De Grote Beer 47
5215 MR ‘s-Hertogenbosch

“Informatie is ook een asset”

Van data naar wijsheid
Assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties worden steeds complexer en de
behoefte naar juiste informatie groeit. Welke rol speelt informatiemanagement
hierbij?
CMS-consultant Maarten van Sambeek legt

invulling aan het tactische kader
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combineren. Pas als de data van
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Vroeger was informatiemanagement een ITaangelegenheid, nu is het een

Van stamgegevens tot beleid
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Goed informatiemanagement?
“Informatiemanagement start met het

Informatie als asset

bepalen van een informatiestrategie

“Als je informatie behandelt als een asset,

(‘richten’). Bedrijfsbreed spreek je zaken af,

kun je de juiste keuzes nemen”, stelt Van
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onderhouden en archiveren ervan. Dan krijg
je efficiënt en effectief
informatiemanagement.”

Figuur 1: Informatiemanagement is keuzes maken op basis van business (asset management).
Daaruit volgt de informatiebehoefte. Techniek kan in deze informatiebehoefte voorzien. Door
deze volgorde aan te houden, borg je dat je de juiste keuzes maakt (Business - IT alignement).

“Informatie van hoge kwaliteit die vaak gebruikt wordt,
leidt tot kennis en wijsheid.”
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