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‘Tonino-blunders’ alleen te voorkomen door ‘Tonino’s’ zelf

Nr. 4 dec 2004 / jan 2005

in dit nummer

Doxis vindt is een nieuwe rubriek in Info Management. In elk nummer neemt één van de medewerkers van Doxis
positie in op een actueel thema.
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Door: Dick de Maa, unitmanager Doxis

omdat het moet. Zelfs de angst voor straf, als die er al is, is
niet voldoende. Zulke medewerkers leggen zich alleen
neer bij beperkingen in hun werk als ze er zelf de zin en

Enterprise Content Management
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De affaire-Tonino lijkt een incident, maar dat is niet zo.

weinig organisaties zich bij het inrichten van hun informa-

Dagelijks lopen bedrijven en overheden het risico dat

Direct van het DEC

8

Nieuwe ontwikkelingen

10

het nut van inzien, zo is onze ervaring. Toch richten maar
tiebeleid op de medewerker en de bedrijfscultuur. Ze zoeken het ten eerste meer in technische maatregelen, zoals

zeer vertrouwelijke informatie onbedoeld op straat

computers zonder harde schijf beschikbaar stellen aan
medewerkers, identificatie met een ‘token’ of het versleu-

belandt. Door erg slimme maar toch onnadenkende

en restricties, in dingen die moeten en niet mogen. Ook

medewerkers. Om dat te voorkomen zullen organisaties

Denken/ bouwen/ doen

12

telen van informatie. Daarnaast zoeken ze het in regeltjes
het parket-generaal in Amsterdam had volgens minister
Donner sluitende richtlijnen: de oude computer had terug-

het over een andere boeg moeten gooien. Technische

gebracht moeten worden om vervolgens ‘te worden
bewerkt met hamerslagen’. Toch parkeerde Tonino zijn

Signalementen

15

maatregelen en goede procedures zijn mooi bij informa-

oude computer langs de kant van de weg.

2
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tiebeveiliging, en ook zeker nodig. Maar de winst zit
Doxis vindt dat technische voorzieningen treffen en regels

vooral in ander gedrag. En dat dwing je niet zo maar af.

stellen zinloos zijn wanneer de eigen motivatie ontbreekt
Vooral omdat die regeltjes voor het gevoel van de profes-

Tonino zijn oude pc met vertrouwelijke gegevens langs de

sional van buiten komen: niet vanuit de eigen groep van

weg. Heel Nederland verwijt hem vervolgens zijn stommi-

experts maar vanuit de bedrijfsvoering, zoals ICT, archive-

teit. Toch gaan veel mensen en bedrijven op vergelijkbare

ring en controlling. Allemaal clubs waar ‘ze niet begrijpen

wijze in de fout. Denk aan de velen die de laptop van de

hoe wij hier werken’.

zaak in hun geparkeerde auto laten liggen, of meenemen
op vakantie. ‘Nooit eerder werden er na een zomerperiode zo veel schootcomputers gestolen of als vermist opgegeven als dit jaar’, berichtte het Algemeen Dagblad.
Ongetwijfeld zaten daar computers tussen met bedrijfsgeheimen op de harde schijf, klantinformatie, patiëntgegevens en wat dies meer zij. En dan zijn er nog de volksstammen die lekker een dagje gaan thuiswerken en daaraan
voorafgaand alvast even hun stukken mailen van medewerker@kantoor.nl naar medewerker@thuis.nl. Zodat die
stukken op de eigen thuis-pc komen te staan.
Doxis vindt wat het Openbaar Ministerie met officier van
justitie Tonino overkwam, kan anderen ook gebeuren.
Regels en afspraken kunnen nog zo deugdelijk zijn, hoogopgeleide professionals houden zich daar niet zo maar aan

Doxis Info Management nr. 4

Doxis vindt

om te handelen naar geldend informatieveiligheidsbeleid.
Zich van geen kwaad bewust zette officier van justitie
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Greep op de ‘information soup’
Het beïnvloeden van die menselijke, zachte kant is natuur-

Doxis vindt dat overheden en bedrijven zich moeten ont-

lijk een lastig proces, zeker als dat gebeurt vanuit het

worstelen aan de neiging tot controle, beheersing en

belang van ‘governance’. Hoogopgeleide professionals van

inperking. (Denk ook aan de reflex binnen het kabinet na

het kaliber Tonino hebben binnen hun dagelijks werk wei-

het lekken uit de Miljoenennota.) De insteek moet zijn: de

nig op met ‘aardse’ zaken als informatie- en beveiligings-

organisatie schept mogelijkheden en de medewerker

beleid. Zij zien dat als administratief gezeur, zo leren wij in

toont commitment aan het gezamenlijk belang van

onze projecten. Toch is ook (lees: juist) hun betrokkenheid

betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit. De medewer-

nodig. Daarom zullen organisaties gericht moeten werken

ker houdt zich uit eigen overtuiging aan de afspraken die

Elke organisatie dient haar informatie – onafhankelijk van

brengen of de kwaliteit van de zoekresultaten kan ver-

aan een werkwijze en een mentaliteit die voorkomen dat

daarbij horen, zoals die in het kader van het informatiebe-

het type informatie en waar het zich in de organisatie

beteren zal de aandacht van organisaties trekken. Er

informatie op straat belandt. Dat zal alleen maar lukken

leid. Bij nalatigheid, onkunde of kwade wil wordt dan wel

bevindt – te creëren, te organiseren, te analyseren, te behe-

kunnen immers sneller zaken gedaan worden.

als deze organisaties professionals tegemoet komen in hun

zonder enig pardon gestraft. Dus niet, zoals minister

ren en te archiveren. Dat is natuurlijk veel makkelijker

behoefte aan vrijheid, autonomie en flexibiliteit. En als zij

Donner in het geval van Tonino besloot, direct aangeven

gezegd dan gedaan. Organisaties breken zich dan ook het

die professionals zelf de zin laten inzien van maatregelen

dat er geen personele consequenties zouden volgen. Dat

hoofd over hoe zij orde aan kunnen brengen in de overwel-

complexiteit enorm toegenomen

om risicoschade te voorkomen.

iemand een ster is in haar of zijn inhoudelijke werk en dus

digende hoeveelheid papieren en digitale informatie. Dat is

Naast de traditionele documenten en digitale gegevens

moeilijk te vervangen, mag dan niet zwaarder wegen.

niet zo vreemd als je bedenkt dat de hoeveelheid papieren

worden de webpagina’s van het internet en intranet

Doxis vindt organisaties die willen voorkomen dat vertrou-

Professionele organisaties die bestaan uit wat wel kennis-

documenten, digitale gegevens, websites en digitale

steeds belangrijker voor hoe organisaties werken en

welijke informatie in verkeerde handen valt, zullen ener-

werkers wordt genoemd moeten doelbewust en gericht

bedrijfsmiddelen de laatste jaren explosief is gegroeid. De

zakendoen. Bovendien verhogen extranet en externe

gie moeten steken in voorlichting en bewustwording van

aan een systeem bouwen op basis van het principe van

recente technologische ontwikkelingen zorgen er echter

informatiebronnen de complexiteit en de kosten van de

hun medewerkers. Pas dan zullen technische maatregelen

‘vertrouwen, tenzij’. Geïnstitutionaliseerd wantrouwen

voor dat applicaties, processen en vaardigheden die nodig

informatiehuishouding van een organisatie. Afbeel-

en regels hun vruchten afwerpen. De boel dichttimmeren

werkt alleen maar averechts. Dat schept nou juist die

zijn om verschillende typen bedrijfsinformatie te kunnen

dingen, video- en audiobestanden komen daar dan nog

is geen optie. De discipline moet van binnenuit komen,

afstand tussen individu en organisatie die overbrugd moet

beheren, steeds meer naar elkaar toe groeien. Dit heeft tot

bij. Er wordt wel gesproken van een ‘information soup’

niet van buitenaf.

worden. Verantwoordelijkheid geven en verantwoording

gevolg dat onderscheid tussen deze typen steeds minder

(Noorlander 2001).

laten afleggen – dat is de enige weg.

zinnig en relevant zijn. Een term die daardoor in opkomst

Door: Onno de Moor, adviseur bij Doxis

zijn werkdag bezig is met het zoeken naar (interne of
externe) informatie. Alles wat deze zoektijd kan terug-

2. Informatie is in hoeveelheid, verscheidenheid en

is en steeds vaker gebruikt wordt is Enterprise Content
4

Management (ECM). Deze term wordt gebruikt om te ver-
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wijzen naar een geïntegreerde aanpak van het beheersen

Wat is ECM?

Enterprise Content Management
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van alle in een organisatie aanwezige informatie.

Een van de problemen van een nieuwe trend of ontwikkeling is dat definities nog niet helemaal zijn uitgekristaliseerd en dat verschillende belanghebbenden het onderwerp naar ‘naar zich toe definiëren’. Zo is het ook met
ECM. Want het enige waar de experts het met betrekking
tot ECM echt over eens zijn, is dat niemand precies weet
wat ECM inhoudt. Het is een opkomend concept dat managers, academici en verkopers allemaal proberen te begrijpen en te definiëren. In dit artikel wordt onder ECM verstaan: ‘de strategieën, bedrijfsmiddelen, processen en deskundigheid die een organisatie nodig heeft om alle informatie (ongeacht het type) gedurende de levenscyclus te
beheersen.’

Vanwaar die aandacht?
Er zijn vier verklaringen voor de aandacht voor ECM.

1. Efficiënter en doelmatiger werken
Als er efficiënter en doelmatiger gewerkt kan worden,
dan zijn er al snel veel organisaties geïnteresseerd. Een
recent onderzoek (Kontzer, 2003) heeft aangetoond dat
de gemiddelde kenniswerker ongeveer een kwart van
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