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Als je in Google het woord 6documentmana-

f

n bci cl eger al l erru orcl t er ue1j esgevraagclofj e 'cloc unreutrr)al l agett,.r,t'becl t,el t. Il ct i cn kl i k i vorcl en het respec ti ev el i fk508 mi l -

gementt intikt, krijgje ongeveer 777 cluizend
resultaten, internationaal gezien (september
2007). Klikje door naar 6in het Nederlands',
dan zijn het er oongeveert72.300

I
Ij ,,.t'

err I.3 Irri l j ocrrrcsttl tatel r(ci rca 3 P rocent ). N Iet het u' oorc l
'(l ocul trentmanager"
zi j n het 67.300 (i ntenrati onaal )e n 92' 1 (N ec l erl anc l
circa arrclerhalfprocent) resultaten. Een grappige variant kornt tevoorschi j n al s 'D ocurnentX l anager".A an el kaar geschrevel l .rnaar het l i ' k en
toch twee vr,oorclen.N{eestal gaan cle resultaten over l)r'ogramrnatullr'
ett vercler aclverterttiesu'aarin een clocurnentrnanagergezocht u'orclt in
persool )svorr)).E r val t rrog rvat (a1')te stucl crcn.]Iet v rrs tl ri l i rr rc s ul taten internationaal tegenover Neclerlanclsgeeli lret irlee <latNeclerlancl

(circa tien procent).

! t t, !l t,t'i i tnrtttt

en BelgiE (zolang clat nog zellitanclig bestaat) achter lopen. IT:kunclig
(lrrlirnnatie Technologie) en taalkrurdig. Bij cle Nederlauclse resrdtateu
clerrkje: '\'errek. ik zit toch in cle internationale restrltaten'!'De tekst is
clrorspekt met Engelse u'oorclen en afkortingerrs'aarbij .je clenkt: '\\har
gaat het hier over?'. Opeu sortrce:clt.rulilt.racl
lirr: s'orkllt,rr: sr stcrn irrtc-

grator;$angelmoney;.ai[,.au,.avi,.bmp; cache;
FAQ (FrequendyAsked Question);Flash;gateway; Java Hotspot (geen hutspot); OCR
(Optical CharacterRegocnition);enzovoort.
Voor gebruikersin kantoor- en lacilitaireomgevingen is dit geen dagelijksekost. Het wordt
pas duidelijk alsje in de'digitale documentenbranche'zit. Maar wie zitten daar dan in?
ttransportHet is net zoietsalsde tautobranchet,
Woordendieje kent,
branche','mediabranche'.
maarje geenenkelegrip op de groepgeven.Als
ik op eenbeurskom, oliets leesoverdocumentmanagement,krijg ik hetzelfdegevoelals in de
jaren tachtig met het taalgebruikover de PC.
Chineesleren is makkelijkeren op dit moment
misschiennog wel zo handig.
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nagementdirect in verbandgebrachtmet het
archiverenvan cellulosepapier.In de'branche'slaatnu bijna allesop digitaalpapier.
Bij grote bedrijven (bijvoorbeeld banken en
verzekeringen)is de workllow (het productieDaar komt
proces) geheelgeautomatiseerd.
geenpapier meer aan te pas. Dan hebje een
tussengebied.Je download (haalt op) een
digitaal document van het ministerievan
VROM.Je rllt het documentin op de PC en

prijs, ook vanwegede geur. Een uitgever van
elektronischeboeken hoopt zijn verkopen te
laten stijgen door geurstikkersuit te delen die
ruiken naar muffe boeken! Gelukkig kon ik
zelf deze informatie snel terugvinden omdat
ik het digitaal had opgeslagen. En er zat
gelukkig geenluch{e aan.

H.ir.*"*" t;;d ;;r;""rr"nff**i
traditioneel doorgaan. Uitgevers worden
wanhopig bij het idee dat het dezelfde kant
heengaatals bij de muziekindustrie.Ze zetten
hun hakken nog steeds stevig in het zand
(Oud-Hollands gezegde).Met de komst van
de iliad van iRex, een e-bookreader, die
gebruik maakt van elektronische inkt, kan
daarin wel iets veranderen.Bl'gewoon daglicht is het de lcd-schermgoed leesbaar.Er
zijn diverse scholen die gebruik maken van
deze machine en een Franse krant geelt bij
een speciaal abonnement deze Nederlandse
uitginding aan de lezer cadeau.
(zie www.irextechnologies.nl)
In de dagelijkse praktijk op kantoor is het
werk: lezen, schrijven, verzenden en ontvangenvan documenten.Dit werk doet men met
papier ofvia het schermvan de PC. De aanmaak gebeurt grotendeels via het beeldscherm. De verzending en archivering blijlt
bij de massanog steedsvia papier, post en
archiefrekken(in de kelder).

den gescand en digitaal opgeslagen.De
medewerkers/participanten zijn op diverse
locaties gehuisvest en de groep breidt zich
uit. ManagerAu{e Reiffers:'Direct na de
eerstescanswas er al het voordeel van een
document uit het personeelsarchief.Die
moest snel op een anderelocatie gelezenkunnen worden. Niet alleenhet verzendengaat
snel en kosteloos,maar ook het terugvinden
was snel gebeurd!'
Compass Group Nederland Holding b.v.
(Food & Facilities) heeft alle verdiepingen
van het hoofdkantoor in Amsterdam digitaal in kaart gebracht. Niet alleen de vloeren met wanden voor de kamerindeling,
maar ook de kabelgotenmet contactdozen
onder de computervloer bn de computervloer zelf voor de locatie van de vloerpotten. Geen moeilijke CAD-documenten,
maar gewoon in PDF.
Interim lacility manager Ren6 Wentink van
Yacht:'Bij interne verhuizingenofhet herinrichten van ruimten zijn de tekeningenmakkelijk evenop het schermin te zien en/ofafte
drukken op een A-4/A3. Wijzigingen op de
digitale tekeningen kunnen snel worden
doorgevoerd.We zijn altijd bij de tijd. Geen
misverstandenen beter inzichteliik voor de
interne klant.'

drievoud per post in te leveren.Geen grapje,
echt gebeurd.
PC's worden in het dagelijks leven veelal
gebruikt om een papieren document naar de
post te brengenen/ofeen kopie op te bergen

Op een bijeenkomstvan FMN-regio Zdd,Hollandbij de HaegheGroepwasin september het onderwerp MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen).Het ging over
Veel medewerkers 'archiveren' wel op hun
PC.In.doc,.ppt,.xls,.d*g, jpg,.ai en steeds drie P's. Profit (winst), Planet (milieu) en
meer in .pdf. Deze laatsteapplicatieaandui- People(mensen).
Met digitaledocumentenkan men bil'alle P's
ding staat voor Portable Document Format.
is
hiermee
populair
Adobe's Acrobat
gewor- scoren zonder er de p6 in te krijgen. Het
middel
van
de
Reader.
In het
levert winst op, omdat er minder vierkante
den door
gratis
kan
men
nodig zijn en dat men snel documenten kan
het
totale
programma
alle
bezit van

in het archief.
Zo is het met de meesteboekenook. Recent
is het boekje 'De digitale bibliotheek' verschenen van Bart van der Mel' en Kees
Westerkamp.Het boekje is een must voor

documenten via PDF-writer digitaal wegschrijven en de verschillende documenten
samenvoegen,indexeren en van allerlei handige zoekbegrippenen beveiliging voorzien.
Terwijl de massadigitalisering bij de grote

vinden & kosteloosverzenden.Het milieu is
erbij gebaat want er wordt minder papier
gebruikten verzonden.Daardoorzijn minder
vrachtwagensop de weg. Mensen kunnen
meer ontspannenwerkendoor telewerkenen

iedere informatiespecialist. Bij de uitgever
Essentialszljn er nog 143 boekjesover internet. Allemaal in 'paperback'-uirvoering. De
verkoop gaat via internet. Allemaal handig
digitaal bestellen en via de telebank betalen.
Je moet er eenpaar dagenop wachtenen het

bedrijven (banken, verzekeringen
) enzovoort) in volle gang is, blijven de meeste
bureaus en kasten op de werkvloer gevuld
met papier. Toch worden er in het MKB en
bij medewerkers(op eigeninitiatief) vorde-

files zoudenkorter kunrrenzijn.

wilt het digitaal doorsturen naar een gemeentelijke instelling. Als je bij het gemeentehuis
telefonisch informeert welk emailadresje
ervoor kunt gebruiken,is de kans groot dat ze
dat niet accepteren.Gelievehet documentin

ergensopbergen(alsje nog plek hebt). Maar,
dat zijn boekjes. Bij velen nog geliefd. In
augustus2007 stond er een berichqjein de
krant dat studenten het liefst gebruikte studieboekenkopen. Niet alleenvanwegede lage

ringen geboekt.

PDF
Bij Zorggroep Walcheren (huisartsen) worden alle documentennu in PDF weggeschreven en alle belangrijke stukken uit het verle-

Martin Luther King zei: 'I have a dream'.
John Kennedyzei: 'I love Berlin'.
Leo Hooijmans: 'Ik heb een digitale droom.
Ik hou van de hele wereld.'
Tik in Google:'Papierhier Hooi;'mans'ofin
combinatie met Leo, digitaal, enzovoort. IM
Leo H ooi j mans i s w erkzaam bi j C al il eo &
P artners.gal i l eo@hetkantoorgebouw .nl .

Van DaleGroot 4TaligBeeldwoordenboek
Leo Hooijmans
Van Dale Lexografieis de hoeksteenvan de NederlandseTaal.Wie is
er niet opgegroeidmet het begrip'De Dikke Van Dale'?In 2007 heeft
de uitgeveri.l'Het Croot 4Talig Beeldwoordenboek'uitgebracht.Je
spreekther niet zo makkeli,lkui!, maar het is een prachrigboek.
Het 4-talig slaat op Nederlands,English,Frangais& Deutsch. Een
vervolg op de tweetaligeversie (NL-Eng)van Jean-ClaudeCorbeil
titel 'The New Visual
en Ariane Archambault.De oorspronkelijke
Dicronary'is uitgebrachtdoor QA Inrernationaluir Canada.Het vertaalwerkis van Femkevan Doorn en MariskaAlbers.
Op de achterzijde van het boek staat 'Het Van Dale Croot
Beeldwoordenboekis een bijzonder nuttig en leerzaamnaslagwerk,
zowelvoor thuis alsop het werk.'
(afm.
Behalvevoor onderweg.HerislT45gram en tek ca.650pagina's.
Hierover
zo
meer.
mm).
180x)25x47
De plaatjeszijn prachtigen indrukwekkend!e noemen.Her tekenElkevouw in een kledingstubelkeknop op
werk is bijnafotografisch.
je
kunnen
aanraken.
ledereborsthaarvan een spin,
zou
een apparaat

NEDI RLANOS'EI{G[ISH.'RAN CAIS.DEUTSCH
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een vetervan een schoen,een fitting van een lamp.Allesis gedetailleerdgetekenden benoemd.
Dat het allemaalgetekendis lilkt bijzonder,maar voorkomt dat het
Er
niet een groot reclameboekis geworden van een paar bedri.iven.
paar
in
het
boek
voor
de
biibedankr
wel
bescheiden
een
worden er
dragen,maar dat is meer persoonlijk.Buitende Boeing747,de Smart
en de iPod zijn bijna alle tekeningenproducentneutraalneergezet.
De variatievan de onderwerpenisgroot en loopr in een logischevolgorde door het boek.Dit laatsrealleenis al een kunst.
De thema'szi.jnastronomie,aarde,het plantenrijk,het dierenrijk de
& tuinieren,kleding uitermens,voedselen bereidingdoe-her-zelven
persoonlijke
&
architectuur,
communicatie&
lijk &
artikelen,kunst
machinerie,
energie
werenschap,
kantoorautomatiseringtransporr&
het
In
het
boek
loopt
ene
thema bi.ina
samenleving
en sport & spel.
nagedacht.
andere.
Hier
is
over
naadloosover in het
georidnteerd.
Crappigis bijvoorbeeldhet begin
Het is wel Canadees/VS
'Voedsel
met
een afbeeldingvan een grote
Dat begint
van
& Bereiding'.
is
een
boerderijen daarnagaat het
supermarkrlDe volgendeafbeelding
(h6
paddestoelen
zonder
n!?)
en groente.
over in eetbare
paginagroote
is
in
kleiner
dan
de tweemligeuitvoering.
Jammerisdat de
Daarbijkomt dat er nu meer cekststaar Dac berekentdat de lettergrootte bijnaisgehalveerd
en de reks!voor lezersbovende 40 jaarzelfs
van de tekst
mer een leesbrilnauwelilkste lezenis.De velesrippelli.intles
niet
meer
zijn
soms
te volgen.
naarde onderdelenvan de tekeningen
poging
gedaan
heb
ik
nog
een
om het
Voordar ik het boek bestelde
geen
vriendelilk
verzoek
kans.Op een
digitaal te krijgen.Absoluut
of ik toestemmingkon krijgenom her voor
aande marketingafdeling
Nu heb ik een prachtig
werd posiriefgereageerd.
mezelfte digitaliseren
boek waarin ik de onderwerpenmakkelijkkan vinden en er op kan
Inzoomen.Het extra sjouwenblijft achterwegeen ik heb het altijd bij

Omvang:650 pagi na's

me.Ze missentoch kansenbii Van Dale,lijkt me.

IS B N :9789066489776
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Het Groot 4Talig Woord&Beeld Boek
bv
Uitgever:Dale Lexrcografie
?rrjs:€ 44,95

