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Guus Pijpers is oprichter en directeur van Acuerdis, dat managementadviesdiensten levert
aan grote en middelgrote organisaties. Naast advisering over informatiestrategie en
afstemming daarvan met bedrijfsdoelen is hij vooral betrokken in het verbeteren van het
informatiegedrag van managers.
Hij bezit uitgebreide kennis en ervaring in het adviseren van topmanagers. Zijn kennis en
deskundigheid op het gebied van informatiegedrag worden als leidend binnen het vakgebied
ervaren.
Voorheen werkte Guus Pijpers als Chief Information Officer bij Philips Electronics,
verantwoordelijk voor het creëren van toegevoegde waarde met behulp van informatie- en
kennismanagement. Als Corporate Information Manager bij Akzo Nobel was hij
verantwoordelijk voor de opzet en invoering van het globale IT beleid. Hij werkte verder als
Management Consultant en IT-Auditor bij KPMG.
Guus Pijpers is auteur van acht boeken en een groot aantal artikelen, gepubliceerd in
gerenommeerde vakbladen. Hij is een gerespecteerd spreker op internationale conferenties
en seminars. Hij geeft les over informatiemanagement en informatiegedrag aan
postdoctorale opleidingen en Executive MBA business scholen. Zijn meer dan dertigjarige
consultancy ervaring heeft betrekking op bedrijven en overheidsorganisaties in Europa en
Noord-Amerika.
Dr ir Guus Pijpers MBA is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in
bedrijfskunde en informatica. Hij heeft een Master Degree in Bedrijfskunde en in Informatica
van de Open Universiteit, evenals een onderwijsbevoegdheid in Informatica. Verder bezit hij
een Bachelor of Science in Informatica. Hij heeft zijn Executive MBA behaald aan de
Krannert School of Management van Purdue University, West-Lafayette, Indiana, USA.
Hij bezit tevens een Executive MBA van Tias Business School in Tilburg.
Guus Pijpers is Senior Associate bij het Management Centre Europe in Brussel, België.
Hij was jarenang lid van de redactie van TIEM (Tijdschrift voor Informatie en Management),
dat zich richt op C-level managers. Hij was ook jarenlang Academic Advisor bij het Institute
for Innovation & Information Productivity in San Francisco, USA. Verder was hij vele jaren als
Associate Professor of Information Behavior aan Tias Business School in Tilburg.

Contactgegevens Dr ir Guus Pijpers MBA
E-mail:

info@guuspijpers.com

Bedrijfswebsite:

www.acuerdis.com

Mobiel:

+31 6 5392 8130

Persoonlijke website: www.guuspijpers.com

