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Informatievoorziening

• Het geheel van alle activiteiten die betrekking 

hebben op het verzamelen, vastleggen en 

verwerken van gegevens, ten behoeve van de 

besluitvorming
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Informatie versus gegevens

• Gegeven: vastlegging van een bepaald feit

• Informatie: verzameling van gegevens op basis waarvan 

men besluit kan nemen
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Informatievoorziening

• Bestaat uit:

– Gegevens verzamelen en verwerken

– Zodanig ter beschikking stellen dat ze kunnen 

worden gebruikt om beslissingen te nemen
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Categorieën (interne) informatie

• Informatie om te kunnen plannen

• Informatie om te kunnen uitvoeren

• Informatie om te kunnen controleren

• Informatie om te kunnen corrigeren
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Soorten informatie

• Strategische informatie

• Tactische informatie

• Operationele informatie
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Strategische informatie

• Wordt gebruikt om koers lange termijn te kunnen 

bepalen

• Kenmerken:

 Vaag, ongestructureerd en complex

 Onzeker en niet altijd even betrouwbaar

 Afkomstig van buiten de organisatie
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Tactische informatie

• Wordt gebruikt om besluiten op middellange termijn te 

nemen

• Kenmerken:

 Concreet en relatief gestructureerd

 Afkomstig van interne en externe bronnen

 Minder complex dan strategische informatie

 In hoge mate zeker en betrouwbaar
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Operationele informatie

• Wordt gebruikt om besluiten op korte termijn te nemen

• Kenmerken:

 Zeer concreet en goed gestructureerd

 Vooral afkomstig van interne bronnen

 Niet complex

 Zeker en zeer betrouwbaar
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Eisen aan informatie

• Juistheid

• Tijdigheid

• Volledigheid

• Betrouwbaarheid
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Geautomatiseerde informatievoorziening (1)

• Voordelen:

– Informatie is op elk gewenst moment beschikbaar

– Informatie kan sneller en beter verzorgd worden 

gepresenteerd (betere rapportages)

– Softwarepakketten kunnen worden gekoppeld
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Geautomatiseerde informatievoorziening (2)

• Voorwaarden:

– Goed inzicht in de informatiebehoeften

– Voldoende vermogen om te investeren in hard- en 

software

– Medewerkers moeten met hard- en software kunnen 

omgaan (kennis en vaardigheden)

– Continuïteit moet gewaarborgd worden
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Geautomatiseerde informatievoorziening (3)

• Risico’s:

– Fouten bij gebrek aan kennis en vaardigheden

– Problemen doordat mensen hard- en software naar 

eigen inzicht gebruiken

– Relatief hoge kosten en uitgaven

– Diefstal 

– Verlies van belangrijke informatie
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Beveiligingsmaatregelen

• Fysieke maatregelen

• Organisatorische maatregelen

• Hardwarematige maatregelen

• Softwarematige maatregelen
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Fysieke maatregelen

• Voorbeelden:

– Apparatuur in een goed afsluitbare ruimte plaatsen

– Apparatuur beveiligen

– Brandpreventie

– Toegang tot automatiseringsruimte regelen

– Identificatie van aanwezigen
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Organisatorische maatregelen

• Voorbeelden:

– Goede toegangsregeling

– Back-ups maken

– Zorgen voor functiescheiding

– Nieuw personeel screenen

– Procedures opstellen over omgaan met hardware 
(bijv. laptops, usb-sticks, mobiele telefoons)
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Hardwarematige maatregelen

• Voorbeelden:

– Aparte computers gebruiken voor 

systeemontwikkeling en systeembeheer

– Extra computers beschikbaar hebben in verband 

met continuïteit
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Softwarematige maatregelen

• Voorbeelden:

– Firewalls en virusscanners

– Application controls

– Gebruikersnamen en wachtwoorden

– Geautomatiseerd back-ups maken
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