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MIN OF MEER INFORMATIE Door Guus Pijpers

Informatie vermijden
Het is soms moeilijk, zelfs onvermijdelijk, om informatie te 
vermijden. Vele verkeersborden heb ik ontelbare keren gele-
zen. De eerstvolgende keer lees ik ze weer, terwijl het voor 
mij allang geen nieuwe informatie meer is.

Behoud van informatie
De eerste wet van de thermodynamica, ook wel de Wet 
van behoud van energie genoemd, stelt dat energie niet 
verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan. Maar voor 
informatie geldt dat niet. Al vroeg realiseerde de mens zich 
dat informatie verloren ging als je die niet overdroeg of 
vastlegde. We kunnen een formule of uitspraak op papier 
of het bord schrijven. Vervolgens verbranden we het papier 
of vegen het bord uit. De informatie gaat echt verloren. Zo 
breken we ons nog steeds het hoofd over de vraag hoe die 
Egyptenaren de piramides hebben gebouwd. Informatie 
daarover zijn we echt kwijt. Pas sinds de opkomst van com-
puters is die vastlegging gemakkelijker geworden. Wat niet 
automatisch inhoudt dat alle informatie ook echt bewaard 
blijft.

Zware informatie
Als een baksteen valt, komt dat door de zwaartekracht. 
Maar wat zwaartekracht precies is en waardoor dat aanwe-
zig is, weet niemand. Met andere woorden, iets een naam 
geven (=informatie) betekent nog niet dat we het begrijpen. 
Toch is dat in onze maatschappij aan de orde van de dag. 
Zo heb ik ooit, vergeefs, een buitenlander proberen uit te 
leggen wat een voordeurdelersregeling is.

Roddels zijn het nieuws van morgen
Roddelen zien we meestal als iets negatiefs, maar het is een 
belangrijke communicatievorm. Waar heb je zelf voor het 
laatst over geroddeld? Roddels gaan vaak over essentiële 
zaken: relaties, familievetes, waardeoordelen. Roddels zijn 
bij veel mensen geliefd, juist omdat ze zo veel informatie 
bevatten. Roddelen is een spontane vorm van informatie 
uitwisselen, vaak in een prettige omgeving – twee zaken 
waar mensen gevoelig voor zijn. Roddels geven vaak waar-
devolle informatie over iemands positie en laten tegelijker-
tijd zien wie zich niet aan groepsnormen houdt. Roddels 
zijn ook noodzakelijk wanneer de informatievoorziening van 
de top onvoldoende is. Vooral in crisissituaties is dat goed 
merkbaar. Roddels verminderen dan het angstgevoel en zijn 
alleen al daarom onontbeerlijk.

GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van infor-
matie (ask@guuspijpers.com).
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In een interview met iBestuur 
heeft Maarten Hillenaar laten we-
ten dat hij begin volgend jaar zijn 
functie als directeur Informatise-
ringsbeleid en CIO Rijk neerlegt.

Hij heeft er in januari 2014 vijf jaar 
opzitten en wil de tijd en ruimte ne-

men voor zijn eigen professionele ontwik-
keling en meer tijd voor zichzelf. In het 
interview stelt Hillenaar dat hij bij zijn 
aantreden een periode van ongeveer drie 
jaar als Rijks-CIO voor ogen had. Dat zijn 
er uiteindelijk vijf geworden door de am-
bitieuze plannen met de I-strategie om 
de IT van de rijksoverheid verregaand te 
standaardiseren en consolideren.
Hillenaar laat het vellen van een oordeel 
over deze I-strategie graag aan anderen. 
Wel zegt hij dat het een belangrijk funda-
ment is onder de door het kabinet uitge-
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taal te werken.
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