
Termen en begrippen

Informatiebeheer / records management

Een verzameling termen in de vorm van een 

woordenboek (dictionary) met verwijzing naar 

andere termen in de vorm van een thesaurus. 

Centraal staat het thema informatiebeheer, een 

vertaling van records management. 

De termen zijn afkomstig uit verschillende 

bronnen. 

Er zijn geen speciale voorkeurstermen. Daarom 

kunnen per term meerdere gelijksoortige 

omschrijvingen vorkomen. Het is ook mogelijk 

dat de omschrijvingen onderling (soms 

behoorlijk) afwijken. 

De datum van de afdruk is gelijk aan de 

versiedatum.

Samenstelling: Rienk Jonker

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen 

neem dan per e-mail contact met mij op.

E-mail adres: RienkJonker@gmail.com

Deze en afgelopen 2 maanden toegevoegd

juli 2016 september 2016tot en metVan
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Dat-infornatie

Informatie over subject of object zonder specificatie van wat die informatie inhoud. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   (niet toegewezen)876 - Reference ManagerIn

Bredere term: Informatie.

Zie ook: Wat-informatie.

Durable paper

Paper which meets the requirements for durability under specified conditions of tests. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

blz 97  6.5.10 Informatiebeheer9541 - Information and documentation - VocabularyIn

Bredere term: Paper.

Synoniem: Papier durable.
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Initiële termijn

Voorlopige en aan te passen bewaartemijn van informatie. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   (niet toegewezen)876 - Reference ManagerIn

Bredere term: Termijn.

Is / is een: Bewaartermijn.

Zie ook: Reflectietermijn.
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Newsprint

Paper made from mechanical woodpulp paper with little or no mineral loading. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

blz 97  6.5.11 (niet toegewezen)9541 - Information and documentation - VocabularyIn

Onderdeel van: Paper.

Synoniem: Papier journal.
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Recycled paper

Paper incorporating fibres obtained from paper recovered after use. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

blz 97  6.5.09 (niet toegewezen)9541 - Information and documentation - VocabularyIn

Bredere term: Paper.

Synoniem: Papier recyclé.

Reflectietermijn

Bewaartermijn voor het bepalen van het moment dat of de uiteindelijke beslissing over de 

waardering van informatie wordt genomen of de reflectietermijn wordt verlengd.

 ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   Nav Intervisie 
9/9/2016

(niet toegewezen)876 - Reference ManagerIn

Bredere term: Termijn.

Is / is een: Bewaartermijn.

Zie ook: Initiële termijn.

Registrande

Registrande, ein Verzeichniß aller schriftlichen Eingaben, Protokolle, Registraturen etc., 

welche bei einer Behörde einkommen u. gefertigt werden, nebst den von dem Directorium 

hierauf gefaßten Resolutionen.

 ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   (niet toegewezen)9777 - Leitfaden für das Registraturwesen und den 
allgemeinen Geschäfstgang der deutschen Stadtgemeinden

Zie

Buch, in dem Eingänge registriert werden. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   (niet toegewezen)9777 - Leitfaden für das Registraturwesen und den 
allgemeinen Geschäfstgang der deutschen Stadtgemeinden

Zie ook

Onderdeel van: Formulier.

Synoniem: Register.
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Wat-informatie

Informatie over subject of object inclusief specificatie van wat die informatie inhoud. ~

Herkomst  (nr. + titel): Domein term

   (niet toegewezen)876 - Reference ManagerIn

Bredere term: Informatie.

Zie ook: Dat-infornatie.

Pagina 6 van  7Afgedrukt : 14-9-2016 © Reference Manager  R.S. Jonker 



Informatiebeheer / records managementTermen en begrippen

Referenties: 

Reference Manager; Verzameling aantekeningen met opgave van de herkomst

R.S. Jonker

(Database / registratie)   © R.S. Jonker, Winschoten/Leeuwarden.  Eigen digitale gegevensverzameling bijgehouden vanaf 1991

876

https://www.evernote.com

http://www.labyrinth.rienkjonker.nl

Information and documentation - Vocabulary; Information et documentation - Vocabulaire

<Geen auteur geregistreerd of bekend>

(Standaard)   Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2001.  NEN-ISO 5127 (en)

ISO 5127:2001,IDT - Informatie en documentatie - Woordenlijst

First edition 2001-10-15

9541

http://www.ala.org/acrl/aboutacrl/directoryofleadership/sections/is/iswebsite/projpubs/multilingual

Leitfaden für das Registraturwesen und den allgemeinen Geschäfstgang der deutschen Stadtgemeinden

F. Michalski

(Publicatie)   Verlag F. Leineweber, Leipzig, 1904.  

9777

https://archive.org/details/DieWelt-registratur

https://archive.org/details/DieSchriftgutablageregistraturVorschlgeNachErfahrungenBei
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