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Abstract  

Information governance is een logische, maar ook noodzakelijke ontwikkeling in organisaties om voordeel 

te halen uit de informatiemaatschappij. Het wordt steeds actueler, zodat een kritische beschouwing zeer op 

zijn plaats is. In dit artikel brengen de auteurs een aantal aspecten over information governance onder de 

aandacht die verder gaan dan het traditionele risico en compliancy denken. Er staat de CIO grote 

uitdagingen te wachten. Een vergaande digitalisering van de maatschappij met een explosief groeiende 

informatieberg terwijl we nog steeds een toenemende kostendruk zien op IT. De auteurs stellen dan ook de 

vraag of de CIO vandaag beschikt over passende instrumenten om werkelijk een informatiegericht beleid te 

voeren. 

Introductie 

De digitalisering van onze samenleving verdient meer aandacht op bestuursniveau omdat de gevolgen 

en ook mogelijkheden strategische vragen oproepen. De transformatie van papier naar digitaal bijvoorbeeld 

gaat verder dan een informatie-lifecycle-managementvraagstuk gericht op selectieve gegevensopslag. Mits 

toegankelijk opgeslagen, kunnen we gegevens uit verschillende bronnen steeds makkelijker combineren tot 

nieuwe informatie. Behalve dat er vaak een wettelijke eis is om gegevens te bewaren, biedt 

gegevensopslag organisaties nieuwe kansen. De digitalisering van de samenleving zorgt voor nieuwe 

platformen en mogelijkheden voor informatiedeling, kennisopbouw en besluitvorming. De voorbeelden 

daarvan zijn talrijk en te vinden in bijvoorbeeld sociale netwerken, nieuwe media, business intelligence en 

collaboration management. Informatie wordt steeds makkelijker reproduceerbaar en organisaties staan een 

explosieve groei van (digitale) informatievormen en -gebruik te wachten. Organisaties wisselen meer en 

meer informatie uit met externe partijen zoals klanten en ketenpartners. Door lossere organisatievormen 

maakt het procesgericht werken steeds meer plaats voor interactiegericht digitaal werken (Butler e.a., 

1997; Johnson, Manyika & Yee, 2005). 

 

De mogelijkheden die al deze ontwikkelingen bieden, vragen wel om een goed doordacht plan en slim 

beleid voor het benutten en delen van informatie voor organisaties. Hoewel nog niet zo bekend, is 

information governance een logische maar ook noodzakelijke ontwikkeling. Met information governance 

richten wij ons op de besturingsvragen „wat voor informatie hebben we nodig?‟, „hoe maken we effectief 
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gebruik van (bestaande) informatie?‟ en „wie is daar verantwoordelijk voor?‟ Information governance is 

ontstaan uit het idee dat: 

 informatie van primair belang is voor de business en onafhankelijk van de onderliggende 

technologie moet worden aangestuurd; 

 het besturen van informatie moet worden bevrijd van de beperkingen opgelegd door compliancy en 

control; 

 het concept „informatie‟, of „geïnterpreteerde gegevens‟, impliceert dat de besturing ervan 

meerdere gezichten moet kennen en naast technologie ook immateriële zaken zoals interpretatie 

en betekenisgeving moet meenemen in haar overwegingen. 

 

Al in 2003 kwam Pieter Wisse (Wisse, 2003) met de suggestie om information governance te 

introduceren. Pas nu, in 2010, lijkt de maatschappij er rijp voor. 

 

Het begrip „governance‟ is alomtegenwoordig in de business. Corporate governance is de discipline die 

zich richt op het goed functioneren van management, een proces waar voornamelijk de raad van bestuur, 

aandeelhouders en management belang bij hebben. IT governance, een subdiscipline van corporate 

governance, is een ingeburgerd begrip voor de sturing, performance en risk management van IT-systemen. 

De groeiende interesse in IT governance is vooral te danken aan compliancy-initiatieven zoals Sarbanes-

Oxley en Basel II, maar ook aan het gegeven dat IT-projecten nogal eens „out of control‟ kunnen raken en 

daardoor weinig bijdragen aan de performance van een organisatie. Vanuit het idee dat het succes van IT 

in hoge mate afhangt van gecontroleerde investeringen, gaat het IT-governanceconcept voorbij aan 

informatiegebaseerde ontwikkelingen in een organisatie. In plaats van op duurzame waardecreatie op de 

lange termijn voor onderneming en aandeelhouder, gestuurd vanuit een informatieperspectief, richt IT 

governance zich meer op aandeelhouderswaarde op de korte termijn, gestuurd vanuit een 

kostenperspectief. Anders gezegd, IT governance heeft betrekking op de manier waarop een organisatie 

moet zorgen voor haar IT-systemen, maar laat het bestaansrecht van deze systemen – informatie en hoe 

we daarmee omgaan – links liggen (Kooper, Maes & Roos Lindgreen, 2009). 

Dat information governance ook in Nederland steeds actueler wordt, valt bijvoorbeeld op te maken uit 

overheidsthema‟s zoals „informatie op orde‟, met als eerste resultaat de Baseline Informatiehuishouding 

Rijksoverheid 2008 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008). Maar bijvoorbeeld 

ook uit de opmerkelijke uitspraak in het adviesrapport van de Raad van Cultuur en Raad voor het openbaar 

bestuur 2008 aan het Ministerie van OC&W: „een brede visie over de rol en betekenis van informatie voor 

de overheid ontbreekt‟ (Raad voor het openbaar bestuur & Raad voor Cultuur, 2008). Daarnaast is er bij 

leveranciers en ook in de wetenschap steeds meer aandacht te bespeuren voor het concept „information 

governance‟. 

De dominante denktrend met betrekking tot information governance gaat veelal over de regels en 

verantwoording voor opslag, distributie en gebruik van gegevens. Dit denken vanuit risicomanagement en 

compliancy in information governance is niet zo verwonderlijk. Er zijn bijvoorbeeld momenten dat 

goedbedoelde informatie voor een organisatie een liability kan zijn. We willen hier een aantal aspecten van 

information governance belichten die verdergaan dan deze gedachte. We willen laten zien dat information 
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governance kansen biedt om een klimaat te scheppen waarin mensen in organisaties betekenis kunnen 

geven aan informatie en deze zinvol kunnen delen. 

Information governance in breder perspectief 

Er is blijk van een groeiend besef van de waarde van information governance. Een onderzoek van The 

Economist Intelligence Unit in 2008 gaf aan dat 77 procent van de respondenten van de enquête zegt dat 

enterprise information governance belangrijk zal zijn voor het succes van de onderneming in de komende 

drie jaar, dit vergeleken met slechts 49 procent vandaag (Economist Intelligence Unit, 2008). Menig 

organisatie zoekt naar praktische governanceoplossingen die helpen voordeel te vinden in de groeiende 

informatieberg, maar tegelijkertijd ook de risico‟s willen beperken wanneer het gaat over bijvoorbeeld 

elektronisch bewijsmateriaal, privacygevoelige zaken of intellectueel eigendom. 

Een aansprekend voorbeeld is het information-governanceprogramma bij NHS Connecting for Health, 

een directoraat van het Engelse Department of Health (zie www.connectingforhealth.nhs.uk). Information 

governance is een zeer actueel thema in de gezondheidszorg, maar is daar sterk gericht op standaarden 

voor toegang, opslag en transport, compliancy, codes of practice enzovoort in relatie tot 

patiëntgeoriënteerde gegevens en IT-systemen. Dat is zeer waardevol en belangrijk, want gegevens zijn de 

voedingsbodem voor informatie en kennis in de organisatie, maar deze invulling van information 

governance is wel erg technocratisch van aard. 

Ook bij leveranciers is er toenemende aandacht voor information governance. Er dienen zich nieuwe 

vormen van dienstverlening aan voor bijvoorbeeld het inrichten van governance frameworks, maar ook 

hardware- en softwareproducten die het uitvoeren van information-governancemaatregelen 

vergemakkelijken. Dat zijn vaak significante programma‟s om gegevens te beschermen, gestructureerd en 

vooral gecontroleerd te kunnen opslaan, te doorzoeken en te ontwikkelen tot een waardevol bedrijfsmiddel. 

Denk daarbij aan projecten voor archivering, records management, document management, enterprise 

search, business intelligence enzovoort. 

Dit groeiende besef over information governance beschouwen wij als een welkome ontwikkeling. Echter, 

zal het huidige information-governancedenken organisaties afdoende helpen bij de op informatie 

gebaseerde ontwikkelingen in onze maatschappij? Alle beschikbare technologie ten spijt, niet iedere 

informatiewerker zal het gewenste normgedrag tonen in de omgang met bedrijfsgegevens. Organisaties 

worden transparante netwerkorganisaties, social networking doet ook in het bedrijfsleven zijn intrede en we 

zien een ongebreidelde groei van ongestructureerde en vaak ook nietszeggende data („infoglut‟). Het 

huidige information-governancedenken is te beperkt. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de 

bedrijfsbrede normen en richtlijnen voor het beheer en passend gebruik van informatie. Informatie is veelal 

eigendom van individuele bedrijfsonderdelen die zich tevens ontfermen over het beheer. De 

governanceprocessen gaan dan typisch over kwaliteitstoezicht van die normen en richtlijnen, vaak ingevuld 

door „good stewardship‟ van processen voor informatiedeling. Deze resourceachtige benadering van 

informatie – informatie als strategische asset – houdt geen rekening met de subjectieve rijkdom van de 

betekenis van die informatie voor gebruikers en organisatie. Om een voorbeeld te noemen: tot hoeveel 

imagoschade kan de verkeerde betekenis van informatie leiden voor een individu of organisatie? 
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Het zou jammer zijn als information governance slechts ontaardt in een technologisch hoogstandje 

voor het borgen van behoud, beschikbaarheid, veiligheid en vertrouwelijkheid van informatie. Information 

governance is dan eigenlijk niet meer dan data governance (Beijer, 2009). Laten we het potentieel van 

information governance eens verkennen door de onderliggende concepten, informatie en governance, te 

bekijken tegen een achtergrond van informatiegeoriënteerde ontwikkelingen in organisatie en 

maatschappij.  

De emancipatie van informatie 

We noemden al even de term „data governance‟ om een scherp onderscheid te maken tussen data en 

informatie. Te vaak worden deze twee begrippen door elkaar gebruikt. Dat is op zich niet vreemd; 

informatie als concept is een complex en moeilijk te bevatten begrip. Bovendien heeft ons gebruik van 

informatietechnologie gezorgd voor een vertroebeling op dat punt en zijn we vaak geneigd informatie als 

een product van technologie te beschouwen. De Amerikaanse invloed draagt daar sterke aan bij; in 

tegenstelling tot in Europa wordt daar het verschil tussen data en informatie nauwelijks geadresseerd. 

In essentie is informatie een menselijke interpretatie van objectieve feiten ofwel data. Het heeft echter 

wel een paar eeuwen geduurd voordat deze interpretatieve visie zich ontwikkelde. Voorheen (eind 

zeventiende eeuw en de achttiende eeuw) werd informatie als een soort absolutisme ervaren. De vorm en 

de structuur moesten passen in het toenmalige wereldbeeld, evenals haar kaders voor politieke, sociale of 

wetenschappelijke ideeën. De geschiedenis van bijvoorbeeld kunst of wetenschap bevestigt dit maar al te 

duidelijk. Hoe anders was toch de status en betekenis van informatie eind twintigste eeuw. Informatie als 

ware kennis van de werkelijkheid van toen bestaat niet meer en heeft plaatsgemaakt voor een 

interpretatieve visie op informatie. Informatie wordt vandaag veel meer gezien als constructies van 

betekenissen en betekenis creërende systemen zoals onze taal. Het is onderdeel van een continu proces 

van betekenis creëren in een wereld waar meerdere betekenissen overvloedig aanwezig zijn (zie kader). 

We kunnen spreken van een emanciperend en democratiserend concept van informatie. Informatie heeft 

zich ontwikkeld tot handelswaar met als extreme uiting het dotcomtijdperk. Informatie kan ook steeds meer 

worden gezien als een medium waaromheen mensen zich organiseren en socialiseren. Dat zien we zeer 

uitbundig in het groeiende aantal toepassingen van internettechnologieën voor social networking. 

Platformen zoals eBay, Hyves en Twitter en online games zijn niet meer weg te denken uit onze 

maatschappij. 

De vergaande digitalisering van de samenleving heeft ook tot gevolg dat we informatie gemakkelijker 

reproduceren dan produceren – „create once, copy anywhere‟. Het wordt steeds moeilijker om hier een weg 

in te vinden vanuit ons traditionele informationele normenkader (Shapiro & Varian, 1999). De complexe en 

veelzijdige aard van informatie geeft genoeg aanleiding voor een zorgvuldige overweging van de 

governance van informatie; sturen alleen op compliancy volstaat niet. De logische vraag die dan rijst is: wat 

bedoelen we dan precies met governance? 
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Wat is governance? 

Governance lijkt wel een chique woord waar de IT-industrie dankbaar gebruik van maakt om structuren 

op te leggen die tot voorspelbaar IT-gedrag moeten leiden in organisaties. Soms zien we de wonderlijke 

vergelijking van governance met de roerganger op een schip. De concepten van governance gaan echter 

veel verder dan dit beperkte beeld. De voorgaande visie op informatie en socialisatie vraagt om information 

governance die verdergaat dan alleen regels en standaarden voor het juiste gebruik van informatie. 

Governanceprocessen vinden plaats in een dynamische wereld van grote diversiteit en complexiteit, 

waar creativiteit en intuïtie net zo belangrijk zijn als bestuurlijke doelgerichtheid (Kooiman, 2003). De 

invulling van governance is daarom sterk afhankelijk van bijvoorbeeld context, organisatievorm en cultuur. 

Theorievorming over governance maakt onderscheid in 1) hiërarchische governance, waar top-down 

richting en controle voor het zekerstellen van regelgeving het uitgangspunt is; 2) co-governance, waarin 

netwerken van verschillende partijen in ieders belang gemeenschappelijke waarden nastreven; en 3) self-

governance, waar het zoeken naar identiteit door gebruik van waarden en normen als gedragscode 

centraal staat. Bij deze modi van governance worden elementen (instrumenten, (inter)acties, beeldvorming) 

gebruikt die te maken hebben met bijvoorbeeld wetten, financiën, aanwezige kennis, motivatie, 

machtsuitwisseling, leerprocessen en impliciete waarheden (Kooiman, 2003). 

Met de ontwikkeling van informatie zoals eerder beschreven, zien we dat information governance een 

beroep doet op de combinatie van de drie governancemodi hiërarchische governance, co-governance en 

self-governance. Betekenisgeving en begripsvorming (sensemaking) hebben daarbij volop de aandacht 

(Maes & De Vries, 2008; Weick, 1995). Het beeld dat wij schetsen van information governance richt zich 

daarom óók op het scheppen van een goed klimaat waarin mensen betekenis kunnen geven aan informatie 

voor het uitoefenen van de dagelijkse activiteiten, een beeld waarin IT governance tekortschiet. 

De emancipatie van informatie 

 

Eind 17
de

 en 18
de

 eeuw Gisteren Morgen 

Schaarste 

Gegeven / Waarheid / Zekerheden 

Normen 

Betekenis 

Objectificeren 

Constructs 

Concepten en modellen 

Measure en control  

Economics 

Overvloed 

Keuzes 

Persoonlijk 

Waarden 

Onafhankelijk 

 

In ons economisch wereldbeeld domineren de modellen van de “perfect market” voor het 

creëren van waarde. Het ontbreekt echter aan modellen voor de individuele 

informatiebeleving
1
. Voor information governance is een combinatie van economisch en 

betekenisgerichte oriëntatie noodzakelijk. 

 

1) Huizing, A. (2007). Objectivist by Default. In A. Huizing, & E. J. de Vries, Information Management: 

Setting the Scene (pp. 73-90). Amsterdam: Elsevier.  
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Governance voor informatiegebaseerde ontwikkelingen 

Het IT-governancedenken heeft een aantal impliciete beperkingen met ongewenste gevolgen. Allereerst 

verzuimt het te adresseren hoe organisaties met informatie omgaan (creatie, gebruik enzovoort) om 

businesswaarde te creëren. IT governance beperkt zich enkel tot de aanschaf van en zorg voor IT-

systemen (Weill & Ross, 2007; Van Gremsbergen & De Haes, 2007). De meest eenvoudige 

informatiegerelateerde vraagstukken blijven daarmee onbeantwoord. Enkele voorbeelden: 

 het creëren van managementinformatie voor het tijdig informeren over de relevante performance-

indicatoren van een organisatie; 

 communiceren met andere partijen in de waardeketen over simpel voorraadbeheer, of de gehele 

end-to-end business performance; 

 effectief omgaan met klanteninformatie voor waardecreatie; 

 gebruik van internetcommunity‟s waar potentiële klanten deel van uitmaken. 

 
Ten tweede richt IT governance zich sterk op de controlzijde van het businessdomein. Administratie, 

regelgeving, verantwoordelijkheden, autorisaties, rapportages, monitoring en auditing worden vaak door 

het topmanagement gedreven. De ontwikkelingaspecten waar iedere business mee te maken heeft, zoals 

entrepreneurship, innovatie, creativiteit, improvisatie, waardecreatie en experimenteren, worden door IT 

governance zorgvuldig genegeerd. Deze top-downbenadering biedt weinig ruimte voor een IT-gedreven 

strategieontwikkeling. Het gat tussen business en IT wordt op die manier alleen maar groter. Dat is ook een 

logisch gevolg omdat IT governance zijn oorsprong vindt in de auditingwereld en niet bij IT- en 

businessprofessionals. Het IT Governance Institute bijvoorbeeld, de uitgever van COBIT, maakte deel uit 

van ISACA (Information Systems Audit and Control Association). De aanpakken en de frameworks voor IT 

governance zijn dan ook doorspekt met auditjargon en zijn dus bepaald niet populair bij business en IT. 

Hoe gaat de CIO hier een weg in vinden wanneer we bedenken dat de wereld om ons heen bol staat 

van informatiegeoriënteerde veranderingen? Er staan de CIO grote uitdagingen te wachten: een vergaande 

digitalisering van de maatschappij met een explosief groeiende informatieberg terwijl we nog steeds een 

toenemende kostendruk zien op IT. Beschikt de CIO vandaag over instrumenten om werkelijk een 

informatiegericht beleid te voeren? Information governance kan de CIO helpen bij deze worsteling en om 

antwoorden vinden op vraagstukken als: 

 hoe informatie betekenisvol kan zijn voor de business; 

 hoe informatie een evenwichtige uitwisseling tussen een organisatie en haar ecosysteem kan 

bewerkstelligen; 

 hoe passieve informatiegebruikers omgezet kunnen worden in actieve kenniswerkers; 

 hoe organisaties (concurrentie) voordeel kunnen halen uit de overvloed aan informatie. 

 
We zien dat information governance zeer welkom is voor de vele informatiegeoriënteerde ontwikkelingen 

die ons nog te wachten staan. Organisaties moeten het echter wel op een evenwichtige wijze oppakken, wil 

het iets opleveren. 
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Raakvlakken met andere disciplines 

Het is naïef om te beweren dat information governance een volledig nieuwe discipline is. Al jaren 

proberen disciplines zoals informatie- en kennismanagement een lans te breken voor een contextgedreven 

aansturing van het delen van informatie. Dankzij de ontwikkelingen binnen deze vakgebieden is het 

informatiebewustzijn aanmerkelijk gegroeid. Andere vormen van governance, zoals financial governance 

maar ook accountancy, hebben sterke raakvlakken met information governance. Waar deze vakgebieden 

vooral vanuit de financiële context vormgeven aan governance, is information governance vooral gericht op 

de generieke of gezamenlijke aspecten van contextgedreven governance. De vraag is welke 

informatiegerichte aspecten te vinden zijn in besturingsvormen, zoals corporate governance, financial 

governance, maar ook HR- en business governance. 

Aan de compliancezijde van governance zijn er enkele herkenbare ontwikkelingen die we als information 

governance kunnen zien. Denk bijvoorbeeld aan de privacywetgeving of de regels rondom intellectueel 

eigendom. Kenmerkend voor deze wet- en regelgeving is dat zij richtlijnen/eisen/geboden geeft voor 

generieke gegevens, gegevens die alleen binnen een specifieke context gebruikt mogen worden. 

Een ander raakvlak kan worden gevonden in data governance. Als we de literatuur erop naslaan 

(Economist Intelligence Unit, 2008; Donaldson & Walker, 2004; www.data governanceinstitute.com), 

worden data governance en information governance te pas en te onpas door elkaar gebruikt. Toch gaat 

data governance voornamelijk over de data assets in systemen en information governance over de 

interacties tussen mensen onderling en tussen mensen en systemen. Ontwikkelingen op het gebied van 

gegevensbeheer, zoals records management, vallen onder data governance. 

Conformance en performance! 

 

Information governance zoekt zorgvuldig naar de balans tussen control & groei. 

Hoe gaat de CIO de afweging maken tussen bijvoorbeeld de privacy wetgeving en 

„information in the cloud‟? Of de code informatiebeveiliging en de markt? 

Contextafhankelijk gebruik van gegevens
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In de disciplines rondom IT- en businessarchitectuur worden veelal principes en kaders ontwikkeld die 

aangeven op welke wijze een relatie geschetst kan worden tussen business, informatie, data en systemen. 

De hier ontwikkelde concepten hebben zo mogelijk ook toegevoegde waarde binnen information 

governance. 

Ook mag collaboration management als raakvlak niet ontbreken. Collaboration management is een 

ontwikkeling waarbij het gebruik van information governance onontbeerlijk is. Het is een toolgedreven 

ontwikkeling (Microsoft SharePoint, Lotus Collaboration management, IBM Collaboration en Document 

Management), waarbij organisaties hun informatie- en kennisprocessen proberen te ondersteunen. Zonder 

governance is dat een zeer lastige opgave! 

 

 

Figuur 1 – IT Relaties van Information governance 

 

Wat biedt information governance ons? 

Bij veel lezers zal de vraag rijzen waarom er nóg een expliciete vorm van governance nodig is. Toch zijn 

wij overtuigd van het nut en de noodzaak van informatie governance, en wel om twee redenen. Ten eerste 

besteden organisaties relatief weinig tijd aan de echte informatievraagstukken, waardoor bijvoorbeeld 

allerhande tooling gericht op informatievoorziening en -deling onvoldoende benut wordt. Behalve op de 

aanschaf en implementatie zal de CIO zich ook moeten richten op het daadwerkelijk gebruiken van dit 

soort systemen. Met het juiste mandaat en vertrouwen kan information governance helpen deze tooling 

effectief en waardevol in te zetten. 

Ten tweede hebben we nog maar weinig inzicht in de effecten van de alsmaar toenemende digitalisering 

van maatschappij en organisatie. De informatieberg en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid infoglut 

zal blijven groeien. Cloud computing en vergelijkbare ontwikkelingen zullen dat hoogstwaarschijnlijk 

versterken. Organisaties kunnen dan meer en meer gegevens combineren en dus nieuwe informatie 
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creëren. Dit proces van informatieovervloed is niet beheersbaar zonder een werkbaar governance 

framework. 

We moeten toegeven dat information governance enigszins voor de troepen uitloopt. „Voorlopers‟ zoals 

data governance en data kwaliteit zijn bijvoorbeeld nog maar nauwelijks verwerkte concepten. Toch is nu 

het moment om de mogelijkheden van information governance te onderzoeken. Het plaatst verwante 

governancevormen zoals data en IT governance in een beter perspectief en biedt organisaties een 

passend denkkader bij de informatiegerichte ontwikkelingen van morgen. Niet alleen om later 

informatievraagstukken beter te kunnen benaderen, maar juist ook om creatieve ontwikkeling rondom het 

gebruik van informatie in lossere organisatievormen te stimuleren. 

Conclusie 

Het is interessant om te zien wat information governance de komende jaren gaat doen. De 

ontwikkelingen in compliance en control zullen hard gaan omdat er steeds meer behoefte komt aan een 

uitbreiding van de richtlijnen. Vooral de privacywetgeving, het eigendomsrecht en auteurschap staan in 

onze informatiemaatschappij behoorlijk in de belangstelling. Ook het stellen van kaders voor records 

management en archivering zal hard gaan omdat bij compliance en security officers de 

verantwoordelijkheid groeit voor het (steeds) meer digitaal vastleggen van informatie. 

Vanuit een kaderscheppend perspectief, de waarde van informatie vergroten en beter benutten, zijn de 

ontwikkelingen minder expliciet zichtbaar en behoorlijk gefragmenteerd. Momenteel zijn het vooral de 

verschillende bedrijfsfuncties die zich ontfermen over informatiegerichte ontwikkelingen. Die zijn vaak 

specifiek gericht op hun doelen en weinig op het gedeelde belang. Wederzijds gebruik van 

informatiebronnen en het optimaliseren van het generieke aspect van informatie delen bieden 

synergievoordelen. Vooral op het governancevlak kunnen deze het best bereikt worden als de 

verantwoordelijkheid voor information governance centraal belegd wordt. De CIO zou hierin het initiatief 

moeten nemen. Wij verwachten dat organisaties die hierin vooroplopen, zich positief kunnen 

onderscheiden. 

We kunnen met recht stellen: „information governance is here to stay‟. Het biedt veel potentieel voor 

informatiegerichte ontwikkelingen, maar dan wel evenwichtig geïmplementeerd, zowel kaderstellend als 

kaderscheppend: van zeer strikt, zoals compliance, tot aan het creëren van ruimte, zoals Wikipedia. 
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