De historie van Xplor Nederland
Xplor International is een wereldwijd overkoepelend platform waarbij duizenden document professionals zijn
aangesloten:
Xplor International, also known as Xplor® and The Electronic Document Systems Association®, was incorporated
in 1981 as a not-for-profit association. Xplor’s global network of regions and chapters are directed, organized, and
governed by its members and represents thousands of professionals around the world.
Xplor International staat sinds 1981 in Amerika te boek als ‘The Electronic Document Systems Association®’,
een ‘not for profit’ organisatie van en voor gebruikers. De aanleiding tot oprichting van de gebruikersvereniging
gaat zelfs terug naar 1979. Toendertijd stak een aantal gebruikers van de Xerox printsystemen de koppen bij
elkaar om de ervaringen uit te wisselen en de fabrikant ideeën aan te reiken voor verdere productontwikkeling.
Vrijwel direct na de oprichting werd de gebruikersvereniging opengesteld voor anderen en werd daarmee
leveranciersonafhankelijk.
Global Conference
In 1980 werd ook de basis gelegd voor de Global Conference. Eind 1983 waren er 224 louter Amerikaanse
organisaties aangesloten. In 1984 kwam Keith Davidson in beeld om de snel groeiende organisatie verder te
stroomlijnen. Onder zijn leiding werd Xplor International wereldwijd. In 1986 werd in Engeland voor het eerst
een congres buiten de U.S.A. georganiseerd. Eind tachtiger jaren stelde Xplor International, tot dan toe een
gebruikersvereniging pur sang, haar poorten open voor leveranciers en zag het bestuur zichzelf als een soort
vakorganisatie met een zeer breed perspectief. Inmiddels was de Global Conference uitgegroeid tot een congres
met meer dan 3000 deelnemers en 136 stands in de tentoonstellingsruimte. Begin jaren 90 stonden er 1500
organisaties in het ledenregister, waarvan inmiddels 273 (in Xplor jargon) ‘overseas companies’. In die periode
werden de eerste regio besturen buiten de Verenigde Staten opgericht. Eind negentiger jaren bezochten jaarlijks
ruim 15.000 document professionals de global conference. Inmiddels worden die deelnemersaantallen niet meer
gehaald.
Netwerk
Zelfs vóór de oprichting van de Dutch Chapter was Xplor al actief in Nederland. Zo werd er door Xplor
International ieder jaar een European Conference and Exhibit georganiseerd. Een aantal van die evenementen
heeft in ons land plaatsgevonden. Dat was in de tijd dat het elektronisch printen nog in de kinderschoenen stond
en veel sessies gingen over het omschakelen vanuit impact printen. Veel grote banken,
verzekeringsmaatschappijen en andere transactiegerichte organisaties zagen er brood in om zich aan te sluiten
bij Xplor. Gebruikers en leveranciers bespraken met elkaar de voordelen van het inzetten van deze nog relatief
nieuwe printtechniek. Daardoor ontstond op een natuurlijke wijze een netwerk waarbinnen veel kennis en
praktijkervaring aanwezig waren.
Dutch Chapter
In 1995 stak in het Nederlandstalige deel van Europa een aantal leden van Xplor International de koppen bij
elkaar en richtte de Dutch Chapter op. Dit chapter maakte deel uit van de European Region. De oprichting van een
eigen chapter betekende vooral dat het netwerken ook op lokaal niveau invulling zou gaan krijgen en dat de
activiteiten van Xplor voor een bredere groep document professionals toegankelijk zouden worden.

Inmiddels is Xplor Nederland (v/h Dutch Chapter) een volledig zelfstandige vereniging, die aangesloten is bij
Xplor International.
Kennis
De belangrijkste functie van Xplor was en is nog steeds om als platform die kennis te ontsluiten en toegankelijk
te maken voor de rest van de Xplor gemeenschap. Tegenwoordig zien we het elektronisch printen van
documenten ook in andere omgevingen met geheel eigen problematieken en nieuwe uitdagingen. Lang niet alle
documenten worden meer geprint. Steeds vaker blijven documenten digitaal. Xplor Nederland gaat er prat op
over veel kennis en ervaring te beschikken, juist voor die digitale verschijningsvormen en nieuwe omgevingen.
Het Xplor platform
Xplor wil nadrukkelijk het grensverleggend platform zijn voor documentprofessionals. Xplor Nederland vormt
een actieve netwerk- en kennisorganisatie voor alle professionals uit de wereld van het document en richt zich
op de Document Life Cycle: compositie, productie en logistiek van fysieke en digitale documenten. De vereniging
telt momenteel ca. 250 leden.

