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Landelijke Contactdag
Document Management 2004

Van Dodo tot Rover (Marswagen)

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde DisConsult de Landelijke Contactdag
Document Management in het Stadstheater Zoetermeer. Een dag met interessante
sprekers, leuke workshops en een ontmoetingsplaats voor (toekomstige) specialisten op
het gebied van documentmanagement. Het thema was 'Mobiel bereik', een onderwerp
met vraag- en uitroeptekens!
Leo Hooijmans
Het mobiel bereik werd om tien uur direct
duidelijk gemaakt. De helft van de zaal was
gevuld. De rest zat nog in de treinstellen
of in de file. Er werd gepredikt om meer
in de auto en op alternatieve werkplekken
te communiceren. Leuk om telefonisch
overleg te plegen of dossiers te raadplegen.

Maar voor samenzijn heb je een bereikbare
plek nodig. Misschien dat bestuurders van
bedrijven ooit het inzicht krijgen dat de
locaties voor gewoon kantoorwerk beter
ingedeeld kunnen worden. Het transport
over de wegen krijgt dan meer ruimte.
In de ochtendsessie kwamen twee onderwerpen aan bod over het moderne kantoor
en mobiel werken. Eén over de digitale
handtekening en één over de archiefvorming van de VOC (Verenigde Oostindische
Compagnie). Een regelrecht contrast.
Jan van den Bosch (Disconsult) heette
iedereen welkom. Zijn introductie werd
begeleid met beelden van de eerste

bemande ruimtereis naar de maan (1969).
Daarvoor en daarover zijn veel documenten geschreven. Sindsdien zijn er veel zaken
en documenten naar de maan gegaan! Zo
ook de Europese Marslander.
Leo Hendriks (Rijksgebouwendienst) trapte
af met een goed verhaal over flexibele werkplekken, al dan niet in één gebouw, met een
altijd bereikbaar archief. 's Morgens een uur
in de file staan op een traject waar je later
op de dag maar twintig minuten over doet,
is zonde van de tijd. Als je vanuit huis al
aan het werk kunt en daarna achter de file
aan naar kantoor rijdt, heb je meer productieve uren én meer plezier in je werk.
Ilendriks luisterde zijn presentatie op met
prachtige beelden die uiteindelijk om de
mens en niet om de apparatuur draaiden.
Raymond Alexander (Gemeente Den
Bosch) verhaalde zijn ervaring over de digitale handtekening. Deze komt uit de startblokken. De burger hoeft niet meer naar
het stadhuis of overheidsgebouw te komen
om allerlei zaken te regelen. Dat scheelt aan
beide zijden van het loket veel tijd.
Na een verrassend intermezzo met geluiden
van raceauto's, jumbojets en bazooka's vervolgde Louisa Balk (Nationaal Archief) met
een toelichting op het VOC-Tanap-archief.
In samenwerking met diverse landen wordt
het archief van het eerste multinationale
bedrijf ter wereld toegankelijk gemaakt
(zie www.tanap.net).
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Daarna sloot de mobiele trendwatcher
Wim Hamers (Unisys) de ochtend af met
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van mobiel communiceren. Hij zit het liefst
met zijn laptop in de auto of op de motorkap. Bij het weer van 9 februari 2004 deelde
niet iedereen zijn mening.
Eén van de workshops na de lunch was
'Digitaliseren van documenten LIVE'. Vorig
jaar werd een scanrecord gehaald van zestigduizend kaarten in een paar uur. Dit
jaar was de kwaliteit aan de beurt. Op een
prachtige open scanner werden kinder-

Dodo. Tekening uit VOC-archief (foto
Nationaal Archief)
boeken uit de jaren dertig gescand. Eén en
ander om voor het nageslacht de prachtige
verhalen en liedjes toegankelijk te houden.
Leuk, dat bij het scanwerk 'Onders moeder
paraplu' werd meegezongen.

