
Faciliteren primair proces
In de divisie is de brede expertise aanwezig om alle niveaus 
van de data-informatie-kennis piramide te ondersteunen. 
Onderzoekers, docenten en studenten kunnen hiervoor 
terecht bij een supportdesk voor research & education.

We faciliteren onder meer bijzondere collecties, toegang 
tot wetenschappelijke informatie, het FAIR (Findable, Acces-
sible, Interoperable en Reusable) opslaan van data, het 
openbaar maken van publicaties (open access), het beschik-
baar maken van onderwijsmateriaal voor hergebruik (open 
educational resources).

Informatiebehoefte kennen
We weten waar de informatiebehoefte van onze partners 
ligt en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De 
informatiemanagers spelen in dit proces een belangrijke 
rol. Ze informeren, onderzoeken informatievragen en 
verbinden partners met vergelijkbare wensen.

Inrichten eenduidige aanspreekpunten 
Het is voor medewerkers en studenten duidelijk waar 
vragen en verzoeken, van eenvoudig tot complex, kunnen 
worden neergelegd. We communiceren helder gedurende 
het traject van afhandeling. 

Prioriteren en sturen op projecten
In een Radboudbreed overleg worden projecten gepriori-
teerd. Alle Informatieprojecten – of ze nu universiteits-
breed zijn of beperkt blijven tot één faculteit - worden 
opgenomen in één projectportfolio.

Partnerschap
Information Services ontwikkelt zich tot een professionele, 
gelijkwaardige gesprekspartner voor faculteiten, bestuur-
ders en andere divisies. We weten de informatievragen die 
op de campus leven in de volle breedte op te halen, 
denken mee over oplossingen en adviseren over ontwikke-
lingen op basis van onze kennis van de markt én de acade-
mische wereld. 

Samenwerking & wendbaarheid
Onze specialisten werken samen in flexibele expertise-    
teams die de wensen die leven, snel kunnen onderzoeken 
en hierover kunnen adviseren. We doen dat in nauwe 
samenwerking met collega’s uit andere onderdelen van de 
Informatiekolom.

Innovatie
We organiseren ons werk zo dat er ruimte en resources 
zijn voor continue innovatie. 

Privacy en security 
We beschermen de persoonsgegevens van medewerkers, 
studenten en andere partners. Onze voorzieningen zijn 
veilig waardoor continuïteit van onze kernprocessen en 
integriteit van data zijn gewaarborgd.

Duurzaamheid
We dringen de hoeveelheid afval terug door (ICT) middelen 
circulair in te kopen. Energie-efficiëntie is een belangrijk 
criterium bij de aanschaf, inrichting en inzet van onze 
middelen. 
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