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Over deze whitepaper

AIIM is een non-profit organisatie die de diverse  gebruikers- en leveranciersgemeenschappen van 
ECM (Enterprise Content Management) en Social Business Systems ondersteunt in hun onderzoek 
en groei. Ons doel is om de "wijsheid van de menigte" te presenteren op basis van onze 196.000 
leden tellende gemeenschap. 

Referentiekader

De resultaten van de enquête die in dit verslag worden geciteerd, zijn afkomstig van een digitale 
enquête uitgevoerd bij de leden van AIIM en waarbij 171 antwoorden van individuele leden werden 
geregistreerd. 54% van de respondenten komt uit Noord-Amerika en 30% uit de regio Europa, het 
Midden-Oosten, Afrika en Rusland.

Over AIIM

AIIM is al bijna 70 jaar een pleitbezorger en verdediger van informatieprofessionals. De opdracht 
van de vereniging is ervoor te zorgen dat informatieprofessionals inzicht krijgen in de huidige en 
toekomstige uitdagingen van het beheer van informatiemiddelen in een tijdperk van sociale, mobiele, 
cloud- en big data. AIIM bouwt voort op een sterk erfgoed van onderzoek en ledenservice. Vandaag 
de dag is AIIM een wereldwijde, non-profit organisatie die onafhankelijke onderzoeks-, opleidings- 
en certificeringsprogramma's biedt aan informatieprofessionals. AIIM vertegenwoordigt de gehele 
informatiemanagementgemeenschap: praktijkmensen, technologieleveranciers en consultants.

Over de auteurs

Bob Larrivee is Vice President en Hoofd Analist Marktintelligentie bij AIIM. Als 
internationaal erkende materiedeskundige en thought leader met meer dan dertig 
jaar ervaring op het gebied van informatie- en procesmanagement, legt Bob zich toe 
op procesverbetering en de toepassing van geavanceerde technologieën om de 
bedrijfsvoering te verbeteren en te automatiseren.

Thomas LaMonte is een AIIM Market Intelligence Researcher met veel kennis en 
ervaring op het gebied van ECM, ERM en BPM. Hij is vooral gericht op het oplossen 
van de actuele operationele problemen van de bedrijven.

© AIIM www.aiim.org / © Konica Minolta 2016 http://kmbs.konicaminolta.us/ - extern bewerkt en vertaald naar het 
Nederlands en Frans. 
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Inleiding

Het beheer van Informatie is voor de meeste organisaties een grote en belangrijke uitdaging. En het 
lijkt erop dat iedereen, van C-level thought leaders tot eindgebruikers, vandaag de dag 
opportuniteiten voor enterprise content management (ECM) aan het uitdokteren is. Eigenlijk 
gaat het om een oud zeer. Vele organisaties hebben wel een idee waar ze naartoe willen met het 
zogenoemde enterprise content management (ECM).  Ze hebben ook een vrij duidelijk begrip van 
hun bestaande middelen en de toolkits die beschikbaar zijn. Maar in veel gevallen is het nodig om 
één en ander scherper te stellen en zo te definiëren hoe ze hun einddoel kunnen bereiken.  

In dit rapport stellen we vast waar organisaties zich bevinden, wat ze hebben en wat ze denken 
dat ze zouden moeten hebben met betrekking tot ECM-technologieën. In het verlengde hiervan 
zullen we nagaan wat organisaties nodig hebben met betrekking tot ECM om de  pijnpunten aan te 
pakken. We bekijken eveneens wat de voordelen zijn die worden bereikt als aan die behoeften wordt 
voldaan. Ten slotte zullen we projecties maken van de uitgavenprognoses voor de nabije toekomst 
en aanbevelingen doen over hoe we het beste te werk kunnen gaan.

Belangrijkste bevindingen

Basis ~ Percepties

 � Tweeëntwintig procent van de respondenten geeft aan dat ze papier nodig hebben voor de 
ondertekening van documenten en 46% geeft prioriteit aan papier voor belangrijke zaken. 
23% is bedolven onder  stapels papier en papieren processen.

 � Bij externe uitwisseling van documenten is e-mail voor het merendeel van de respondenten 
de bron voor het delen van bestanden. 60% deelt via intranet/extranet, 45% gebruikt FTP-
sites en 48% vertrouwt nog op papier.

 � Als u wordt gevraagd om te beoordelen of uw organisatie de juiste hoeveelheid gegevens 
heeft vastgelegd, meldt 33% van de respondenten dat ze enkel een digitale kopie nemen, 
voornamelijk voor het archief. Procesmatige data capture wordt gebruikt door 23%, en 25% 
verzamelt OCR-tekst voor routing of indexering.

 � Verbeterde doorzoekbaarheid/deelbaarheid is voor 44% van de respondenten de 
belangrijkste drijfveer voor het vastleggen van gegevens. Verbeterde procesproductiviteit 
(42%), altijd en overal toegang tot inhoud (40%) en een snellere responstijd (38%) volgen als 
secundaire drivers.

 � Vijfentachtig procent van de respondenten vindt dat alle bedrijven een elektronische 
handtekening moeten hebben. Voor 82% wordt aangenomen dat papier een belangrijke 
belemmering vormt voor toegang op afstand. 

Operationeel ~ Wat heb ik?

 � Een derde van de organisaties meldt dat ze alleen ad hoc-scans uitvoeren. 9% scant "at-the-
door" via een digitale postkamer.

 � Basis workflow mogelijkheden zijn aanwezig in 28% van de responderende organisaties, 
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maar 16% van de respondenten heeft workflow mogelijkheden, maar maakt er geen gebruik 
van. 13% heeft geen ECM/DM of workflow.

 � Veranderingsbeheer is voor 50% van de respondenten de grootste uitdaging op het gebied 
van content- en procesbeheer. Integratie met andere systemen is het grootste probleem voor 
48%. 

Toekomst- Wat heb ik nodig?  

 � Het belangrijkste doel op korte termijn is het vastleggen van gegevens. Het mogelijk maken 
van contentanalyse is met 30% het meest gerapporteerde langetermijndoel.

 � Scannen naar archief na gebruik is voor 80% de meest gewenste functionaliteit voor 
het afhandelen van inkomende content. Voor 38% van de respondenten staat de digitale 
postkamer nog niet in de scope.

 � Vijfenveertig procent van de respondenten hoopt binnen 6 maanden tot 2 jaar een 
basisworkflow te bereiken. Volledige workflow is het doel voor 68% binnen 6 maanden tot 5 
jaar.

Voordelen 

 � Een betere monitoring leverde voor 75% van de respondenten de grootste verwachte 
meerwaarde op die door de inhoud en het procesbeheer wordt toegekend. 73% noemt als 
grootste verwachte waarde het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de 
regelgeving en een hogere productiviteit (71%).

 � Verbeterde en tijdige informatieverstrekking is voor 41% van de respondenten het 
belangrijkste succescriterium. Verkorte procescyclustijden (27%) en algemeen voordeel voor 
de bedrijfsvoering (24%) zijn sterke indicatoren voor succes.

Kosten 

 � BPM, business analytics, ECM/DM en E-formulieren liggen op koers voor investeringen in 
bijna 50% van de reagerende organisaties. Desktopscanners en uitbestede IT in de uitgaven 
voor respectievelijk 18% en 16%.

 � Zesendertig procent van de respondenten is van plan om bestaande systemen uit te breiden 
en 8% zal binnen 6 maanden kopen. 27% van de respondenten heeft geen aankoopplannen.

 � De helft van alle reagerende organisaties zal hun contentmanagementoplossing uitbreiden 
via hun huidige ECM-provider. 18% zal kopen via een derde partij en 13% zal vervangen door 
een nieuwe provider.

 � Drieëndertig procent neigt naar één leverancier voor gecentraliseerde verantwoording/SLA.
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Basis - Percepties

Vandaag de dag zijn de meeste organisaties nog steeds afhankelijk van papier. Toen AIIM vroeg naar 
de typische werkomgeving van de respondent, meldde 

 � 62% dat hun werkplek nog steeds papiergebonden is voor documenthandtekeningen, 

 � 46% gaf toe dat ze prioriteit gaven aan papier voor "belangrijke dingen". 

Hoewel de cijfers hoger liggen dan gehoopt, moet dit niet worden gezien als een absolute tegenslag 
voor de inspanningen om de onderneming te bevrijden van een papieren erfenis.

Figuur 1: Welk van de volgende zaken beschrijft uw afdeling of typische afdelingen in uw organisatie het 
best? (N=146)
 

23% van de respondenten zijn best of class. Zij melden dat zij een overwegend papierloos kantoor 
hebben. Daarnaast wordt de digitale postkamer optimaal ingezet door 10% van de respondenten. 

Wanneer papier uit de onderneming wordt verdrongen, is het mogelijk om gegevens beter vast 
te leggen, te bewaren en te manipuleren, evenals meer geavanceerde workflows in te zetten. Dit 
zijn allemaal waardevolle voordelen om naartoe te werken hoewel op dit moment slechts een 
minderheid van de gemeenschap er gebruik van maakt.

Ondernemingen zijn geen eiland op zichzelf, evenmin als de landen in deze geglobaliseerde wereld 
dit zijn. De bedrijven van vandaag moeten transparanter en meer alles omvattend zijn om beter 
samen te werken met partners, klanten en alle entiteiten die zich buiten de bedrijfsmuren bevinden. 
Het is geen verrassing dat e-mail voor de meerderheid van de respondenten de eerste keuze is voor 
het delen van bestanden. E-mail is echter verre van de meest efficiënte, bruikbare en productieve 
optie voor het delen van bestanden. 

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70%

Contracten, bestellingen, boekingsformulieren etc. 
worden op papier ondertekend. 

We scannen regelmatig documenten, maar 
meestal voor het archief

Meestal wordt informatie als papier gearchiveerd... 

Fax- en pdf-facturen worden voor verwerking 
afgedrukt 

Een grote stapel papier en papieren processen

We runnen een voornamelijk papierloos kantoor

We hebben een digitale postkamer, de post wordt 
ingescand afgeleverd.

Onze multifunctionals worden meer gebruikt voor 
de papieren kopie dan de digitale 
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Figuur 2: Welke methoden worden binnen uw organisatie gebruikt om bestanden te delen buiten uw 
bedrijfsnetwerk? (N=147)

 

De aanname van nieuwe ECM-oplossingen stoot enerzijds op de prevalentie van papier en 
anderzijds op het vasthouden aan verouderde technologie. Digitalisering gebeurt voornamelijk met 
het oog op archiveren (33%). 

Figuur 3: In welke mate is uw organisatie klaar voor de digitalisatie? (N=144)
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Digitale kopie met workflow 

Digitale kopie en tekst vastleggen (OCR) 
voor routing en indexering. 

Scanners voor kantoortaken, niet als 
gecoördineerde input om te verwerken 

Digitale kopie versturen via een vlakke 
afbeelding
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Operationeel - Wat heb ik?
Bij het initiëren van een ECM-project is het van vitaal belang om eerst de bestaande technologie, 
het beleid en de houding van het personeel te evalueren. Organisaties moeten gebruik maken van 
hun unieke activa om hun bedrijfsactiviteiten zo effectief mogelijk uit te voeren. Het is belangrijk 
om eerst de vinger te leggen op de hiaten in de bestaande organisatie om daarna de strategie te 
ontwikkelen en op zoek te gaan naar de meest geschikte oplossing om hun ECM-doelstellingen te 
bereiken.

Door de respondenten te vragen om te beoordelen wat ze op dit moment hebben, komen we ook 
meer te weten over de gewenste kenmerken van een gemiddelde ECM-uitrol.
 
In de volgende grafiek zien we dat voor 33% van de respondenten een chaotische ad-hocscan 
de standaardmethode is voor de afhandeling van inkomende documenten en formulieren. Bij het 
ad-hocmodel scannen individuele medewerkers documenten zonder dat er sprake is van gedeelde 
processen of afstemming op overeengekomen bedrijfsbeleid. Op deze manier wordt het scannen 
een free-for-all voor bedrijfskritische documenten en bestanden.

Figuur 4: Welke van de volgende punten beschrijft hoe u het best omgaat met inkomende documenten en 
formulieren in uw business unit (in-house of uitbesteed)? (N=142)

Digitale postkamer, 
9%

Digitale kopie naar 
archief na gebruik, 

11%

Capteren via 
meerdere kanalen 
elektronisch en op  

papier, 19%.

Specifieke digitale 
kopie voorafgaand 
aan het proces, 3%

We doen alleen maar 
ad hoc-scans van 

33%

Digitale kopie op 
interne plekken 

binnen het proces, 
25%
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28% van de respondenten maken alleen gebruik van basisworkflows binnen hun ECM/DM/
Sharepoint-systemen. 16% heeft workflowmogelijkheden, maar verzuimt deze te gebruiken, en 11 
% implementeert een ECM- of DM-systeem, maar heeft geen workflow. Slechts 6% heeft volledige 
workflowcapaciteit als onderdeel van hun ECM-oplossing, wat wijst op een groot gebrek aan goed 
geïmplementeerde BPM/workflow op dit moment in de onderneming. 

Figuur 5: Hoe zou u het niveau van de workflowcapaciteit voor het papierloze process  beschrijven? 
(N=143) 

 

 

Volledige workflow/process 
als onderdeel van ons ECM-

systeem, 6%

Specifieke digitale 
kopie met enige 
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Basic scanning 
zonder workflow, 8%

Weet het niet,  
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Sharepoint-systeem, 
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Specifiek workflow/
process -systeem 

voor meerdere 
processen, 8%

ECM/DM maar 
geen workflow 
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Geen ECM/DM-
systeem of workflow, 

13%
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Wanneer gevraagd wordt naar de gepercipieerde problemen bestaat de grootste uitdaging in 
verandermanagement. 

Figuur 6: Wat zijn de belangrijkste problemen die u waarneemt in uw organisatie met betrekking tot de 
inhoud en het procesmanagement.
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Heroriëntatie van personeel/
veranderingsmanagement

We hadden heel weinig problemen

Snelheid van acceptatie 

Omgaan met uitzondering/flexibiliteit 
van de werkstroom 

Overtuigen van juridische/compliance/
finance afdeling dat papiervrij ok is

Overtuigen van het management - business case 

Opleiden/overhalen van personeel om te 
voldoen aan de classificatie/compliance 

De processen duidelijk definiëren 

Integratie met andere systemen
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Toekomst - Wat heb ik nodig? 

Met de wetenschap van het voorgaande, kijken we nu naar de toekomst. Wat denken organisaties 
nodig te hebben om het bedrijfscontentmanagement te gaan optimaliseren? We kijken naar wat 
organisaties denken dat ze nodig hebben om vooruit te komen.

Figuur 8: Identificeer de belangrijkste doelen voor het omgaan met inkomende content in uw organisatie: 
(N=119) 

0% 20% 40% 60% 80% 80%10% 30% 50% 70% 100%
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We doen alleen maar ad hoc-scans

Digitale postkamer 

Specifieke digitale kopie voorafgaand aan 
het proces 

Digitale kopie op interne plekken in het 
proces 

Digitale kopie naar archief na gebruik 
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Kosten 

Zesendertig percent van de respondenten willen hun bestaande systemen uitbreiden.  
22% exploreren andere opties. De rest maakt plannen op korte termijn. 

Figuur 9: Overweegt u de aanschaf van een content- en procesmanagementoplossing? (N=120)
 

Ja, plan om binnen de 
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22%
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Conclusie 

Het is belangrijk dat de organisatie een duidelijke visie heeft over de manier waarop 
bedrijfscontentmanagement (ECM) zou moeten toegepast worden in de onderneming. Welke 
bedrijfscontent wil men hierin betrekken? Over welke processen gaat het? 
Gewapend met de kennis over welke middelen hun organisaties al beschikbaar hebben en welke 
toekomstige ressources en beleidswijzigingen nodig zijn, kunnen bedrijven beslissingen nemen met 
kennis van zaken bij het uitbreiden van hun ECM-capaciteiten.

Zoals we hebben gezien, blijven ondernemingen verankerd in de papieren processen. Bij één 
derde van de organisties is het vastleggen van informatie een elementaire of een chaotische 
aangelegenheid.  Geavanceerde workflows worden slechts in een klein deel van de bedrijven 
gerapporteerd. Ook al staat de ECM nog enigszins in de kinderschoenen toch is er een positieve 
noot. We zien in veel organisaties een ontluikend bewustzijn van het belang van ECM, digitalisering 
en workflow. 

Bedrijven zijn bewust van de vele voordelen die ECM te bieden heeft.

 � Een betere zoek- en vindbaarheid van hun content. 

 � Geautomatiseerde processen verbeteren de productiviteit, men is minder snel geneigd om 
fouten te maken, waardoor het personeel vrij is voor meer urgente taken. 

 � Goed beheerde gegevens geven inzicht via contentanalyse en -monitoring, waardoor het 
management beter geïnformeerde beslissingen kan nemen. 

 � De samenwerking wordt geïntensiveerd door middel van meer tijdige informatie, zowel intern, 
op afstand als met de buitenwereld. 

 � Het capture to process-model stroomlijnt het vastleggen van inkomende content en zorgt het 
ervoor dat de content bij de eerste aanraking naar de juiste mensen, afdelingen en processen 
wordt getransporteerd. 

Met  dit voor ogen hebben organisaties een beeld van welke ECM-systemen en toolkits ze nodig 
hebben om deze gewenste voordelen te bereiken. 
Factoren als interne weerstand, budgetbeperking en problemen met het integreren van ECM-
systemen met bestaande processen, technologie en mensen zijn mogelijke bottlenecks. 

De toekomstperspectieven voor ECM adoptie zijn echter rooskleurig, 36% van de respondenten is 
van plan om hun bestaande ECM implementaties uit te breiden en 13% bereidt zich voor om binnen 
het jaar nieuwe ECM technologie aan te schaffen. Het gevolg is dat organisaties de noodzaak van 
ECM-technologieën inzien en een toekomst zien  met ECM aan het roer van hun bedrijfsvoering; de 
volgende stap is om dit voornemen werkelijkheid te laten worden.
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Aanbevelingen

Enterprise content management of bedrijfscontentbeheer is meer dan technologie. Het is 
een strategie en een methodologie om de verantwoordelijkheden van medewerkers en de 
workfloworganisatie te herpositioneren. De inzet van ECM is dan ook een continu proces. En de 
ECM-vereisten van een bedrijf zijn net zo uniek als de producten of diensten die daar worden 
gemaakt of verkocht. Houd daarom rekening met de volgende suggesties bij het verkennen van een 
ECM-capaciteit in uw organisatie:

 � Maak de balans op van uw huidige ECM- en DM-systemen.

 � Denk na over manieren om bestaande technologieën opnieuw in te zetten om nieuwe 
problemen op te lossen.

 � Evalueer hoe u uw ECM-functionaliteit kunt verbeteren.

 � Identificeer welke hulpmiddelen, technologie en veranderingen nodig zijn om uw doelen te 
bereiken en bekijk de mogelijkheden  met deze kennis in gedachten.

 � ECM of bedrijfscontentmanagement is een continu proces. Weet eerst wat u nodig hebt en 
neem dan een geïnformeerde beslissing.
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