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OVER DE SPREKER
Mark Rövekamp heeft 30 jaar ICT-ervaring. Zijn prikkelende visie op de toekomst van informatiebeheer heeft menig 
bedrijf geïnspireerd om vergaande, toekomstbestendige stappen te nemen op het gebied van documentmanagement. 
Hij laat organisaties zien hoe procesoptimalisatie leidt tot effi ciënter, sneller en veiliger ondernemen.

KERNWOORDEN
Effi ciëntie, bedrijfsprocessen, digitalisering, documentveiligheid.

SAMENVATTING
Het digitaliseren van documenten dient tijd en kosten te besparen. En moet  een bijdrage leveren aan de informatievei-
ligheid van uw organisatie. In een hybride wereld waarin processen zowel digitale als papieren documenten bevatten, 
moet toegankelijkheid tot de juiste informatie op ieder gewenste moment vanzelfsprekend zijn en niet worden gezien 
als een taak. 

INHOUD
In de advocatuur zijn traditionele papieren processen nog alomtegenwoordig.
Uit noodzaak geboren en vervolgens in stand gehouden. Zijn deze trage, kostbare en foutgevoelige processen noodza-
kelijk? Met de invoering van de modernisering in de rechtspraak is goede digitalisering noodzakelijk om te overleven en 
onderscheiden. In de huidige hybride wereld starten processen steeds vaker digitaal maar worden ergens in het proces 
omgezet naar papier. Of andersom. Tijdsbesparing en  effi ciëntie zijn de kernwoorden van geoptimaliseerde bedrijfs-
processen. Informatie moet snel en overal beschikbaar zijn. 
Deze nieuwe manier van informatiebeheer brengt echter risico’s met zich mee. Cybercrime is, in tegenstelling wat vaak 
gedacht wordt, niet de grootste oorzaak van dataverlies of diefstal.
Veruit de meeste data gaat verloren door onachtzaamheid en onbekendheid  met de risico’s van organisaties en hun 
werknemers. Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid van de Auto-
riteit Persoonsgegevens van kracht.  De Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee de meldplicht datalekken is 
ook van toepassing op de advocatuur.  

• Waar bevinden zich de gevaren in de outputomgeving? 
• Welke maatregelen moeten er genomen worden om veiligheid te optimaliseren en borgen.
• Hoe kan de outputomgeving helpen effi ciënter te werken en de audit trail van documentprocessen compleet te 

maken?

Mark Rövekamp praat u in 30 minuten bij over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van effi ciëntie, veiligheid en 
modernisering van documentmanagement in de rechtspraak.

EFFICIENTIE EN VEILIGHEID 
DOOR PROCESOPTIMALISATIE


