
Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. Met 67 miljoen vierkante meter onroerend goed in meer 
dan 1.000 vestigingen in 36 landen, kan Iron Mountain klanten wereldwijd bedienen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten 
hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die 
informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van 
data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain 
wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Bezoek ook 
IronMountain.nl.
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OVER IRON MOUNTAIN

Iron Mountain en PwC ondervroegen 1800 zakelijke leiders in een breed scala van sectoren (energie, financiële, juridische, de 
maakindustrie en engineering, gezondheidszorg (alleen US) verzekeringen en de farmaceutische sector), in Noord-Amerika (VS en 
Canada) en vijf Europese landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). De antwoorden op 36 vragen 
van de vragenlijst vormen de basis voor de Information Value Index. PwC en Iron Mountain gebruiken de verklaringen om de kern 
van de organisatie te schetsen (governance en cultuur) en technische mogelijkheden (vaardigheden en instrumenten) en de 
daaraan verbonden voordelen die informatie vertegenwoordigt.
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• Slechts 4% van de bedrijven 
 in staat is volledige waarde te 
 putten uit informatie die zij 
 bezitten

Nieuw onderzoek van PwC en Iron Mountain, onder Europese en Noord-
Amerikaanse bedrijven, onthult dat:

• Meer dan een derde (36%) 
 niet de middelen en 
 vaardigheden bezit die ze 
 hiervoor nodig hebben

De resultaten zijn gebruikt om een Information Value Index op te 
stellen, die meet hoe goed bedrijven in verschillende landen momenteel 
hun informatie beheren en hier hun (concurrentie)voordeel uit weten 
te putten.

De index bevestigt dat de meerderheid van de bedrijven – ongeacht 
hun grootte, geografische ligging of sector – nog een lange weg hebben 
te gaan voordat ze de volledig (meer)waarde uit informatie kunnen 
putten.

Uit het onderzoek blijkt dat (77% van de Nederlandse) zakelijke 
leiders ervan overtuigd is dat ze maximale waarde uit hun informatie 
putten. Maar de middelen die ze inzetten vertelt een heel ander verhaal. 

Bij 16% van de Nederlandse bedrijven ontbreekt het aan 
vaardigheden om meerwaarde uit informatie te putten en bij 15% 
ontbreekt het aan de middelen die kunnen bijdragen aan een 
positief bedrijfsrendement.

Nederland

28–32% in Europa en 
23% in Noord-Amerika 
is er niet van overtuigd dat het weet  hoe de 
informatiestroom zich door het bedrijf beweegt 
en wanneer de informatie meest waardevolle is

21–21% in Europa en 
20% in Noord-Amerika 
is er niet van overtuigd dat het weet  hoe de 
informatiestroom zich door het bedrijf beweegt 
en wanneer de informatie meest kwetsbaar is

 

 

16-18% in Europa en 12% 
in de Noord-Amerika   
Gelooft dat organisaties niet weten welke informatie ze bezitten
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Tweederde van de bedrijven is niet in staat om waarde uit hun informatie te 

putten – een kwart lukt dit helemaal niet.

2015

ALLEREERSTE INFORMATION VALUE INDEX VAN 
PWC EN IRON MOUNTAIN

Velen slagen er niet in 
om de informatiestromen 
binnen het bedrijf effectief 
te beheren.

Met als gevolg dat:
• 43% weinig voordeel haalt uit hun informatie
• 23% geen enkel voordeel uit hun informatie weet te halen
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Een samenvatting van het rapport, Seizing the information 
advantage: How organisations can unlock value and insight from 
the information they hold, is te vinden op 
www.ironmountain.nl/pwc
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Elke ondervraagde organisatie geeft aan zijn informatie te 
willen gebruiken om mee te woekeren en te concurreren. Maar 
deze bedrijven worden daarin beperkt door een gebrek aan 
specifieke vaardigheden, technische mogelijkheden en door 
hun bedrijfscultuur. Er is een kloof tussen willen en kunnen, die 
wordt erkend tot op directieniveau. Slechts een kwart van de 
zakelijke leiders geeft aan dat ze voordelen uit hun informatie 
kunnen putten, zoals door snellere en betrouwbaarder 

besluitvormingsprocessen, snellere 
productontwikkeling, kostenbesparing of 
verbeterde acquisitie van nieuwe klanten 
en het behoud van klanten. Beheren en 
benutten van waardevolle informatie om 
concurrentievoordeel te boeken, is van 
vitaal belang voor het lange 
termijn-succes en hoort hoge prioriteit op 
de directie-agenda te hebben”, zegt 
Jeroen Strik van Iron Mountain.


