
 

 

 

 

 

   
 

 

 

  

Archieven schonen en 
digitaliseren 

 

 

 

Meters stoffig archief in kasten of 

kelders: menig organisatie kampt er 

mee. Werkse! zorgt voor digitale 

transformatie. Van archieven 

schonen, nietjes, plastic en 

paperclips verwijderen en daarna de 

documenten scannen en benoemen 

tot het digitaliseren en exporteren 

naar de software van de klant.  

 

 

 
Archieven digitaliseren vraagt om zorgvuldigheid. 

Juist daar zijn veel medewerkers van Werkse! 

goed in. Onze klanten beamen dat.  

 

Van stoffige dozen naar digitale files 

Opschonen van alle documenten is de eerste fase 

digitalisering. Alles wat het automatisch scannen in 

de weg zit wordt verwijderd: nietjes, strips, plastic. 

Alles wat niet gedigitaliseerd moeten worden, gaat 

weg en wordt verantwoord afgevoerd of terug-

geleverd. Alle overblijvende ‘schone’ documenten 

worden gestapeld. Daarbij bepalen de medewerkers 

wat één document is. Documenten worden met 

tussenbladen gescheiden zodat de scansoftware 

herkent wat één document is en uit hoeveel pagina’s 

dit bestaat.  

 

Scannen is de tweede stap in het proces. Op wens 

van de klant worden pdf- of jpg-documenten 

gegenereerd. Daarbij is de juiste naamgeving c.q. 

indexering essentieel. Het document wordt op de 

juiste plek opgeslagen in het systeem van de klant.  

 

Richtlijnen klant 

Werkse! levert maatwerk. Alle dossiers worden 

behandeld volgens de wensen en opschonings-

richtlijnen van de klant. Voor de softwarematige kant 

wordt samengewerkt met Trouvé – specialist op dit 

gebied. Zij exporteren al het gedigitaliseerde naar de 

software van u als klant, of dat nu uw bedrijfs-

software, boekhoud- of HR-systeem of database is. 

Ook wordt, bijvoorbeeld bij personeelsdossiers, 

rekening gehouden met wettelijke bewaartermijnen 

of specifieke richtlijnen voor medewerkers in dienst 

of uit dienst. 
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Scannen: alles kan 

Werkse! scant van A4 tot A0. Daarnaast beschikken 

we over een speciale boekscanner. We kunnen dus 

niet alleen totale archieven scannen en oude, 

gevoelige documenten maar ook bouwtekeningen, 

zeldzame boeken of fotoboeken. 

 
Personeelsarchieven 
Werkse!-medewerkers schonen en digitaliseren 

momenteel ook personeelsarchieven. Daarbij gaat 

het om gevoelige informatie. Er wordt gewerkt met 

de regel: sla je een dossier open van iemand die je 

kent, sla het dan meteen dicht en geef het linea recta 

door aan een collega.  

 

Dataveiligheid 
Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van ISO 

27000, de norm voor het veilig werken met data. Er 

wordt met alle risico’s hieromtrent rekening 

gehouden, waardoor data altijd juist en veilig worden 

opgeslagen en behandeld. Daarnaast zijn er fysieke 

maatregelen genomen om data veilig te stellen. Uw 

data worden met zorg behandeld. 

 

Voordelen op een rij: 

 Altijd maatwerk 

 Zorgvuldig werkende opdrachtnemer 

 Veel ervaring 

 Veilig en betrouwbaar 

 Exporteren naar gewenste format / klantsysteem 

 Werken met Werkse! = sociaal ondernemen 

 Gecertificeerd werkleerbedrijf 

 

Klanten 
 TU Delft 

 Stadsarchief 

 IKEA 

 Hogeschool Rotterdam 

 Haagse Hogeschool 

 Diverse kleinere opdrachtgevers 

 

Tevreden klant 

“Ik heb als informatieprofessional in meerdere 

archiefbewerkingsprojecten met Werkse! mogen 

samenwerken. In hun manier van werken zijn ze 

professioneel, snel en ze leveren kwalitatief goed 

werk af. Daarbij is het een partij die graag met de 

klant meedenkt in het ondersteunen en wijze van 

uitvoeren digitaliserings-archiefbewerkingsprojecten.” 

Arry Willemsen van The Way coaching en 

management. 
 
 
 
 

Sociaal ondernemen 

Soms lukt het mensen niet om zelfstandig werk te 

vinden. Dan helpt Werkse! als erkend werkleer-

bedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

worden al werkend en lerend voorbereid op een 

plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt. Op basis 

van ‘Goed Werknemerschap’ worden zowel baan- 

als specifieke vakvaardigheden bijgebracht. Hiermee 

en samen met onze klanten dragen we structureel bij 

aan een socialere wereld. Het laat zien dat onder-

nemen uitstekend samengaat met de zorg voor 

elkaar en voor onze planeet.  

 

Werk uitbesteden aan Werkse! betekent voor u als 

klant: ‘meedoen aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’. Daarbij zijn de medewerkers van 

Werkse! bovengemiddeld gedreven, zij gaan voor 

kwaliteit en zijn u graag tot dienst!  

 

Social return 

Het samenwerken met Werkse! kan meetellen in de 

social return paragraaf bij aanbestedingen. Werkse! 

heeft een expertisecentrum op het vlak van Social 

Return.  

 

 

 

Contact 

      Mail uw vraag naar verkoop@werkse.nl. 

 

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 

organisatie? Accountmanager Harco 

Haasdijk staat u graag te woord via  

06-39875898. 

 

 


