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IINFORMATIE IS HET BELANGRIJKSTE bezit van een onderne-

ming. In de dynamische en concurrerende economie

van vandaag de dag is informatie de levensader van een

onderneming geworden. Het vergaren, managen en ver-

spreiden van informatie staat centraal bij veel onderne-

mingsactiviteiten en zal bijna in alle gevallen het falen of

het succes van de onderneming betekenen. Informatie

kan immers kennis creëren, waarmee een strategische

voorsprong en concurrentievoordeel verkregen kan wor-

den. Bovendien vereisen alle processen informatie-input

en zullen daarna voor informatie-output zorgen (Bucha-

nan).

Het woord ‘audit’ heeft in verschillende landen een andere

gevoelswaarde. In de VS wordt auditing geassocieerd met

belasting en inkomen. In Engeland wordt een audit vaak

gezien als een onnodige last en een duur proces om te vol-

doen aan financiële eisen van de Companies Act. Anderen

vinden het woord audit te veel refereren aan terugkijken

in het verleden in plaats van naar de toekomst en daarom

te weinig dynamisch. Wat de reactie op het woord ook

mag zijn, de audit is een uitstekende aanpak om te starten

met goed informatiemanagement. (Robertson)

Een information audit is een systematische aanpak om

binnen een organisatie inzicht te verkrijgen in de informa-

tiebehoeftes, de informatie en kennis die aanwezig is, de

informatiestromen en de hiaten. Het resultaat is een

‘informatiekaart’, op basis waarvan de organisatie beslis-

singen kan nemen ten aanzien van het informatiebeleid of

de kennismanagementstrategie. Daarnaast kan deze infor-

matiekaart gebruikt worden als uitgangspunt om bijvoor-

beeld de inhoud van een intranet te bepalen. (Oxbrow)

Doel en voordelen
Succesvol topmanagement is van het belang van informa-

tie doordrongen. Zij heeft immers vaak de kosten gezien

van een slecht managementinformatiesysteem – kosten in

termen van verspilde tijd en geld. Hoeveel tijd is er niet

gaan zitten in het zoeken naar bepaalde informatie in

plaats van deze informatie snel onder handbereik te heb-

ben en te kunnen gebruiken. De information audit is de

eerste stap naar een goede return on investment van infor-

matiebronnen en informatiespecialisten.

Wanneer informatie als vierde productiefactor in een

bedrijf wordt gezien, is het logisch dat er ook verantwoor-

ding over wordt afgelegd in de vorm van een information

audit. De volgende redenen kunnen worden aangevoerd

om een audit te doen:

• een information audit geeft een beeld van het collectieve

informatiebezit en de informatiebaten van de organisatie;

• een information audit geeft een beeld van de informatie-

behoeftes van de organisatie zelf, de verschillende afdelin-

gen en de individuele medewerkers;

• de interne informatiebronnen worden in beeld gebracht

en hoe deze nog efficiënter kunnen worden gebruikt;

• de externe bronnen worden ook in beeld gebracht en hoe

deze doeltreffender kunnen worden gebruikt;

• ‘informatie-eilanden’ kunnen worden geïdentificeerd.

Met andere woorden: alle informatie-entiteiten kunnen in

kaart worden gebracht, zodat bepaald kan worden in hoe-

verre deze eilanden gescheiden kunnen blijven;

• onnodige informatieduplicaten en informatie-uitgaven

kunnen aan het licht komen. Daarnaast kunnen ook infor-

matiehiaten geconstateerd worden;

• een information audit geeft inzicht in de deskundigheid

en kennis van medewerkers en kan een aanzet zijn voor

een zogenaamde kennisbank;

• bepaald kan worden of informatie voldoet aan criteria als

kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid, actualiteit, tijdigheid,

kosten- en tijdsbesparing, etcetera.

Informatie en kennis worden dan herkend als belangrijk

bezit in een organisatie. Medewerkers kunnen op het juis-

te moment beschikken over de juiste informatie en kun-
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nen daardoor sneller de juiste beslissingen nemen en de

klanten beter van dienst zijn. Doordat de organisatie

beschikt over de meest actuele informatie en snel kan

reageren op signalen uit de omgeving, kan de organisatie

concurrentievoordeel behalen.

Het belangrijkste voordeel is dat informatie als een waar-

devol bezit wordt beschouwd, dat creativiteit en innovatie

kan stimuleren.

De organisatie kan nu immers:

• beter gebruik maken van haar intellectuele bezit;

• beter gebruik maken van externe informatie;

• duplicatie voorkomen;

• information overload voorkomen;

• tijd en geld besparen door efficiënter te werken.

De twee belangrijkste redenen om een information audit

uit te voeren zijn op dit moment intranet en kennisma-

nagement. Het intranet omdat deze vaak weinig oplevert,

omdat bij het ontwerp van de inhoud geen rekening

gehouden is met informatie- en kennisbronnen en 

-behoeftes. En voor kennismanagement geldt dat het een

zeer complex geheel is om vat te krijgen op alle informatie

en kennis die aanwezig is zowel binnen als buiten de orga-

nisatie, én wanneer en waar de informatie nodig is.

(DiMattia, Oxbrow, Boon, Bertolucci)

De aanpak 
Het is onmogelijk om een standaard aanpak voor de infor-

mation audit te benoemen. Organisaties zijn niet hetzelf-

de, het doel van de information audit kan verschillen en

natuurlijk kan het beschikbare budget heel verschillend

zijn. 

De literatuur vermeldt veel soorten van aanpak, echter de

aanpak van Buchanan is het meest volledig en onderdelen

Foto: Egon Viebre
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Case 1: Interactief marketingcommunicatiebureau

Een groot interactief marketingcommunicatiebureau is gestart
met een kennismanagementtraject. Voor de eerste fase in dit
traject is een informatiescan gemaakt. Hiervoor is een deel van
de aanpak van een information audit gebruikt. Het doel van de
informatiescan was om de huidige informatiesituatie in beeld te
krijgen. Hiervoor zijn dertien medewerkers geïnterviewd. 

Het interview bestond uit vier onderdelen van vragen:
1. Welke informatie wordt er gemaakt? Hierin kwamen onder
andere vragen aan de orde over de vorm en de manier van
opbergen.
2. Wat is de informatiebehoefte? Hierin kwam aan de orde welke
informatie voor welke taak nodig is.
3. Wat zijn de meeste gebruikte bronnen? In dit deel werd onder
andere gevraagd naar wat de medewerkers in een centraal infor-
matiepunt (kennisbank) zouden willen hebben.
4. Hoe wordt de kennis gedeeld? Gevraagd werd onder andere
naar de cultuur om kennis te delen en of er specifieke proble-
men waren die het delen van informatie met anderen verhinde-
ren.

Deze interviews zijn samengevat in tabelvorm en naar aanlei-
ding hiervan is een kort rapport geschreven met de knelpunten
en problemen die het informatie en kennis delen met anderen
verhinderen. Daarnaast zijn de ideeën die bij de medewerkers
leven over een centraal informatiepunt (kennisbank) in beeld
gebracht en een aantal aanbevelingen (onder ander enkele
quick wins) gegeven.

Uit de interviews is onder andere het volgende naar voren geko-
men:

Het grootste deel van de geïnterviewden vindt dat informatie en
kennis wel binnen de eigen groep/afdeling gedeeld wordt. Tus-
sen afdelingen onderling echter niet of nauwelijks. Een aantal is
van mening dat de cultuur om te delen wel aanwezig is, een
aantal vindt dat de medewerkers niet de discipline hebben. 
Iedereen vindt het heel belangrijk om informatie en kennis te
delen.
Veel genoemde informatiebronnen zijn: eigen kennis en ervaring,
collega’s (gesprekken en vergaderingen), internet, e-mail, werk-
opdracht, persoonlijk netwerk, externe experts, vakliteratuur. 

Voorbeelden van knelpunten waren:
• veel informatie wordt (ook) nog op papier opgeborgen, meest-
al alleen op de eigen afdeling, waardoor het moeilijk toeganke-
lijk wordt;
• gegevens van klanten worden per accountgroep opgeborgen,
handmatig in ordners en ook in Word-bestanden. Hierin kan
men niet op onderwerp (trefwoord) of combinaties van onder-
werpen terugzoeken. Tevens kan men niet de gegevens in één
zoekgang van álle klanten vinden. Het is moeilijk om de histo-
rie van een bepaalde klant, project of actie terug te vinden;
• personeelsgegevens zijn lastig up-to-date te maken. Er is een
groot verloop. Medewerkers komen zelf niet met wijzigingen;
• de informatie die nodig is voor een inzending voor een recla-
meprijs moet van veel verschillende afdelingen komen. En op 
dat moment nog bij elkaar gezocht worden.

Problemen die het delen van informatie en kennis met anderen
verhinderen:
• bijna alle afdelingen hebben een persoonlijk archief. Er is geen
centraal archief;
• kennis bij medewerkers is niet altijd voldoende om juiste infor-
matie door te geven;
• ontbreken van een kennisbank; nu wordt er steeds opnieuw
adhoc naar informatie gezocht;
• ontbreken van discipline bij medewerkers, te veel adhoc pro-
jecten;
• tijdsdruk;
• sommige informatie is vertrouwelijk;
• kennis van automatisering is onvoldoende;
• snelle wisseling van medewerkers, kennis valt weg.

Een greep uit het aantal ideeën voor een centraal informatie-
punt c.q. centrale database(s):
• klanten: alle gegevens van klanten in een database; een
beschrijving van ‘best practices’;
• gegevens over branches en concurrenten en wat concurrenten
gedaan hebben;
• een kennisbank; waarin gekeken kan worden per medewerker
wat zijn werkervaring, kennis, expertise is, scripties die geschre-
ven zijn etcetera;
• leveranciersinformatie (drukkers, fotografen, freelancers) en
hun beschikbaarheid en hun prijzen.

Als aanbevelingen zijn onder meer gegeven:
• als eerste met de ideeën over de centrale database met klant-
gegevens aan de gang gaan. Hierdoor kunnen veel knelpunten
opgelost worden;
• beter gebruik maken van de in huis aanwezige automatise-
ringsmogelijkheden. Lotus Notes wordt alleen gebruikt voor e-
mail. De standaard meegeleverde applicaties zouden een aantal
knelpunten op kunnen lossen.

De informatiescan zal gebruikt worden om een informatie-
stroomschema te maken en zal input zijn voor de te maken ken-
niskaart. Daarna worden de kennisdomeinen en het kennismo-
del gedefinieerd en vindt de softwarekeuze plaats. Het uiteinde-
lijke doel is een kennismanagementsysteem, waar zowel het
nieuw te vormen kenniscentrum een rol bij speelt als de te
benoemen kennisscouts in de organisatie.
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uit deze aanpak worden steeds teruggevonden in de litera-

tuur. Buchanan pleit voor een aanpak van een information

auditor in samenwerking met een projectgroep (werk-

groep). Anderen pleiten voor twee information auditors

met eventueel een klankbordgroep. 

Volgens Buchanan zijn er vijf verschillende fasen in de

aanpak van de information audit te onderscheiden: promo-

tie, onderzoek, analyse, kosten en conclusie. 

Promotie
Het doel van deze fase is om ondersteuning en medewer-

king te verkrijgen van zowel het topmanagement als de

rest van de organisatie.

Er zijn drie stappen:

1. Promotie van de voordelen van de information audit:

hiermee wordt de organisatie duidelijk gemaakt dat de

information audit een belangrijk instrument is voor infor-

matiemanagement. Daarnaast neemt het achterdocht en

vijandigheid bij de medewerkers weg.

2. Aanmoedigen van meewerken en meedenken binnen

de hele organisatie. Een ‘goedkeuringsbrief’ van de direc-

tie is hierbij erg succesvol.

3. Aan de hand van een kort vooronderzoek kan de auditor

voorlopige inschattingen maken. Tevens geeft dit vooron-

derzoek een inzicht in de mate waarin medewerkers op de

hoogte zijn van informatie.

Promotie is een belangrijke fase in het succes van de

information audit.

Onderzoek
In de tweede fase wordt top-down een strategische analyse

van de organisatie gemaakt in zes stappen:

1. De missie van de organisatie wordt genoteerd. Door de

missie leert men het doel van de organisatie kennen en

weet men wat de organisatie wil bereiken.

2. De omgeving van de organisatie wordt in beeld

gebracht. Om de informatiebehoeften van de organisatie te

begrijpen is het belangrijk om de politieke, economische,

sociale en technische omgeving van de organisatie te ken-

nen. Al deze factoren hebben invloed op de informatiebe-

hoeften.

3. De organisatiestructuur wordt in beeld gebracht. De

structuur bepaalt vaak de informatiestroom en kan een

informatiestrategie bevorderen of juist in de weg staan.

4. De organisatiecultuur wordt beschreven. De gebruiken,

waarden en het gedrag van mensen kan de waarde die er

gehecht wordt aan informatie beïnvloeden.

5. De informatiestromen worden in beeld gebracht. Infor-

matiestromen geven een beeld van welke informatie er in

de organisatie gemaakt wordt, wie de informatie maakt,

wie het gebruikt en hoe het gebruikt wordt. Het laat de

experts op bepaalde gebieden van informatie zien. Daar-

naast geeft het ook een beeld van de hiaten in de informa-

tievoorziening.

6. Een overzicht van de informatiebronnen van de organi-

satie wordt gemaakt. Dit zijn alle bronnen die informatie

geven, maken, en waarin die kennis opgeslagen is die bij-

draagt aan de missie. Deze stap is ter complementering

van de vorige vijf stappen, waarin natuurlijk ook veel bron-

nen naar voren komen.

Er zijn verschillende manieren om de voorgenoemde

informatie te weten te komen. Dit kan door middel van

multiple choice vragenlijsten aan een grote groep gebrui-

kers, online invulformulieren op het intranet, interviews

met zorgvuldig uitgekozen gebruikers, of brainstormses-

sies met werkgroepen. Een klankbordgroep kan eventueel

een controle op de resultaten geven.

Analyse
Het doel van deze fase is de informatie uit het onderzoek

te analyseren en te evalueren, alsmede een actieplan te

maken om de gevonden hiaten te verbeteren. Er zijn vier

stappen te ondernemen:

1. Een evaluatie van de informatiebronnen. Er wordt met

name gekeken welke bronnen strategisch belangrijk zijn,

welke veel nut hebben en veel gebruikt worden.

2. Een informatiestroomdiagram. Dit diagram geeft visu-

eel weer welke informatie, waar en wanneer gebruikt

wordt.

3. Een voorlopig rapport. Aan de hand van dit voorlopige

rapport met hiaten, bevindingen en aanbevelingen kan

een actieplan worden gemaakt.

4. Uit de voorgaande onderdelen van de analyse wordt een

actieplan gemaakt, om de problemen die geconstateerd

zijn op te lossen en de doelen die geconstateerd zijn vorm

te geven.

Kosten; waardering van informatie
In deze fase wordt de waarde van informatie in beeld

gebracht. Het doel hiervan is om de kosten te kunnen toe-

wijzen aan de informatiebronnen en informatiediensten

en de kosten tegen de voordelen en waarde van informatie

te kunnen afzetten. Daarnaast kunnen kosten nu meege-

nomen worden in de ontwikkeling of evaluatie van de

informatiestrategie. Aangeraden wordt om in deze fase

nauw samen te werken met de afdeling financiën.

De waarde van informatie in beeld brengen is en blijft een

lastige zaak. Buchanan geeft drie mogelijkheden aan:

1. Output base specification (OBS). Met deze methode wordt

met name het gebruik en de kwaliteit van de informatie-

bronnen in beeld gebracht aan de hand van schema’s met

waarderingscijfers die gebruikers geven aan deze bronnen.

Dit zegt iets over de kwaliteit van de informatiebronnen en

niet zozeer over de daadwerkelijke kosten.

2. Activity based costing (ABC). Met deze methode worden

de kosten van de informatiebronnen in kaart gebracht.

Zowel de kosten van de informatie zelf, als de personeels-

kosten om deze informatie te krijgen. Aan de hand van

deze methode kunnen kosten aan gebruikers toegewezen

worden.

3. OBS en ABC. Om zo volledig mogelijk te zijn, wordt

eerst gemeten hoe de gebruikers de informatie waarderen

en worden daarna de kosten in beeld gebracht om de effi-

ciency van de informatiebron te weten.

Conclusie; het rapport
Als laatste stap worden alle bevindingen en aanbevelingen

van de information audit in één rapport samengevoegd.

Het rapport bestaat uit twee delen:

1. Een beschrijving van het hele information audit proces,
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de problemen die men is tegengekomen en de aanbevelin-

gen om deze op te lossen.

2. De informatiestrategie wordt omschreven. Samen met

de werkgroep zal de auditor de toekomstige informatie-

strategie beschrijven, gerelateerd aan de missie en doel-

stellingen van de organisatie.

Continu proces
Een information audit is een uitstekend middel om een

documentatie/informatie-afdeling te promoten en om de

waarde ervan aan te tonen. Niets is van meer waarde dan

gebruikers en niet-gebruikers alle mogelijkheden van

informatiebronnen en informatiediensten te tonen en te

laten zien hoe deze in hun informatiebehoeften kunnen

voorzien. (DiMattia)

Een information audit is niet een eenmalige zaak. Het is

een continu proces. Ook nadat de acties uit de information

audit zijn geïmplementeerd (liefst door een projectgroep)

zal men regelmatig de informatiestromen en -behoeftes

onder de loep moeten nemen. Immers, informatie is

voortdurend in beweging. (Oxbrow)

Case 2: The International Confederation of Midwives

The International Confederation of Midwives is een internatio-
nale vereniging die zich inzet voor de belangen van vroedvrou-
wen over de hele wereld. De vereniging heeft een documenta-
tiecentrum in Den Haag. Het ICM wil dit documentatiecentrum
beter toegankelijk maken. Zij wil inzicht hebben in welke infor-
matie en bronnen aanwezig zijn en ook nodig zijn. Het grootste
deel van de collectie is voorheen in een computersysteem inge-
voerd, dat nu is omgezet in een MS Acces-database. Dit voldoet
niet. Men wil een gebruikersvriendelijk en flexibel bibliotheek-
systeem. Daarnaast wil de ICM een profiel van een documenta-
tiemedewerker en een inschatting van de tijd die deze werk-
zaamheden innemen.

Een groot deel van de aanpak van de information audit is
gebruikt om een advies te maken, waarin bovenstaande wensen
verwerkt zijn.

Door middel van interviews en een inventarisatie ter plaatse
werden de huidige situatie en de knelpunten in beeld gebracht.
Een greep hieruit:
• de informatie toegankelijk gemaakt in het documentatiecentrum
is sterk verouderd. De recente informatie ligt op stapels op diver-
se plekken in HQ (headquarter ICM) en is hierdoor moeilijk terug
te vinden. Zoeken naar recente informatie kost veel tijd;
• er is geen (documentatie) medewerker die zich bezighoudt
met het verzamelen, het toegankelijk maken van de binnenge-
komen informatie en het verspreiden van deze informatie;
• de library policy statement (dit is een korte beleidsnota over de
werkzaamheden van het documentatiecentrum) wordt niet
nageleefd en is niet volledig genoeg;
• de beleidsnotities ter voorbereiding van bijvoorbeeld de WHO
(World Health Organisation) vergaderingen zijn alleen terug
zoekbaar als Word-document;

• informatie voor beleidsmatige zaken wordt nu gemist in het
documentatiecentrum, zoals rapporten van internationale ver-
gaderingen, artikelen met achtergrondinformatie, rapporten van
de GAG;
• tijdschriften worden niet inhoudelijk ontsloten.

De huidige situatie en de knelpunten zijn uitgangspunt om de
toekomstige situatie te schetsen en een aantal aanbevelingen te
doen. Zoals:
• aanstellen van een documentalist die het kenniscentrum
opschoont, de achterstand wegwerkt en in de toekomst actueel
houdt, de informatie goed ontsluit en door middel van attende-
ring actief verspreidt;
• vervangen van de huidige MS Acces-database door een infor-
mation storage and retrieval-bibliotheeksysteem. Aan de hand
van het gemaakte programma van eisen wordt Cardbox aanbe-
volen;
• meer gebruik maken van de ICM-website voor het verspreiden
van informatie;
• een nadere inventarisatie van externe informatiebronnen is
nodig;
• tijdschriften beter toegankelijk maken door de tijdschriften te
lezen en titels van artikelen in het bibliotheeksysteem in te voe-
ren met codes en trefwoorden.

Verder is er een profiel gemaakt voor een aan te stellen docu-
mentatiemedewerker. Ook is een inschatting gemaakt van het
aantal benodigde uren om de achterstand weg te werken en het
wekelijks aantal benodigde uren om het kenniscentrum actueel
te houden.
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