PERRY VAN DER WEYDEN
CIO RIJKSWATERSTAAT

OUDE INFORMATIE

Hoofdingenieur-directeur van de
dienst Centrale Informatie Voorziening van Rijkswaterstaat. Dat is de
officiële benaming van de CIOpost die Perry van der Weyden
inmiddels bekleedt.

V

an der Weyden was tot voor kort directeur van het zogeheten Shared Service
Center ICT bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Daar was hij verantwoordelijk voor het samenvoegen van het werkplekbeheer en de
achterliggende infrastructuur voor steeds
meer kerndepartementen. De IT-bestuurder was enkele jaren geleden nog genomineerd voor de CIO of the Year Award.
Ook bij Rijkswaterstaat zal Van der Weyden te maken hebben met het fenomeen
shared-servicecenter.
Rijkswaterstaat
werkt wat betreft inkoop, facilitaire diensten, personeelszaken en informatievoorInrichtingen en de Belastingdienst. Hij
zal tevens met big data aan de slag moeten. Ook in de civiele techniek is er sprake
van een toenemende inzet van slimme systemen en industrieel internet. Daarnaast
wordt verwacht dat auto’s en boten onderdeel zullen worden van nieuwe informatie-ecosystemen met een bijkomende
data-explosie tot gevolg.

Door Guus Pijpers

Goethe (1749-1832) zei het al: ‘Sommige boeken schijnen
geschreven te zijn, niet om iets uit te leren, maar zodat men
weet, dat de schrijver iets geweten heeft’. Met veel andere
informatie-artefacten is het net zo. Blogs, artikelen, Facebook: voor wie publiceren al die mensen hun persoonlijke
informatie?
Oeroude informatie
Traditionele stammen hebben vaak opmerkelijke technieken
ontwikkeld om informatie met elkaar uit te wisselen en aan
volgende generaties over te dragen. Behoud: vooral de
ouderen moeten ervoor zorgen dat de culturele waarden en
normen blijven voortbestaan. Interpretatie: informatie moet
bruikbaar zijn. Jagers van de stam geven hun ogen goed de
kost en zoeken naar aanwijzingen in het landschap die laten
zien dat en in welke richting hun prooi zich heeft verplaatst.
Organisatie: informatie wordt gedeeld om groepsactiviteiten als de jacht of handel te coördineren. Presentatie: de
wijze waarop informatie wordt weergegeven, moet aansluiten bij het doel en belang van alle stamleden. Toegang:
jongeren hebben niet tot alle informatie toegang. De
ouderen dragen over en pas na die overdracht zijn jongeren
volwaardige leden van de stam. Verspreiding: nieuwtjes en
roddels zijn nodig om bijvoorbeeld te weten waar kuddes
zich bevinden of eetbare planten. Vergelijkbare regels gelden trouwens ook voor elk willekeurig modern gezin, elke
organisatie of ander verband.
Traditionele informatie
Traditionele stammen nemen ook de volgende regels in
acht wanneer informatie wordt overdragen: (1) alle informatie brengen ze in elkaars nabijheid over; (2) de stamleden
maken gebruik van allerlei geheugentechnieken tijdens het
overdragen van informatie, zoals alliteratie, rijm, herhaling,
halfrijm, bijnamen, spreekwoorden en vaste uitdrukkingen;
(3) ze kunnen herinneringen actief wissen uit het geheugen,
bijvoorbeeld omdat de informatie niet langer nodig is. Dat
doen ze door niet meer over informatie te praten, zodat
de herinnering slijt; (4) ze vertellen elkaar informatie in een
vorm die direct aansluit bij hun ontvangers. Ze kennen de
ander goed en laten bewust overbodige informatie weg; (5)
nieuwe informatie wordt overgedragen door ouderen, met
instemming van de dorpsoudste.
GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van informatie (ask@guuspijpers.com).

001010100101010100101011110101010010101101001010101010100110101011010101010101010101111110010101001010101001011110011
Ctac gaat zijn XV Retail Suite implementeren bij Maxeda DIY
Group, de grootste doe-het-zelfretailer in de Benelux. Ict-dienstverlener De Ictivity Groep, en F-Secure hebben een partnership
gesloten voor het aanbieden van securityoplossingen. Frank Hommers (37) is bij Bridgis in dienst getreden als manager ict.
Dell en KPN Consulting zijn een preferred partnership aangegaan voor Dell Boomi: een cloudoplossing die de mogelijkheid
biedt om dynamische datastromen te integreren tussen alle eigen applicaties in de cloud en binnen de eigen infrastructuur.
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