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Stapjes vooruit

Het afgelopen jaar heeft ons weer een paar stapjes dichterbij de
toekomst gebracht. Een toekomst waarin data een steeds grotere
rol en betekenis krijgen. Informatie die u nu al heeft, verrijkt met
informatie die via open sources beschikbaar is, klaar om in uiteenlopende combinaties door u te worden geanalyseerd. U krijgt op die
manier niet alleen zicht op kansen en bedreigingen; het verschaft
u ook de mogelijkheid informatie te delen. Met de klant, met de
politiek, de besturen en (in gemeenten steeds belangrijker) met de
burger.
Een goed informatiesysteem sluit aan bij de fase van ontwikkeling
van uw organisatie en helpt u om ‘In control’ te komen en te blijven.
De vraag, zowel intern als extern, is in meer dan één opzicht
bepalend voor de inrichting van het informatiemanagement. Deze
publicatie richt zich daarom, anders dan de vorige, minder op de
systemen en meer op het managen van de informatie over maatschappelijk vastgoed.
U krijgt bijvoorbeeld een inkijkje in de wereld van het informatie-

In het hart van deze uitgave vindt u opnieuw ons vergelijkend

management in relatie tot de bedrijfsprocessen en de mensen

warenonderzoek naar informatiesystemen. Ook dit jaar moet ik

die er op mogen worden aangesproken . We nemen u mee in

constateren dat de softwareleveranciers elkaar nog onvoldoende

de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, die stelt dat de

hebben gevonden en er niet in zijn geslaagd de verschillende

kwaliteit van de beschikbare informatie hier en daar toch echt te

systemen met elkaar te laten ‘praten’. Mijn pleidooi voor de ontwik-

wensen overlaat. En we doen verslag van een aantal aansprekende

keling van een gemeenschappelijke taal blijft dus nog steeds hard

praktijkervaringen met de inrichting en organisatie van informatie-

nodig: richt uw systeem zo in dat het de ingevoerde informatie op

management in het maatschappelijk vastgoed.

speelse wijze kan uitwisselen met dat van uw concullega! Op die
manier stelt u ons als gebruikers het beste in staat om iedere dag
opnieuw weer een stapje vooruit te zetten.
Heel veel leesplezier!
Henk Hoogland
Afdelingsmanager Vastgoed, Gegevensmanagement en Parkeren
Gemeente Almere
Partner van Bouwstenen voor Sociaal
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