maar ook van grote innovaties.
Organisaties zien hierdoor vaak door de bomen het bos niet
meer. Ook zijn ze vaak (nog) niet aangepast aan deze snelle
veranderingen waar ze mee te maken hebben en krijgen.
Men moet mee, maar men weet niet hoe …
De kans is groot dat bij het invoeren van (nieuwe) technologische
oplossingen of innovaties de noodzakelijke processen eromheen
niet, of onvoldoende zijn ingericht.
Ik zie het als een uitdaging en noodzaak om organisaties bewust
te laten worden van de fundamenten en factoren die van invloed
zijn op de informatievoorziening. Dit voorkomt veel faalkosten.

Met het IGIC ® model wil ik organisaties laten nadenken over
het essentiële belang van een goede informatievoorziening,
de verbanden die dit heeft en de waardevolle toevoeging van
informatiemanagement binnen organisaties.

Enkele vragen die
organisaties moeten
beantwoorden zijn:
•

Hoe kunnen we slechte
informatie en communicatie
voorkomen?

•

Wat zijn de voorwaarden
aan een organisatie om mee
te kunnen in dit digitale
dynamische tijdperk?

•

Wat zijn de fundamentele
aspecten en factoren die
organisaties hiervoor nodig
hebben?

•

Hoe kan de
informatievoorziening bij
samenwerkingen gerealiseerd
worden?

•

Welke rollen en
verantwoordingen horen
hierbij?

•

Hoe kunnen we niet alleen
nu, maar ook in de toekomst
ontwikkelingen snel
adopteren?

Ik ben er 100% van overtuigd dat dit model kan bijdragen aan
deze bewustwording.
Wellicht zal er verschil zijn in interpretatie van het IGIC model.
Dit zie ik echter als een positieve mogelijkheid om verdere
verdieping en verbreding te realiseren van dit raamwerk en het
mooie vakgebied dat “informatiemanagement” heet.

Bedankt voor uw interesse.

Guido van Herpen
Eigenaar Provic
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“Setting goals is the first step
in turning the invisible
into the visible.”

“It is not the strongest of the
species that survives, nor the most
intelligent. It is the one that is most
adaptable to change.”
- Charles Darwin

“Er wordt NIET gecomuniceerd”

INLEIDING
1. INFORMATIE
1.1 INFORMATIEBEHOEFTE.................................P8

p6
p7

1.2 INFORMATIEVOORZIENING..........................P9
1.3 SOORTEN INFORMATIE................................P10
1.4 SOORTEN INFORMATIEVOORZIENINGEN...P10
1.5 RELATIE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING
BINNEN ORGANISATIES......................................P11

2. HET VAK INFORMATIEMANAGEMENT
2.1 HET 9-VLAKSMODEL.................................P12

Inhoudsopgave

2.2 CIO..............................................................P13
2.3 INFORMATIE MANAGER...........................P13
2.4 FUNCTIONEEL BEHEERDER.......................P13

3. DE RELATIE TUSSEN

INFORMATIEMANAGEMENT EN
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

p14

3.1 BEDRIJFSACTIVITEIT.................................P15
3.2 BEDRIJFSPROCES......................................P16

4. IGIC® MODEL - INFORMATIEVOORZIENING p17
4.1 IGIC MODEL : BUSINESS.............................P18
4.2 IGIC MODEL : INFORMATIE.......................P19
4.3 IGIC MODEL : COMMUNICATIE.................P20
4.4 IGIC MODEL : TECHNOLOGIE....................P24
4.5 IGIC MODEL : NIET-GEAUTOMATISEERDE
INFORMATIEVOORZIENING...........................P25

5. FACTOREN DIE INVLOED
HEBBEN OP HET IGIC MODEL

p26

5.1 FACTOR : GOVERNANCE............................P27

5.2 FACTOR : INNOVATIE.................................P28
5.3 FACTOR : ADAPTABILITY............................P29
5.4 FACTOR : RESOURCES................................P30

6. ORGANISATIE 2020-2030

p31

Inleiding
We
leven
momenteel
in
een
(digitaal)
informatietijdperk. De hoeveelheid informatie
waarmee iedereen dagelijks geconfronteerd
wordt is enorm. Dit heeft ook zijn uitwerking op de
informatievoorziening.
Het IGIC ® model is een pragmatisch model/
raamwerk dat bestaat uit inzichten, kennis, visie,
fundamenten en factoren die bijdragen aan het
verbeteren, optimaliseren van de informatie,
communicatie en/of het introduceren van (nieuwe)
informatievoorziening.

Hoe komt het dat veel
organisaties er (vaak) niet
in slagen om te zorgen
voor een goed ingerichte
informatievoorziening?”

Op basis van jarenlange ervaring binnen zeer
dynamische organisaties heeft Provic een model
ontwikkeld dat gericht is op het optimaliseren van
de informatievoorziening vanuit het perspectief van
informatiemanagement.
IGIC is een bewezen raamwerk met inzichten
die ondersteuning bieden bij het behalen van
organisatiedoelstellingen met behulp van informatie
en communicatie.
IGIC is een tool die in handen van informatie
professionals snel zichtbaar resultaat kan opleveren.
Een van de uitgangspunten is dat het IGIC model,
en de inzichten ervan, een bijdrage levert aan de
bewustwording en begrepen kan worden zonder
moeilijke technische of proceskennis.
Dit verbetert het begrip van informatiemanagement,
levert bewustwording op en creëert hiermee de
benodigde commitment bij mensen die een bijdrage
hieraan moeten leveren.
Voorzien in een goede informatievoorziening is een
essentieel onderdeel van een organisatie en van
groot belang voor het functioneren en behalen van
de doelstellingen.
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We moeten - in het belang van de integrale
informatievoorziening - dezelfde “taal” met elkaar
(gaan) spreken, begrip voor elkaar hebben en
proberen samen te werken.
Dit kan echter niet zonder duidelijke rollen,
verantwoordingen en wederzijds respect.
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1. Informatie
Een organisatie is dagelijks bezig met verschillende soorten
activiteiten. Voor elk van deze activiteiten is informatie nodig.
Dit draagt bij aan het uiteindelijke eindresultaat van een product of dienst.
Gegevens  informatie  kennis  wijsheid
Informatie bestaat uit gegevens die vorm krijgen door er betekenis aan te geven. Dit wil echter niet zeggen
dat gegevens voor iedereen ook “informatie” is. Aan de hand van onderstaand voorbeeld kunnen we dit
verduidelijken.
METAR Eindhoven Airport : weerrapport actuele weersituatie
METAR EHEH 081425Z AUTO 20017KT 170V240 9999 OVC019 10/06 Q1006
WHT 20018G30KT 9999 BKN018 OVC022=
Voor de meesten bestaat bovenstaand voorbeeld
uit gegevens. Voor piloten is dit informatie.
Zij kunnen deze gegevens interpreteren en hier
een betekenis aan geven. Daarnaast moet er ook
kennis zijn om deze informatie te kunnen plaatsen.
Zal het weer bijvoorbeeld kunnen verslechteren?

Hierbij is kennis van meteorologie van belang.
Een laatste stap is wijsheid. Dit gebeurt
door alle kennis en ervaring te gebruiken
aan de hand van de verkregen informatie.
Is het wijs om met dit weer veilig te kunnen vliegen?

Informatietransformatie
Bij elke activiteit wordt, als het ware, informatie getransformeerd. Dat houdt in dat door het verwerken van
aangeleverde informatie een “nieuw” soort informatie ontstaat.

Bijvoorbeeld:
Een administratief medewerker krijgt een werkbon van een monteur. Hiermee gaat de administratief
medewerker aan de slag, controleert de bon, voert de gegevens in het systeem in en er rolt een factuur voor
de klant uit.
INVOER = “de werkbon” ACTIVITEIT/VERWERKING = “controleren werkbon en invoeren gegevens”
UITVOER = “factuur”.
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1.1 Informatiebehoefte
Het is vanzelfsprekend dat iedereen de juiste informatie moet ontvangen die
men nodig heeft om werkzaamheden (activiteiten) uit te kunnen uitvoeren.
Dit noemen we de informatiebehoefte. Er is altijd een specifieke behoefte
aan een bepaalde informatie.
Het mag dan ook niet zo vreemd zijn om te veronderstellen dat het belangrijk
is om deze behoefte te (her)kennen.
Vrijwel iedereen heeft een ander soort behoefte. Een administratieafdeling
heeft niets aan bijvoorbeeld een overzicht van binnenmaten van buizen.
Terwijl dit voor de afdeling werkvoorbereiding erg belangrijk is.
Het is een uitdaging om de totale informatiebehoefte te herkennen.
Het wordt vaak onderschat, maar is ontzettend belangrijk voor een goede
informatievoorziening.

Informatiebehoefte en -aanbod
Als de informatiebehoefte en het informatieaanbod niet in
balans is, ontstaat er een zogenaamde informatie overload
of underload. Dit moet in beide gevallen voorkomen worden
want dit heeft directe negatieve gevolgen voor iedereen
binnen een organisatie.

Informatie overload is wanneer:
Informatiebehoefte < informatieaanbod
Er is te veel aanbod van (onnodige) informatie. Medewerkers moeten door deze overload eerst orde in
de chaos zien te scheppen en kunnen daarna pas verdergaan met de juiste informatie. Dit kost extra tijd.
Ook kan hierdoor cruciale informatie verloren gaan.

Informatie underload is wanneer:
Informatiebehoefte > informatieaanbod
Er is te weinig aanbod om werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Wanneer dit het geval is, moet gekeken
worden of de informatie wel of niet aanwezig is. Is dit wel het geval, maar bereikt deze de werknemer of afdeling
niet, dan moet er gekeken worden hoe dit verbeterd kan worden.
Als informatie niet aanwezig is, dan moet er gekeken worden naar de bedrijfsprocessen. In dat geval is er iets
mis binnen de “business” zoals we straks gaan zien bij het onderwerp IGIC model: Business.
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1.2 Informatievoorziening
Om te voorzien in de informatiebehoefte beschikt elke
organisatie over een zogenaamde informatievoorziening.
Zoals de naam al zegt, voorziet een informatievoorziening
in informatie die men nodig heeft om activiteiten en
bedrijfsprocessen goed uit te kunnen voeren.
Er bestaan twee soorten informatievoorzieningen:
De geautomatiseerde en de niet-geautomatiseerde.
In vrijwel elke organisatie komen beide voor.

Geautomatiseerde informatievoorziening
Een voorbeeld hiervan is een softwarepakket waarin
databases met gegevens of informatie staan.

Niet-geautomatiseerde informatievoorziening
Een voorbeeld hiervan is een papieren archief, getekende formulieren of handleidingen. Dit zorgt
ervoor dat taakuitvoering met informatie wordt ondersteund.

9

1.3 Soorten informatie
We kunnen twee soorten informatie onderscheiden:
Operationele informatie:
Hieronder verstaan we de informatie die nodig is voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
Deze ondersteunt het operationele proces.
Managementinformatie:
Hieronder verstaan we de informatie die nodig is voor het besturen en nemen van tactische
beslissingen. Managementinformatie volgt vrijwel altijd uit de operationele informatie.

1.4 Soorten informatievoorzieningen

Operationele informatievoorziening
Deze is gericht op het faciliteren van medewerkers
op operationeel niveau om efficiënt te kunnen
werken.

Tactische informatievoorziening
Deze faciliteert het management in de
prestaties van de operationele laag en
voorziet in informatie om beslissingen
te kunnen nemen.

Strategische
informatievoorziening
Deze geeft hoger management
en directie informatie
om beslissingen te
kunnen nemen in het
bedrijfsbelang en is
toekomstgericht.
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1.5 Relatie van de informatievoorziening
binnen organisaties
Onderstaande afbeelding geeft de relaties weer van de informatievoorziening in een organisatie.
Een organisatie produceert goederen en/of diensten.
Het realiseren van de organisatiedoelstellingen wordt gedaan door middel van het uitvoeren
van bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen bestaan uit een reeks activiteiten die onderling
verbonden zijn en worden uitgevoerd met behulp van de informatievoorziening.
Informatie en communicatie hebben hierbij een zeer belangrijke functie.

(bron: Bruins en Pinkster: informatiemanagement)

De informatievoorziening wordt ondersteund door informatiesystemen. Deze informatiesystemen
bestaan uit (o.a.) mensen, software, hardware en gegevens.
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2. Het vak informatiemanagement
Informatiemanagement is een proces (vakgebied) dat ervoor zorgt dat de
informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen
van een organisatie ontstaan, worden vertaald in een
informatievoorziening.
Centraal in het IGIC model staan de informatieprofessionals.
Deze professionals zijn de spil van het model en de informatievoorziening. Zij moeten ervoor zorgen dat het model in balans komt
en blijft.
We noemen dit ‘het balanceren van de informatievoorziening’.
Dit gebeurt door constant de juiste afstemming in de noodzakelijke processen proberen te
vinden.
Deze noodzaak om te balanceren is ook de reden waarom het IGIC model op een punt staat. Hierdoor
wordt ook duidelijk dat elk “vlak” - wil het model niet uit balans raken - voldoende afstemming moet
hebben (later hierover meer).
Informatieprofessionals zorgen er ook voor dat er een “pull” ontstaat van factoren die invloed hebben op
een organisatie en om ervoor te zorgen dat een organisatie adaptable is voor verandering en meekan in
de snelle dynamische informatiewereld.
Onderstaand zien we het vakgebied en de daaraan gerelateerde functies die noodzakelijk zijn voor het

2.1 Het 9-vlaksmodel
Het vakgebied informatiemanagement is in kaart gebracht in de vorm van het 9-vlaksmodel (Amsterdam
Informatie Model) door Prof. Dr. Ir. Rik Maes.
In dit model worden de verantwoordelijkheden en
inrichting betreffende de informatievoorziening
duidelijk. Dit model is een afgeleide van het
Strategisch Alignment Model (SAM van Henderson &
Venkatraman).
Op de horizontale rijen staan de verschillende
verantwoordelijke niveaus binnen een organisatie.
Kolommen staan voor de verantwoordelijke
vakgebieden.
Informatiemanagement speelt zich af in de middelste
kolom, waarbij de processen voor de inrichting geheel
op elkaar afgestemd moeten worden.
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Functies die behoren bij de
verantwoording voor het inrichten,
bewaken en ondersteunen van de
informatievoorziening.

Informatieprofessional
In dit document geven we de algemene benaming,
informatieprofessional, voor de rol en verantwoording die centraal
in het model ingevuld moet worden. We zijn van mening dat deze
rol varieert van operationeel t/m strategisch en daarnaast voor iedere
organisatie anders is.

2.2 CIO
De CIO draagt op strategisch niveau bij aan de informatievoorziening, zodat informatie
en IT optimaal kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van een organisatie.
De CIO is verantwoordelijk voor het informatiebeleid en strategie.

2.3 Informatiemanager
De informatiemanager is verantwoordelijk voor het bewaken en de inrichting van de inhoud en vorm van
de informatievoorziening. De informatiemanager is een strategische partner voor de CIO en opdrachtgever
voor de ICT-leverancier.

2.4 Functioneel beheerder
Als de organisatie groter wordt, zoekt de informatiemanager een team dat hem/haar hierin kan ondersteunen.
Dit zijn de functioneel beheerders op operationeel niveau.
De functioneel beheerder (niet te verwarren met functioneel technisch beheer) is verantwoordelijk voor het
operationeel ondersteunen van de informatievoorziening binnen een organisatie.
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3.

De relatie tussen informatiemanagement en 		
business process management
Het verband van informatiemanagement en business process management wordt vaak door veel
organisaties (nog) niet gelegd. Het is echter een feit dat beide disciplines grote raakvlakken, en zelfs
overlap, met elkaar hebben.

Door de snelle ontwikkeling van techniek (innovatie),
kunnen steeds meer gegevens vastgelegd en geanalyseerd
worden. Denk hierbij aan “big data”, BIM, “internet of
things”, Virtual Reality en Artificiële Intelligentie.
De informatievoorziening zal hierdoor nog dynamischer
zijn en worden. Dit vergt een uitdaging voor organisaties
om hier goed mee om te kunnen gaan. Men zal nieuwe
technologieën en (mobiele) toepassingen moeten
integreren of hieraan ondersteuning moeten bieden.
Deze ontwikkelingen hebben dus directe invloed op het
inrichten van de bedrijfsprocessen.

Informatiemanagement
en business process
management zijn nauw met
elkaar verbonden

Zoals eerder geschreven, moet er gewaakt worden
voor een informatie ‘overload’. Het vastleggen van
meer gegevens en het sneller kunnen beschikken over
nog meer informatie zorgt er niet direct voor dat een
organisatie beter gaat presteren. Dit kan zelfs averechts
werken omdat de organisatie, door de grote hoeveelheid
aan gegevens, meer moeite heeft om tot de gewenste
informatie te komen.
Het verwerken van deze nieuwe factoren (innovatie
en toename van gegevens) heeft invloed op de
inrichting van de activiteiten en business processen.
De samenhang tussen informatiemanagement en business
process management is hierdoor steeds belangrijker en
onomkeerbaar.

De wijze waarop de juiste waarde wordt gecreëerd
en hoe informatie op de juiste manier kan worden
ingezet met de juiste techniek is ontzettend belangrijk.
De balans tussen deze zaken ligt in het ontwikkelen
van inzicht in de samenhang van business processen,
informatievoorziening, techniek en innovatie.
Informatiemanagement moet daarom onderdeel uitmaken van elk bedrijf om hierin ondersteuning te kunnen
bieden.
Zoals we later ook zullen zien in het vlak “business” en “communicatie” van informatie, is het van belang om
als informatieprofessional inzicht te hebben in de primaire bedrijfsactiviteiten en processen. Als hier namelijk
“ruis” ontstaat door slechte communicatie binnen activiteiten en uiteindelijk het bedrijfsproces, dan heeft dit
invloed op de kwaliteit van informatie. Logisch, echter hier is nog te weinig aandacht voor.
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3.1 Bedrijfsactiviteit

Voor een goede informatievoorziening is het noodzakelijk om de
bedrijfsprocessen te kennen en inzichtelijk te maken (als dat al niet
gebeurd is). Hier moet het business management inzicht en structuur
aan geven. Dit zal ook in de vorm van een goed bedrijfsorganigram
weergegeven moeten worden waarin de verantwoordingen en rollen in
een organisatie zichtbaar moeten zijn. Dit klinkt logisch, maar nog veel organisaties worstelen om dit geheel
inzichtelijk te hebben. Processen moeten vastgelegd worden, ook al deze zijn nooit statisch.
Zoals we eerder gezien hebben, vindt er in elke activiteit transformatie van informatie plaats.
Als er iets mis is binnen de activiteiten (werkprocessen), dan heeft dit gevolgen voor (alle) volgende
activiteiten, de informatie én communicatie en het uiteindelijke bedrijfsproces.
Elke activiteit heeft een start en een einde.
De start kan het einde zijn van een andere activiteit of de eerste activiteit in een bedrijfsproces.
De eerste activiteit in een bedrijfsproces zal gestart worden door een “trigger”.
Deze trigger kan van zowel buiten als binnen het bedrijf ontstaan.
Bij een activiteit zal het informatiesysteem bijdragen aan de ondersteuning van deze activiteit(en). Mensen
zullen hierbij bijvoorbeeld gegevens moeten verwerken met ondersteuning van software- programma’s op
computers, waarbij richtlijnen opgesteld zijn waaraan men zich moet houden.
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3.2 Bedrijfsproces
Bedrijfsprocessen bestaan uit een aaneenschakeling van activiteiten (werkprocessen).
Deze activiteiten volgen elkaar op. Het uiteindelijke doel van deze keten is het leveren
van een dienst of product. In onderstaand voorbeeld zien we een overzicht van twee
bedrijfsprocessen die door een organisatie stromen. Bedrijfsprocessen beperken zich
vaak niet tot één afdeling.

Bedrijfsprocessen kunnen verder onderverdelen in:

Primaire bedrijfsprocessen
Het directe verband met het doel dat een
organisatie nastreeft heet een primair proces.

Besturende bedrijfsprocessen
Primaire processen moeten bestuurd worden
om deze goed te laten verlopen. Daarvoor
zijn besturende processen noodzakelijk.
Ondersteunende bedrijfsprocessen
Processen die niet rechtstreeks verband houden met het doel van een organisatie, maar
hier niet zonder kunnen bestaan, noemen we
ondersteunende processen.
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4. IGIC ® model informatievoorziening
(Integraal Gebalanceerd Informatie Communicatie) model
Het IGIC model bestaat uit vier fundamentele bouwstenen
die we “vlakken” noemen. Ook zijn er vier factoren die invloed
hebben op het wel of niet slagen van de informatievoorziening.
Een bijkomend voordeel van het IGIC model in deze vorm
is dat het naadloos kan integreren in een project- of
ketensamenwerking. Dit noemen we het IGIC-S model, waarbij
S staat voor Samenwerking.

Vlakken IGIC model:
Business / Informatie / Communicatie / Technologie

Factoren IGIC model:
Governance / Innovatie / Resources / Adaptability

Balanceren IGIC model
Elk vlak is met elkaar verbonden. Voor een juiste informatievoorziening
dient het IGIC model in balans te zijn met als doel om te zorgen voor
een optimaal afgestemde informatievoorziening.
Het IGIC model kan uit balans raken als een of meerdere vlakken
niet voldoende zijn ingevuld.
Een voorbeeld hiervan is het introduceren van een nieuw
softwarepakket zonder rekening te houden met de eisen,
behoeften en wensen van informatie en communicatie. Het
is zaak om ook rekening te houden (afstemming) met de andere
vlakken. Dit zorgt voor een balans in de informatievoorziening (IGIC model).

Technologie en business
Technologie (IT) en de “business” behouden hun eigen verantwoording, maar hebben ook
raakvlakken die grote invloed hebben op de informatievoorziening. Zij moeten beide in hun
waarde worden gelaten.

Informatiemanagement zal echter in staat moeten zijn (door governance) om samen met de ”business”
en IT in gesprek te kunnen gaan, zodat de business en IT aan de vraag van informatiemanagement kan
voldoen.
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4.1 IGIC model: Business
Het vlak “business” vormt een belangrijk onderdeel
in het model. Het is een essentieel onderdeel van de
informatievoorziening.

Wat is “business”?
Onder
“business”
verstaan
we
alle
processen,
structuren en richtlijnen die opgezet zijn door
een
organisatie
(business
management)
om
tot
een uiteindelijke dienst of product te komen.
Datgene waaraan een bedrijf zijn bestaansrecht aan ontleent.
De “business” zal echter ondersteuning moeten bieden in de
vorm van goede procedures, processen, richtlijnen en beleid
van een organisatie.
Wanneer processen vanuit deze business niet compleet
of duidelijk zijn, moet dit - in het belang van een goede
informatievoorziening - eerst inzichtelijk worden gemaakt.
Informatie vanuit de business moet correct zijn en voldoen aan de eisen die de business én
informatiemanagement eraan stellen. Deze eisen moeten duidelijk zijn.
Er kan een verschil ontstaan in wat de “business” kan aanleveren en wat men zou moeten aanleveren.
Dit moeten is gebaseerd op de behoefte en eisen aan informatie in een organisatie.
Informatiemanagement behoort in
staat te zijn en mandaat te hebben
om het “kunnen” en “moeten”
in evenwicht te krijgen. Dit is
echter alleen mogelijk wanneer
informatiemanagement vanuit de
informatie governance verweven zit
in het “business management”.
Het is natuurlijk niet vreemd dat dit
in de praktijk een spanningsveld kan
zijn van business management en
informatiemanagement.
Business management zal moeten voldoen aan de vraag van informatiemanagement door het
verbeteren van bedrijfsactiviteiten en -processen in het belang van de informatievoorziening, als
informatiemanagement hierom vraagt.
In de praktijk zien we dat dit een samenspel van verschillende belangen is.
Daarom is het belangrijk voor informatiemanagement om als volwassen partner mee te kunnen doen in
een organisatie door goede (factor) governance.
De juiste verantwoording, rollen en positie in de organisatie.

18

P R OV I C

4.2 IGIC model: Informatie
Het vlak “informatie” zorgt ervoor dat informatie een toegevoegde
waarde zal zijn voor de organisatie door het inventariseren van de
informatiebehoefte en eisen die aan informatie worden gesteld.
Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1, is informatie noodzakelijk
voor het ondersteunen van alle activiteiten in een organisatie
en het kunnen nemen van tactische beslissingen van het
management.
Het is van cruciaal belang dat informatie altijd voldoet aan eisen
en criteria.

Informatie moet aan verschillende eisen en criteria voldoen:
Accuraat informatie moet correct zijn.
Het moet duidelijk zijn waar de informatie over gaat en wat er eventueel mee
gedaan moet worden. Ook mogen er geen fouten in zitten. Informatie die
fouten bevat is slecht voor een organisatie. Om dit op te lossen zullen mensen
extra tijd moeten besteden aan het oplossen van de fouten of men gaat met
foutieve informatie werken.
Compleet  informatie moet compleet zijn.
Wanneer informatie niet volledig is, zullen mensen met te weinig informatie
moeten werken of op zoek moeten naar meer gegevens om de informatie
die ze nodig hebben compleet te maken. Dit kost ook weer extra tijd, geld en
frustratie.
Relevant  informatie moet relevant zijn voor de mensen die haar ontvangen.
Informatie moet bij de juiste mensen terechtkomen. Er moet voorkomen
worden dat mensen niet-relevante informatie ontvangen, omdat men het al
druk genoeg heeft.

Consistent  informatie bestaat
uit een samenhangend geheel waarbij de herkomst bekend
en herleidbaar is.

Betrouwbaar  informatie moet betrouwbaar zijn.
Vertrouwen mensen informatie niet, dan is dit slecht voor
een organisatie en gaan mensen op zoek naar andere
bronnen, die wellicht nog minder betrouwbaar zijn.
Bereikbaar  informatie moet
bereikbaar zijn voor iedereen die haar nodig heeft.
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4.3 IGIC model:
Communicatie
Communicatie
is een heel breed
begrip en vakgebied.
Het is een van de meest
onderschatte begrippen binnen
de informatievoorziening.
Vandaar dat “communicatie” een “apart” vlak is in het IGIC
model.

Wat betekent communicatie in het IGIC model?
Communicatie betekent hier de wijze waarop deze een positieve bijdrage levert
aan de ondersteuning en verbetering van de activiteiten (werkprocessen). Ook
met betrekking tot de koppeling van individuele activiteiten in een bedrijfsproces.

Zender en Ontvanger
In het communicatieproces moet er altijd
een zender en ontvanger zijn.
De zender moet de boodschap op een
juiste manier opstellen zodat het voor de
ontvanger te begrijpen is. De boodschap
moet helder en duidelijk kunnen worden
overgebracht. Voor een groep is dit nog
belangrijker want dan moet er rekening
gehouden worden met meerdere personen en verschillende interpretatiemogelijkheden van individuen.
Medium
Met het medium bedoelen we het transportmiddel waarmee we een boodschap overbrengen. Bijvoorbeeld een
e-mail.
De keuze van een medium is afhankelijk van wat men wilt bereiken met een boodschap. Het is een belangrijke
overweging bij het overbrengen van een bericht. Kiest men het “verkeerde” medium dan kan de boodschap verkeerd
geïnterpreteerd worden.
De boodschap / het bericht
Het communicatieproces heeft altijd een boodschap nodig. Deze boodschap zal het communicatieproces starten
en er moet een relatie zijn tussen de zender en ontvanger met betrekking tot de boodschap. De relatie tussen de
zender en ontvanger wordt pas echt duidelijk door de boodschap van de zender.
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Het belang van communicatie in
het IGIC model
Communicatie in de informatievoorziening
Waarom communicatie een apart vlak in het IGIC model is, heeft
ermee te maken dat bij elke activiteit, werk- of bedrijfsproces
communicatievraagstukken geïnventariseerd moeten worden.
Een groot misverstand is dat communicatie vanzelf gaat als
deze wordt overgelaten aan software(systemen). Dat
kan wellicht voor een (groot) deel, maar men moet
er niet vanuit gaan. Er zal altijd een inventarisatie
plaats moeten vinden van alle geautomatiseerde
én niet-geautomatiseerde informatie- /
communicatieprocessen.
Het is van belang dat dit afgestemd wordt en het moet
een onderdeel uitmaken van de het IGIC model en dus de
informatievoorziening. Fouten hierin zorgen voor onnodige “ruis”.

Een voorbeeld:
Jan wil een klacht van een klant per e-mail doorsturen naar zijn
collega Sara.
Het gaat over een onbetaalde factuur en dit is onderdeel van het
administratieproces. Jan gaat ervan uit dat, wanneer hij de e-mail
stuurt, hij goed gecommuniceerd heeft.
De titel van de doorstuurmail is: Sara, wil je dit oppakken a.u.b.?
Sara van de administratieafdeling is druk bezig met haar dagelijkse
werkzaamheden. De e-mail
belandt in haar postvak IN en, gezien
de titel, heeft deze niet haar eerste prioriteit. Na een paar
dagen
is Sara de e-mail vergeten en krijgt Jan opnieuw een klacht.

Communicatie is
NOOIT
vanzelfsprekend

Iedereen herkent dit soort voorbeelden wel.
Communicatie is nooit vanzelfsprekend.
Jan had de beste intenties en gebruikte e-mail als medium. Het bericht kwam aan, echter was het voor Sara niet
meteen duidelijk wat ermee gedaan moest worden c.q. hoeveel spoed het had. Het is belangrijk om ook dit soort
kleine communicatieprocessen inzichtelijk te hebben en vast te leggen in procedures. Bijvoorbeeld: “hoe om te
gaan met een klacht?” en hierbij een duidelijke procedure op te stellen die voor de hele organisatie geldt.
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Communicatie binnen activiteiten
Concreet betekent dit dat er bij elke activiteit nagegaan moet worden hoe het gesteld
is met de communicatie. Dus de vraag “hoe” moet bij welke activiteit gesteld worden.
Als voorbeeld: bij de “Werkbon” (zie pagina 5) kunnen we de vraag stellen:
Hoe gaan we om met het aanleveren van werkbonnen? Is dit de juiste manier? Kunnen
hier fouten bij optreden en zo ja, hoe kunnen we fouten voorkomen?
Bij activiteiten kunnen meerdere mensen betrokken zijn. Hierdoor zien we meteen het
belang van een goede communicatieafstemming en inventarisatie binnen activiteiten.

Informatieprofessionals moeten inzicht hebben in alle activiteiten van een
bedrijfsproces. Ontstaat er “ruis” door slechte communicatie, dan heeft dit
namelijk invloed op de kwaliteit van de informatie voor de opvolgende activiteiten
en het uiteindelijke bedrijfsproces.
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Communicatie binnen het bedrijfsproces
Het bedrijfsproces bestaat uit individuele aaneengesloten activiteiten. Tussen elke activiteit zal
nagegaan moeten worden hoe de communicatie hier verloopt.
De gele vlakken tussen de activiteiten geven de noodzakelijke communicatieanalyse aan.
We beperken ons hier tot de communicatie die van belang is voor het ondersteunen van de
processen ter bevordering van de primaire en sturende processen en hoe de processen van de
informatiesystemen verlopen.
Wie moet welke informatie, wanneer en hoe ontvangen?
Bij communicatie is het belangrijkste aspect dat er na de boodschap geen vragen onbeantwoord
blijven. Hiervoor kan (of moet) een bedrijf procedures of richtlijnen opstellen.

Daarnaast is het belangrijk dat men de doelgroep (ontvanger) kent.
Het belang van communicatie zit hem in de ondersteuning van de informatievoorziening door middel
van informatiesystemen. Deze bestaan uit mensen, middelen, in- en uitvoergegevens, programma’s
en de gegevensverwerking.
Van belang zijn de volgende zaken voor de communicatie binnen activiteiten of tussen activiteiten in
een organisatie:
Inventariseren, analyseren, optimaliseren
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4.4 IGIC model:
Technologie

I

n het IGIC model moet er, in het belang van de
informatievoorziening, een balans gevonden worden
tussen technologische oplossingen, mogelijkheden en
de informatie(behoefte).

Belangrijkste componenten van
ondersteunen van de “business”:

IT

voor

het

 Hardware

1. Hoe past technologie in de voorziening van
informatie?

Dit zijn de componenten die een organisatie nodig
hebben om activiteiten mee uit te kunnen voeren, de
tastbare kant van IT.

2. Hoe is technologie in staat om te voldoen in
communicatie?

 Software

3. Hoe kan technologie de “business” ondersteunen bij
het behalen van de bedrijfsdoelstellingen?

Dit is de niet-tastbare kant van IT. Software maakt
deel uit van een computersysteem dat
bestaat uit
gegevens of instructies.

Een verschil met andere modellen is dat de IT (processen)
niet uitgediept worden. Dat heeft ermee te maken dat IT
een (complex) vakgebied is dat zijn eigen verantwoording
heeft en balans moet brengen in de onderdelen waaruit
het bestaat. Informatiemanagement geeft aan wat de
“business” nodig heeft en IT zal dit balanceren binnen de
mogelijkheden (mensen, software, hardware, netwerk).
IT zal ook bijdragen aan technologische ontwikkelingen
en innovaties. IT is daarom voor informatiemanagement
én de organisatie een ontzettend belangrijke (sparring)
partner.

 Netwerk
Een systeem voor communicatie tussen twee of meer
computers. Dit kan zowel bedraad als draadloos.

 Ondersteuning
Dit is het ondersteunen van IT bij het invoeren en werken
met technologische voorzieningen.

Vanuit puur IT perspectief wordt er echter te weinig
aandacht gegeven aan de “informatie” component.
Technologie wordt als doel gezien en informatie
blijft onderbelicht. Daarom is het belangrijk dat
informatiemanagement de schakel is die de informatie
(behoefte) koppelt aan technische voorzieningen.
Hierbij is informatiemanagement opdrachtgever.

24

P R OV I C

4.5 IGIC model:
Niet-geautomatiseerde 			
informatievoorziening

Zoals we eerder gezien hebben, bestaat een informatievoorziening uit een
geautomatiseerde (technologie) en een niet-geautomatiseerde voorziening.
Het vlak technologie kan dus bestaan uit een of beide voorzieningen.
Voor de verdere invulling van het IGIC model maakt dit niet uit.
Een niet-geautomatiseerde informatievoorziening kan bestaan uit allerlei
informatie die (bijvoorbeeld) vanuit het verleden nooit is gedigitaliseerd of die
noodzakelijkerwijs niet digitaal hoeft of kan zijn.
In de praktijk wordt dit nogal vaak vergeten als informatie hierop wijzigt.

Wellicht herkent iedereen wel de verouderde (geprinte) normen, versie van
technische tekeningen of handleidingen die binnen organisaties rondzwerven?
Hiervan zijn veel versies niet meer actueel en bevatten dus foutieve informatie.
Dit levert onnodige “ruis” op en dat moet voorkomen worden in het belang van de
eisen aan informatie.

Ook voor informatie die niet digitaal aanwezig is, maar wel van belang is voor
de informatievoorziening, zullen er richtlijnen en procedures gemaakt moeten
worden. Het vlak “niet-geautomatiseerde informatie” bestaat uit richtlijnen en
procedures. Hiervoor geldt hetzelfde principe als voor de geautomatiseerde
informatievoorziening.
Informatiebehoefte, communicatie en businessprocessen moeten ook hiervoor
geïnventariseerd worden.
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5

Factoren die invloed
Invloeden van zowel buitenaf als van binnenuit een organisatie
zorgen
ervoor dat het model uit elkaar getrokken zal worden als
hebben op het
er niets met deze factoren gedaan wordt.
IGIC model
Dit noemen we de “push effecten”.
Deze factoren hebben een zeer sterke invloed op het al dan niet slagen van
een goede informatievoorziening.
Voor deze vier belangrijke factoren hebben we een afkorting:

GIRA
Governance – Innovatie – Resources – Adaptability

Push effect
Het zogenaamde “push effect” ontstaat
wanneer een organisatie niet in staat is
om te zorgen voor voldoende invulling
van een of meerdere factoren.

Pull effect
De vlakken zullen naar elkaar toe moeten groeien en dat kan alleen
bereikt worden als alle vier factoren voldoende zijn ingericht en er in een
organisatie aandacht aan wordt gegeven.
Voor een goede informatievoorziening is het belangrijk dat er goed
nagedacht wordt over de vier belangrijke factoren binnen organisaties.
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5.1 Factor: Governance
Wat is (informatie) governance?
Dit is de wijze waarop een organisatie omgaat met de visie, beleid,
verantwoordingen en processen die ervoor moeten zorgen dat de
informatievoorziening op een efficiënte en effectieve manier ingezet
kan worden om de organisatiedoelstellingen te halen.
Waarom informatie governance?
In elke organisatie is het belangrijk dat de verantwoordingen
duidelijk zijn. Dit geeft vertrouwen en op deze manier kunnen
er afspraken, criteria en standaarden gemaakt worden waaraan voldaan moet worden. Het geeft
informatiemanagement ook een positie in een organisatie die het moet krijgen. Bij goed ingericht
informatie governance zal informatiemanagement een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Hierdoor zal er op elk niveau binnen een organisatie voordeel te
behalen zijn.
Informatie governance is sterk verbonden aan de organisatiestrategie en de digitale volwassenheid
in een organisatie. Door informatie governance zal informatiemanagement volwassener worden, wat
betekent dat een organisatie beter in staat is om succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Hierdoor zal
een organisatie in staat zijn om haar te behoeden voor achterstand door o.a. nieuwe innovaties. Ook zal
de concurrentiepositie behouden of verbeterd worden.
Waaruit bestaat informatie governance?
 Beleid
Het vertalen van de visie naar beleid en langere
termijnplanning. (Is dit überhaupt mogelijk in het zeer
dynamische digitale tijdperk?)
 Compliance
Het wordt in de alsmaar groeiende digitale wereld
steeds belangrijker om te voldoen aan allerlei wetten en
regelgevingen omtrent informatiebescherming. Dit vormt
een belangrijk onderdeel van de informatie governance.

 Organisatie
Het moet duidelijk zijn wat de verantwoordingen, rollen,
positie, (in)richting en sturing van een organisatie zijn ten
aanzien van de informatie(voorziening). Zorgen dat de juiste
mensen op de juiste plek zitten en de juiste verantwoording
krijgen die erbij hoort. Ook de ondersteuning van de
informatievoorziening door andere vakgebieden, zoals
business proces management, juridische en communicatie
afdeling.
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5.2 Factor: Innovatie
Wat is innovatie?
Innovatie is het introduceren van nieuwe technologieën, ideeën of methoden die het mogelijk maken
dat een organisatie beter en efficiënter gaat werken.
Innovatie creëert ook kansen en is cruciaal voor het voortbestaan, de groei en het succes van een
organisatie.
“Now, economic progress, depends more than ever on innovation. And the potential for technology
innovation to improve lives has never been greater.” – Bill Gates

Innovatie IGIC model
Innovatie is een van de vier noodzakelijke factoren voor de informatievoorziening.
De reden hiervan is dat de informatievoorziening onderhevig is aan de snelle dynamische digitale
wereld. Hierop moet een organisatie met informatieprofessionals in kunnen spelen om vooruit te
kunnen gaan.
Innovatie in het IGIC model bestaat uit zowel digitale als
procesinnovatie.
Bij digitale innovatie kunt u denken aan (bijvoorbeeld) nieuwe
mobiele oplossingen die informatie sneller toegankelijk
maken.
Bij procesinnovatie kunt u denken aan het verbeteren van
processen binnen en tussen activiteiten door o.a. inzichten in
nieuwe modellen (zoals het introduceren van het IGIC model
in een organisatie).
De wereld is constant in beweging. Het is zaak om nieuwe dingen te integreren in bestaande
activiteiten. In een organisatie die “adaptable” is (zie onderdeel: factor: adaptability), zal dit beter
gaan dan in een organisatie die dit niet is. Daarnaast moet er een afweging gemaakt worden in
hoeverre nieuwe innovaties kunnen bijdragen aan het verbeteren van de business. Immers, niet alle
innovaties kunnen bijdragen aan het verbeteren of efficiënter maken van een organisatie.
Een informatieprofessional moet proactief aan de slag met innovatie en is hiermee een strategische
gesprekspartner in een organisatie.
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5.3 Factor : Adaptability
Wat is adaptability ?
Dit is de wijze waarop een organisatie zich kan aanpassen aan voortdurend
veranderende omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen diverse
oorzaken hebben, zoals innovatie of nieuwe wet- en regelgeving.

Waarom adaptability ?
Adaptable organisaties zijn veel beter in staat om veranderingen
(change) toe te passen. Zij hebben daardoor een zeer groot
concurrentievoordeel ten opzichte van organisaties die dit niet
hebben.
Het creëren van een “adaptable” organisatie is een hele
belangrijke factor en moet bij elke organisatie op de
strategische agenda staan.
Flexibele organisatie
Er wordt wel eens gesproken over flexibele
organisaties, echter, dit is niet hetzelfde als een
“adaptable” organisatie Een flexibele organisatie reageert
op een verandering, terwijl een “adaptable” organisatie
proactief reageert op verandering. Daarin zit een wezenlijk
verschil.
Organisatiefactoren van belang voor een adaptable organisatie:
1. Cultuur
Dit is het zogenaamde DNA waar een organisatie uit bestaat.
Door een serie van (kleine) veranderingen is het mogelijk om een “non-adaptable”
organisatie, adaptable te laten worden en het DNA te veranderen, zodat dit in de gehele
organisatie te “voelen” is.
2. Management
In een adaptable organisatie zijn leiders van essentieel belang.
Leiders/managers moeten veelzijdig, energiek en krachtig zijn en in staat zijn om en verbinding te
maken. Ook is open communicatie van belang om het doel te bereiken.
3. Individu / werknemer
Traditioneel gaan organisaties ervan uit dat werknemers weerstand bieden aan veranderingen.
Adaptable werknemers zijn veerkrachtiger en accepteren (sneller) veranderingen. Het
uitgangspunt om dit te bereiken is een adaptable cultuur.
Het transformeren naar een adaptable organisatie verbetert de kansen om doorbraken te
realiseren door sterke betrokkenheid van de mensen binnen een organisatie.
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5.4 Factor: Resources
Met resources bedoelen we de middelen die een organisatie ter
beschikking heeft bij het ondersteunen van het proces om tot een goede
informatievoorziening te komen. Dit betekent natuurlijk niet dat elke
bedrijfsresource hierin ondersteuning kan bieden.
De informatievoorziening is (uiteindelijk) ook een resource voor de “business”,
waarbij informatie wordt gezien als een heel belangrijke “asset”.

Binnen resources kan verder onderscheid gemaakt worden in:

 Financiële middelen
(budget)
Zonder twijfel een van de
belangrijkste resources.
Zonder investering, geen
verandering mogelijk

 Intellectuele middelen
Hieronder verstaan
we gedeponeerde
kennis, auteursrechten,
klantendatabases, merken.
Ook deze resource kan een
organisatie gebruiken.
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 Fysieke middelen
(gebouwen, machines,
voertuigen, systemen)
Niet geheel onbelangrijk is dat
een organisatie de beschikking
heeft over fysieke middelen.

 De mensen in een
organisatie
Van belang hierbij is dat medewerkers ervaring hebben of
krijgen die nodig is om te voorzien in datgene dat nodig is
(invoer/output) voor de integrale informatievoorziening.
Hier zullen informatieprofessionals de medewerkers moeten
kunnen inschatten op hun bereidheid, kennis en ervaring, in
het belang van een de integrale informatievoorziening.
Ook het “business management” hoort hierbij.
Het is taak om bewustwording te creëren,
al dan niet gecombineerd met opleidingen en ondersteuning.
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6. Organisatie 2020-2030

N

iets is vanzelfsprekend in de complexe wereld van (digitale) informatie en communicatie.
We mogen niet vergeten dat de mens nog altijd aan het roer staat van de technologie.
Zoals bij een automatische piloot in een vliegtuig, de piloot nog altijd de controle en
eindverantwoordelijkheid heeft over het vliegtuig.
Wellicht zult u nu begrijpen hoe de verwevenheid van informatiemanagement in het business
management is, alsmede het belang hiervan voor een organisatie.
Eerst terug naar de basis:


zorgen dat een organisatie op orde is;



zorgen dat processen op orde zijn;



zorgen dat informatie op orde is en dat deze voldoet aan alle eisen die eraan gesteld zijn;



zorgen dat communicatie in een organisatie goed verloopt;



voorkomen van ruis binnen activiteiten en in bedrijfsprocessen.

Dit klinkt allemaal logisch, maar dat is het vaak niet.
Wanneer de basis goed is, kan men als bedrijf aan de slag met nieuwe technieken en innovaties.
Het adapteren van nieuwe technieken kan immers alleen als het fundament goed is.
Informatieprofessional moet balans vinden in
»»

wat KAN de business aanleveren en wat zou de business aan MOETEN leveren;

»»

underload en overload van informatie;

»»

de informatiebehoefte en het aanbod van technologische oplossingen;

»»

de communicatie binnen activiteiten en bedrijfsprocessen.

Verder moet een informatieprofessional
»»

afwegingen maken van een aanbod van innovaties. Niet elke innovatie draagt bij aan het
verbeteren van de informatievoorziening in organisaties;

»»

een “adaptable” organisatie zien te creëren die zich snel kan aanpassen aan veranderingen;

»»

inzicht hebben in de bedrijfsprocessen;

»»

verwevenheid hebben met businessmanagement;

»»

inzicht hebben in de communicatie binnen activiteiten en opvolgende activiteiten.

Provic staat voor PROfessionals in de Informatie en Communicatie.
Wij hebben drie kernwaarden:
Passie 			

-

Alles met passie voor het vakgebied

Oplossingsgericht

-

Wij denken in oplossingen

Verbeteren 		
			

-

Het optimaliseren en verbeteren van informatie, communicatie 		
en de informatievoorziening

Wilt u eens meepraten over informatiemanagement of wilt u weten wat informatiemanagement
voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.
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Telefonisch bereikbaar
Maandag 		

08:00 - 18:00

Dinsdag		

08:00 - 18:00		

Woensdag		

08:00 - 18:00

Donderdag		

08:00 - 18:00

Vrijdag		

08:00 - 18:00

Zaterdag		

09:00 - 17:00

085 - 130 59 12
info@provic.nl
www.provic.nl

U kunt ons ook vinden op diverse sociale media

