
Automatisering HR-archief biedt compliance en snelheid bij in- en uitstroom  
duizenden medewerkers per jaar

Hogere snelheid    
Van ontvangst tot  
verwerking van  
documenten duurt nu  
één dag in plaats van één 
week. Alle documenten  
en dossiers zijn ‘anytime  
anywhere’ beschikbaar.

Betere controle   
Processtappen zijn  
transparant en traceerbaar 
door monitoring en  
controle op juistheid,  
volledigheid en tijdigheid.

Kostenbesparing 
Vermindering van de 
verwerkingskosten met 
50% door digitalisering en 
automatisering van  
workflows.

Compliance 
Ondanks de hogere  
snelheid staan privacy en 
compliance nu volledig 
geborgd in traceerbare en 
beveiligde processen en 
documenten. 

Resultaten

Branche 
Zakelijke dienstverlening

Opgericht 
1995

Plaats 
Maastricht (hoofdkantoor) 

Diensten 
Customer Care 
Customer Retention 
Technische Helpdesk 
Sales & Back office

Canon-klant sinds 
2015

Doelstelling 
Het doel was de HR-afhandeling van 
de in- en uitstroom van medewerkers 
sneller en aantoonbaar compliant te 
laten verlopen, terwijl de proceskosten 
beperkt worden en er meer controle 
en regie mogelijk is. 

Uitdagingen 

• Hoge mutatiegraad personeel
• Ondoorzichtige papieren proces 
 gang
• Voldoen aan privacy en compliance
• Grote diversiteit HR-documenten

Canon’s oplossing  
Op basis van een uitgewerkte 
business case leverde Canon een 
gedigitaliseerd en geautomatiseerd 
HR-archief, gekoppeld met de 
Exact-omgeving en ondersteund door 
gebruikerstrainingen. 

Zakelijke dienstverlening 
Provider CRM- en 
contactcenterdiensten



 
Een wereldwijd marktleider in de outsourcing 
van multichannel klantcontact en contact-
centerdiensten zocht naar een geschikte 
oplossing om het fysieke archief en de 
papieren procesgang van hun HR-afdeling te 
digitaliseren en te automatiseren. De grote 
hoeveelheid personeelswisselingen maakte 
een papieren afhandeling van de document-
intensieve HR-activiteiten te traag en te 
kostbaar. In nauwe samenwerking met 
medewerkers van het HR Shared Service 
Center en IT ontwikkelde en leverde Canon een 
digitaal en geautomatiseerd HR-archief dat fors 
op kosten bespaart en zorgt voor accuratesse 
en compliance bij een hogere verwerkings-
capaciteit van de HR-afdeling. De enorme groei 

van de organisatie 
was voor HR 
nauwelijks bij te 
benen, met alle 
risico’s van dien. 
De automatisering 
van onze HR-
processen maakte 
hier een eind aan.

De klant    
Sinds de oprichting in 1995  
groeide het bedrijf uit tot een  
internationale dienstverlener in 
persoonlijk klantcontact voor een 
grote hoeveelheid A-merken in 
zowel de consumentenmarkt als  
de zakelijke markt. Vanuit vijf  
contactcenters in Nederland en 
een contactcenter in  
Suriname bedienen bijna  
vierduizend medewerkers elke  
dag meer dan 65 landen in ruim 
13 verschillende talen. De hoge 
kwaliteitsstandaard in de  
specialistische dienstverlening, 
onderbouwd met diverse  
certificeringen, leidde tot de sterke 
groei waardoor digitalisering van 
de HR-ondersteuning noodzakelijk 
werd. 
 

De aanleiding  
Het werk is vooral aantrekkelijk 
voor laag geschoold personeel 
of als bijbaan voor studenten 
gedurende de studieperiode. 

Daardoor is er standaard een forse 
in- en uitstroom van medewerkers. 
Dit resulteert in gemiddeld 3.000 
personeelsmutaties per jaar die 
de HR-afdeling met inachtneming 
van de wet- en regelgeving en alle 
bijhorende documentatie moet 
afhandelen. De papieren werkwijze 
maakte dat de administratieve 
verwerking te arbeidsintensief en 
te kostbaar werd, met een ver-
hoogd risico op de consequenties 
van een gebrek aan compliance en 
zorgvuldigheid.  
 

De uitgangssituatie    
De papieren werkwijze leidde tot 
hoge kosten voor archivering en  
te trage en ondoorzichtige  
voortgang, terwijl tijdigheid en 
accuratesse vereist zijn.  
In 2014 werd daarom door een  
projectteam van gebruikers en 
IT-ers de overstap op een digitale 
werkwijze voorbereid met een 
interne procesanalyse. Alle proces-
stappen en de betrokken personen 
en documenten zijn daarbij in kaart 
gebracht, inclusief de verwerkings- 
tijd. In totaal zijn toen 45 HR- 
documenttypen gedefinieerd. 
Direct na deze procesanalyse is 
Canon benaderd om een business 
case voor een oplossing uit te 
werken.

De doelstellingen 
Vanuit het HR-proces waren de  
doelstellingen om het aantal  
handmatige werkzaamheden tot 
minder dan de helft terug te brengen 
en op elk moment aantoonbaar te 
voldoen aan de wet- en regelgeving. 
Doelstellingen vanuit de business  
waren het beperken van de  
proceskosten, het verhogen van de 
procescontrole en de centrale regie, 
en online beschikbaarheid van  
informatie. Schaalbaarheid,  
platform-onafhankelijkheid, toegangs-
controle en een goede koppeling met 
Exact waren daarbij de technische 
randvoorwaarden.



Door het hoge 
herkennings- 
percentage van 
inkomende  
documenten is het 
menselijk handelen 
met 85%  
teruggebracht.”

Voordelen op een rij

• Sterk verbeterde compliance
• Privacy en beveiliging zijn   
 geborgd
• Snelheid en accuratesse bij het  
 HR Shared Service Center
• Traceerbaarheid van informatie  
 en processen
• Return on investment in   
 minder dan 2,5 jaar
• Forse besparing op proces- en  
 archiveringskosten
• Stabiliteit en schaalbaarheid
• Ruimte voor groei

De oplossing  
Solution Business Consultant Florian 
Meulbroek begeleidde vanuit Canon 
de overstap naar een geautomati-
seerd HR-archief: “Naast de voor de 
hand liggende wens om kosten te  
besparen en productiever te werken, 
was er een duidelijke behoefte om  
te voldoen aan wet- en regelgeving  
rondom privacy van de medewerkers. 
Tijdens de analysefase hebben we de 
conclusie getrokken dat een combi-
natie van een slim datacapture- 
systeem en een documentwork-
flow-managementsysteem het beste 
zou aansluiten bij de klantwens.” 

Workflows
“Voor het archief en de workflow  
hebben wij Therefore gekozen.  
Voor het scannen en herkennen van 
binnenkomende documenten is het 
platform van IRIS Xtract4Document 
gebruikt. Deze oplossingen maken 
het mogelijk het proces met minimale 
manuele handelingen uit te voeren 
en maximale controle en regie over 
het proces uit te oefenen. Daarnaast 
worden procesmedewerkers optimaal 
ondersteund in hun dagelijks werk 
dankzij herinneringen aan workflow-
taken. Tijdigheid, volledigheid en  
traceerbaarheid zijn hiermee veel 
beter geborgd dan bij een papieren 
procesgang. Om het verwerkings- 
proces bij nieuwe instroom van  
personeel op snelheid te brengen, 
hebben wij een specifieke workflow 
voor ‘new hires’ ingericht.  
Deze workflow zorgt voor snelle,  
correcte en volledige verwerking van 
de dossiers van nieuwe medewerkers. 
Via een scanbutton op de  
bestaande MFP’s (multifunctionals), 
kunnen medewerkers vanaf  
verschillende locaties papieren  
documenten digitaliseren en in de 
workflows opnemen.”

Documentmanagement- 
systeem
In het Therefore-documentmanage-
mentsysteem zijn zeven  
documentcategorieën ingericht.  
Deze zijn gebaseerd op de  
ouderwetse papieren dossiers, 
waardoor herkenbaarheid bij de 
HR-medewerkers is gegarandeerd.  
Zo zijn er documenten voor new  
hire, salaris, verzuim, loopbaan- 
ontwikkeling, etc. De centrale  
beschikbaarheid volgens heldere 
structuren maakt het vinden en  
opslaan van HR-documenten sneller 

en accurater, waardoor er  
effectiever gewerkt kan worden. 
Uitgaande documenten, zoals een 
medewerkerscontract, worden van 
een barcode voorzien, waardoor er  
na ondertekening en terugsturen 
100% geautomatiseerde archivering  
plaatsvindt.  
 

Co-creatie 
Kenmerkend voor het project was de 
nauwe samenwerking, waarbij over en 
weer gebruik werd gemaakt van  
kennis en expertise van het  
projectteam van het bedrijf en van 
Canon. Door ruimte te laten voor 
discussie en testen, ontstond de best 
passende oplossing voor de  
organisatie. Florian Meulbroek: 
“Gezamenlijk hebben wij een sterke 
business case doorgerekend met een 
terugverdientijd van slechts 2,5 jaar. 
Na de gunning hebben wij twee  
workshops met HR en IT  
georganiseerd om de oplossing vanuit 
alle kanten gedetailleerd door te  
lichten en aan te scherpen.”
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Meer informatie?

Op canon.nl/casestudies vindt u 
meer praktijkverhalen van onze 
klanten.

Kijk op canon.nl/kijkopklant-
communicatie of bel  
073 681 58 15 voor een  
vrijblijvend gesprek voor de 
juiste oplossing voor uw 
organisatie.

Soepele implementatie   
Op basis van de workshops en nadere 
inventarisatie heeft Canon een  
implementatieplan uitgewerkt,  
inclusief rollen en verantwoordelijk- 
heden, zodat de overstap op het 
nieuwe systeem tot op detailniveau 
voorbereid was. De koppeling met 
Exact verliep daardoor zeer soepel, 
terwijl het bedrijf gedurende de 
implementatieperiode alle bestaande 
dossiers gescand had. Hierdoor was 
bij de ‘go live’ van het systeem direct 
alle informatie aanwezig. Belangrijk  
onderdeel van de implementatie 
waren de trainingen, waarbij ook weer 
de ervaringen en inzichten van zowel 
Canon als HR- en IT-medewerkers tot 
verdere aanscherping van de  
oplossing leidde. 
 

Rendabel SP & AR-project  
Florian Meulbroek: “Vanuit de  
overheid is een maatregel  
afgekondigd die de participatie van 
mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt vereist. Je moet  
minimaal 5% uit je werknemers- 
populatie met deze arbeidskrachten 
vullen. Daarvoor zijn er enerzijds 
subsidies te verkrijgen, maar krijg je 
anderzijds vanaf 2017 een forse boete 
van € 5.000,- per niet-vervulde  
werkplek. Dit maakt het noodzakelijk 
om binnen het grote werknemers-
bestand van het bedrijf inzichtelijk 
te krijgen wat de status op dit vlak 
is. Binnen Therefore hebben we een 
workflow ingericht die loopt van het 
uitsturen van vragenlijsten ten  
behoeve van inventarisatie, tot het 
analyseren van de resultaten en het 
automatisch uitzetten van vervolg- 
taken voor de HR-medewerkers.  
Dit levert het bedrijf bij 5% van 4.000 
medewerkers direct tienduizenden 
Euro’s op.” 

Hoewel de positieve 
impact van het 
project groot is, was 
dit inhoudelijk geen 
bijzonder complex 
project. De overstap 
zelf verliep dan ook 
snel en gestroom- 
lijnd.

Toekomstige ontwikkelingen 
Het bedrijf draait nu volop met de 
nieuwe digitale omgeving voor de 
HR-activiteiten. Problemen met 
beschikbaarheid en verwerking van 
informatie zijn opgelost en er is  
ruimte om verder te groeien.  
Het geautomatiseerde HR-archief is 
voor het CRM- en contactcenter- 
bedrijf de opstap naar een allround 
DMS. Sinds de implementatie in 2015 
zijn alweer nieuwe toepassingen en 
workflows ontwikkeld.  
 

Unieke CCM-organisatie 
Om klanten met soortgelijke  
problematiek te ondersteunen  
beschikt Canon over een divisie die 
zich volledig richt op vraagstukken 
rondom Information Management  
en Customer Communications  
Management. Dit is een  
gespecialiseerde business unit  
die met ruim 100 hoogopgeleide  
professionals uniek groot in de markt 
is. Door de inzet bij ruim 150 klanten 
beschikt Canon over expertise waar 
alle partijen op kunnen bouwen.


