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Informatie stroomlijnen tussen projectpartners
Bouwen eindigt op de bouwplaats, maar begint achter het bureau met het 
opstarten van partnerships en inschrijvingen op aanbestedingen, bouwbestekken, 
vergunningen, procuratie, projectmanagement enzovoorts. Al deze informatie 
hangt nauw samen met het realiseren van het eindresultaat. Ketensamenwerking 
en een gestroomlijnd informatiemanagement tussen diverse projectpartners 
is daarom cruciaal. Een van de belangrijkste ontwikkelingen hierin is de 
BIM-methodiek. Dit staat voor Building Information Modelling, waarbij de I van 
Information centraal staat. BIM is een geïntegreerd proces waarin alle project-
partners samenwerken binnen een digitale omgeving, waarin alle kenmerken 
van een project zijn ondergebracht, waaronder een virtueel 3D-ontwerpmodel, 
diverse aspectmodellen, planningen en kosten. Daarnaast wordt steeds vaker 
aan de hand van een ‘lean-planning’ gebouwd, waarbij alle betrokken partijen 
voor de realisatie van een project gezamenlijk een planning maken. Canon sluit 
nauw aan op BIM en informatiemanagement met een uitgebreide reeks input- en 
outputsystemen en innovatieve documentmanagementoplossingen.

Faalkosten reduceren
Lagere budgetten en hevige concurrentie leiden tot rationalisatie en behoefte 
aan kostenbesparing. Het terugdringen van faalkosten staat daarbij hoog op de 
agenda. Faalkosten zijn kosten die onnodig ten behoeve van een eindproduct 
gemaakt worden. Deze zijn het gevolg van een inefficiënt verloop van het bouw-
proces, het niet voldoen aan afgesproken kwaliteitseisen en het moeten herstel-
len of vervangen van zaken. De faalkosten in de bouw bedragen zo’n 5-13% van 
de omzet (USP, 2010). En dat terwijl de gemiddelde winst 2% bedraagt. Met het 
reduceren van de faalkosten valt dus direct winst te behalen. De meest aange-
wezen oorzaken zijn gebrekkige communicatie en slecht aansluitende informa-
tiestromen. Canon is bij uitstek de partner om hier een oplossing voor te bieden. 
De nieuwste technologie om efficiënter informatie te creëren, visualiseren, 
delen, bewerken en te beheren leidt daarbij tot fors kortere doorlooptijden in de 
verschillende fasen van het bouwproces. Zo helpen wij bouwbedrijven beter te 
concurreren en tegen hogere winsten. 

UITDAGINGEN VOOR 
DE BOUWSECTOR
Er is gelukkig weer groei in de bouwsector. De vraag naar 
nieuwe gebouwen neemt toe, maar dat leidt niet tot herstel 
van de oude situatie. Bouwen moet tegenwoordig niet alleen 
maar sneller en rendabeler, het moet ook slimmer, flexibeler 
en duurzamer. Klantwensen veranderen, producten en 
bouwmethodieken veranderen, de wetgeving verandert en zo 
verandert ook de manier van werken. De bouwwereld staat 
voor een nieuwe fase van flexibilisering en soepele integratie. 
De dynamiek en de grote hoeveelheid partijen per bouwproject 
- van ontwerp tot oplevering en onderhoud - vergt een betere 
samenwerking en meer efficiëntie. Canon begrijpt dit en biedt 
een scala aan oplossingen, specifiek voor de bouw, om samen 
optimaal te presteren. Nu en in de toekomst. 



SLIMMER SAMENWERKEN.  
BETER BOUWEN.
Efficiënt werken - Ondersteun medewerkers om toegewezen doelen binnen 
de gewenste tijd te bereiken.

Ketensamenwerking - Bouw een ecosysteem om visueel samen te werken 
en gegevens uit te wisselen volgens werkmethodieken als BIM en Lean.

Klantbeleving - Beheer, creëer en produceer communicatie-uitingen om 
de klantervaring te verbeteren en onderscheidend te zijn.

Canon biedt meer voor de bouw 
Beter bouwen is het eindresultaat waar wij als Canon 
met onze expertise, innovatieve producten en slimme 
technologieën een steentje aan bijdragen.

EFFICIËNT WERKEN
KETENSAMENWERKING
KLANTBELEVING
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INFORMATIEMANAGEMENT
 
Bouwen is een zeer document-intensief proces. 
Canon is volledig thuis in het ontwikkelen en 
implementeren van gecentraliseerde oplossingen 
voor het beheren, bewerken, delen en opslaan van 
documenten. In aansluiting op BIM biedt Canon 
consultancy en oplossingen aan IT-afdelingen 
voor documentmanagement, input en output 
management.

EFFICIËNT WERKEN 

GROOTFORMAAT PRINT
 
Grootformaat printers en multifunctionals vormen 
van oudsher de basis van Canon in de bouwwereld. 
Wij kennen het belang van bedrijfszekere prin-
ters voor het ontwerp- en bouwproces. Canon’s 
hoogwaardige en productieve grootformaat 
printers tonen ieder detail in bouwtekeningen en 
ontwerpvoorstellen. De uitstekende leesbaarheid 
en kleurvlakken verkleinen de kans op fouten in de 
uitvoering die tot faalkosten leiden.

MANAGED PRINT SERVICES
 
Met Managed Print Services beheert Canon 
uw print & document workflow omgeving en 
bewaakt voortdurend de prestaties om ervoor 
te zorgen dat de resultaten altijd optimaal zijn.  
We werken met u samen om ervoor te zorgen 
dat de oplossing de verwachte voordelen en een 
steeds beter rendement blijft opleveren, door 
de geboden dienstverlening voortdurend te 
evalueren en te verbeteren.

INNOVATIEF PORTFOLIO  
VOOR DE BOUW



TOEKOMSTGERICHTE 
INNOVATIE IN BEELD
 
Canon heeft als visie om in de toekomst een rol 
te spelen bij elk ‘image’ (beeld) en investeert 
daarom sterk in de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën met innovatieve toepassingen. 
Zo biedt Canon veelzijdige mogelijkheden van 
projectie, zoals 360 graden projectie. Deze 
aansprekende technologie kan worden toegepast 
in een zogenaamde ‘cave’: een kamer van 
projectiewanden, waarbij op de wanden virtual 
reality beelden worden geprojecteerd. Op deze 
manier kunnen bewoners hun toekomstige 
woning levensecht bewonderen en kunnen 
potentiële knelpunten in een bouwproject 
worden gevisualiseerd en voorkomen. Daarnaast 
onderzoekt Canon de mogelijkheden van 
applicaties voor drones met inspectiecamera’s. 
Deze kunnen veel tijd en materieel besparen bij 
inspecties en zorgen voor verbeterde veiligheid. 

VISUEEL SAMENWERKEN
Projectbesprekingen, brainstorm-, en 
evaluatiesessies kunnen met behulp van innovatieve 
technologieën zoals SMART Boards en projectie 
efficiënter plaatsvinden. Deelnemers kunnen zowel 
binnen een kantoor als op afstand elkaar zien en 
horen en informatie delen en bewerken. Geen 
reistijden en files meer, maar snellere beslissingen 
doordat alle informatie altijd beschikbaar is.

Digitaal bouwen in de praktijk
Om de transitie naar 100% digitaal bouwen mogelijk 
te maken, maakt DigiBase als onderdeel van 
VolkerWessels gebruik van slimme oplossingen voor 
visuele samenwerking. 

Bekijk hier de video

KETENSAMENWERKING 
(BIM / LEAN)

Flexibiliteit 

Tijdelijke bouwprojecten en piekperioden in het bouwproces 
vergen flexibel beschikbare capaciteit. Bouwbedrijven kunnen 
beschikken over flexibel inzetbare printcapaciteit met de Canon 
bouwpool. Via een webportal kunnen zeer eenvoudig grootformaat 
printers en multifunctionals gehuurd worden voor de uitrusting 
van de bouwkeet. Canon installeert, onderhoudt en haalt de 
apparatuur weer op. Verder heeft Canon het All-in Flexmodel 
ontwikkeld voor printen op grootformaat. Duurzaam watervast 
printen op uw locatie, zonder investeringskosten, lange looptijd of 
volumeverplichting is mogelijk met betaling op basis van verbruik: 
per m2 inclusief hardware, service, toner en papier.

https://www.canon.nl/for_work/case-studies/architecten_ingenieursbureaus_bouwnijverheid/volkerwessels/
https://www.canon.nl/for_work/case-studies/architecten_ingenieursbureaus_bouwnijverheid/volkerwessels/
https://www.canon.nl/for_work/case-studies/architecten_ingenieursbureaus_bouwnijverheid/volkerwessels/


INTERIEURINNOVATIES 
MET PRINT 
 
Onderscheidend vermogen en een eigen unieke 
uitstraling zijn essentieel voor de binding met 
gebouwen, zowel voor eigen personeel als bezoe-
kers en klanten. Bedrijven, maar ook particuliere 
consumenten, zijn altijd op zoek naar mogelijk-
heden voor personalisatie en een ‘customised’ 
aankleding van hun omgeving. Met Canon-
technologie is het mogelijk om een eigen iden-
titeit aan gebouwen te geven met bijvoorbeeld 
lokale panorama’s, teksten, tekeningen, kleurrijke 
textuurafbeeldingen en meer. Houten panelen, 
glaspartijen en zelfs beton kan bedrukt worden. 
Interieurarchitecten, afwerkbedrijven, maar ook 
bouwmarkten kunnen hier een onderscheidende 
uitstraling mee bieden.

CREATIVE SERVICES
 
Vanuit het hart van de klant ontwikkelt Canon 
ideeën en brengen we merkverhalen tot leven.
Van branddesign tot contentcreatie, van digitaal 
tot 3D én van decoratief en digital printing tot 
‘old school’ drukwerk. The Creative Hub van 
Canon bestaat uit 25 inhouse creatieve studio’s in 
Nederland. Waaronder in huis bij mooie merken
als BAM, Arcadis, Strukton en Heijmans.
 
De Art Director van Canon bedenkt voor een
bedrijf bijvoorbeeld een interieurconcept, dat
uitgewerkt wordt in een 3D schets en uiteindelijk 
tot leven wordt gebracht met behulp van 
bedrukte materiaalsoorten. Ook fotografeert 
Canon nieuwbouwprojecten of evenementen en 
helpen we met het ontwerpen van een mooie 
stand op toekomstige beursevenementen. Canon 
biedt daarnaast ondersteuning in de uitwerking 
van aanbestedingsdocumenten voor grote 
bouwbedrijven. Door het creatieve design ziet het 
document er niet alleen visueel mooi uit, maar 
is de inhoud ook erg begrijpelijk. De technische 
tekeningen worden vertaald naar een informatief 
en leesbaar document.

KLANTBELEVING
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