ALTIJD DE
HELE DOSSIERKAST
BINNEN HANDBEREIK
EFFICIËNT WERKEN DOOR DIGITALISERING
Uitdaging
aansluiten bij de digitaliserende rechtspraak
archiefopslag terugdringen
efﬁciënter werken

Oplossing
meesterwerk van Ricoh
opslag en routeren van digitale documenten stroomlijnen
efﬁciënter vinden met doorzoekbare tekst
op afstand toegankelijk

Resultaat
documenten uitsluitend digitaal bewaren; papierberg slinkt
dossiers online raadplegen op elk moment en vanaf elke locatie

Mr. Robert van Huussen

straks al gewend aan digitaal procederen

advocaat Axius advocaten & mediators

Weg met de papierberg

advocaten bewaren hun afgesloten dossiers

Advocatenkantoor Axius in Veenendaal

gedurende zeven jaar. Om kantoorruimte

bestaat uit vijf advocaten en twee juristen.

te sparen worden de paperassen bewaard

Het is die persoonlijke sfeer van klein-

in een externe opslagruimte – een extra

schaligheid die mr. Robert van Huussen

kostenpost die best weg mag. Bovenal

en juridisch medewerkster Bertine van den

groeide bij Van Huussen het besef dat het

Heuvel goed bevalt: “Als we groter groeien,

kantoor moest aansluiten op de digitalise-

moet ik een soort manager zijn”, zegt

ring van de rechtspraak, en in het bijzonder

Van Huussen – de nachtmerrie voor elke

op de straks geheel digitale rechtbank: “Je

bevlogen advocaat.

ontkomt niet aan nieuwe ontwikkelingen
en ik wil niet achterlopen. Het is een eis

Desondanks blijft de administratieve romp-

van de tijd.”

slomp, ook op een klein kantoor. Doel van
Van Huussen is om die zo veel mogelijk te

Tijd sparen door sneller vinden

minimaliseren, én de aanhoudende stroom

In het nieuwe digitale dossiersysteem

documenten efﬁciënt te verwerken. De

gaven vooral de functies als ‘zoeken op
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Bertine van den Heuvel
juridisch medewerker
Axius advocaten & mediators

“VROEGER NAM IK EEN KRAT MET DOSSIERS MEE NAAR HUIS,
EN DAN ONTBRAK NATUURLIJK NÉT DAT ENE STUK. NU HEB IK
MIJN DOSSIERKAST ALTIJD EN OVERAL BIJ MIJ.”
Mr. Robert van Huussen, advocaat, Axius advocaten & mediators

trefwoord’ en de mogelijkheid om online

roepen. “Ik hoef nu niet meer telkens naar de

de huur van opslagruimte.” Van Huussen

het gehele archief te betreden, de doorslag

kast te lopen om een bepaald stuk te zoeken,

wijst naar de kale wand in de spreekkamer:

om het kantoor te digitaliseren. Het is nu

dat scheelt een hoop tijd en geloop.”

“Hier stond een grote boekenkast met vak

aan de medewerkers om zo veel mogelijk

literatuur. Daar komt nu een beeldscherm,

van de binnengekomen stukken te scannen

Dankzij de online toegang tot het gehele ar-

waarop we bij bespreking van zaken rele-

en digitaal te archiveren – een nieuwe taak,

chief kunnen de advocaten ook makkelijker

vante documenten afbeelden.”

die in de toekomst hopelijk niet meer nodig

thuis werken – of op welke plek dan ook.

zal zijn als de binnenkomende correspon-

De beveiliging van hun vaak vertrouwelijke

In zijn werkritme ziet Van Huussen ook

dentie van derden óók digitaal verloopt.

dossiers bevalt de twee goed: ze vinden

een verbetering: “Vroeger nam ik een krat

digitaal opslaan veiliger dan papier. Van

met dossiers mee naar huis, en dan ont

De advocaten zijn alvast blij met hun digitale

den Heuvel: “Er zijn twee backups op de

brak natuurlijk nét dat ene stuk. Nu heb ik

oplossing, en proberen nu zo veel mogelijk

server, en ook nog externe schijven binnen

mijn dossierkast altijd en overal bij me.”

papierloos te werken. Van Huussen heeft

kantoor, die wekelijks worden gewisseld en

Terwijl hun ‘overgangsfase’ van papier naar

zichzelf verplicht om nog uitsluitend met lap-

mee naar huis genomen. Als er brand is,

digitaal nog in volle gang is, zijn de advo-

top te procederen – “ik dwing mezelf eraan

dan hebben we die backups nog – papieren

caten alvast tevreden met de genomen

te wennen”.

dossiers zouden verloren zijn.”

stap. Van Huussen: “We bouwen aan een
compleet gedigitaliseerd archief. En als

Collega Van den Heuvel beschouwt als

Altijd toegang tot elk dossier

straks digitaal procederen verplicht wordt,

grootste verbetering op kantoor het snel

De veranderingen zijn al zichtbaar, zegt Van

zijn wij al gewend.”

kunnen vinden van documenten, die ze nu

den Heuvel: “De volle dossierkasten slinken

door het ingeven van een trefwoord kan op-

langzaam, straks kunnen we besparen op
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