
Digitalisering van werkprocessen levert verhoogde 
efficiëntie, transparantie en kostenbesparing

Financiële dienstverlening

Van Lanschot Chabot

Over Van Lanschot 
Chabot

Gespecialiseerd in  
risicomanagement

Van Lanschot Chabot is gespeciali-
seerd in risicomanagement voor  
particuliere en zakelijke klanten.  
Risicomanagement volgens het 
verkennen, voorkomen en verzekeren 
principe. Met ruim 160 medewerkers 
bedient het bedrijf vanuit  
‘s-Hertogenbosch klanten door  
heel Nederland. Tot eind 2007  
behoorde Van Lanschot Chabot tot  
Van Lanschot Bankiers. Vanaf die tijd 
heeft de Goudse Verzekeringen een 
meerderheidsbelang in het bedrijf.  
Van Lanschot Bankiers is echter nog 
altijd intensief betrokken bij Van  
Lanschot Chabot. 

Visie

Om het belang van de klant optimaal 
te dienen, staan kennis van zaken en 
kwalitatieve dienstverlening centraal. 
Innovatie in werkprocessen is daarbij 
essentieel, gezien de concurrerende 
markt en de grote regeldruk in de 
branche.

Arbeidsintensieve handelingen, 
lange doorlooptijden

Company Logo

Kortere  
doorlooptijden 

Post voor half negen bij 
de ontvanger.

Transparantie en  
compliance 

Ondersteuning 
4-ogen-ondertekening. 

Grotere  
beheersbaarheid 

Digitaal werkproces 
zorgt voor meer grip.

Schaalbaarheid en 
flexibiliteit 

Sneller inspelen op de 
behoefte van de klant.

Kostenbesparing

20% besparing op 
operationele kosten.

Resultaten

Bedrijfsnaam

Van Lanschot Chabot

Branche

Financiële dienstverlening

Opgericht

1769

Plaats

‘s-Hertogenbosch

Services

Verzekeringen voor particulieren, 
familiebedrijven, klein- en  
grootzakelijke markt.

Website

www.vanlanschotchabot.nl

Canon-klant sinds

2007



Arbeidsintensieve  
handelingen, lange  
doorlooptijden 

Tot de transitie naar digitaal werken 
was het werkproces volledig papier 
georiënteerd. Alle documenten 
moesten langs veel verschillende 
personen geleid worden.  
De werkverdeling vond plaats op 
basis van fysieke documenten 
die over afdelingen en bureaus 
verspreid werden. Dit was zeer 
arbeidsintensief en leidde tot 
lange doorlooptijden en meer 
foutkansen. Lando te Molder, 
Algemeen Directeur Van Lanschot 
Chabot: “Kwaliteit is bij ons heilig, 
aangezien wij de ambitie hebben 
een excellente dienstverlener te zijn 
voor onze klanten. Een correcte en 
snelle verwerking van de grote 
hoeveelheid documenten die wij 
dagelijks ontvangen is daar 
maatgevend voor. Daarom was 
het een strategische keuze om de 
werkprocessen te innoveren. Het 
doel was niet alleen klanten beter 
te bedienen en kosten te besparen, 
maar ook om meer efficiency en 
transparantie te realiseren met het 
oog op zorgplicht en compliance.”

Digital mailroom en workflows 

Joost van der Ven, Manager ICT, 
was nauw betrokken bij het 
transitieproces. Joost van der Ven: 
“Het proces is niet veranderd, we 
behandelen aanvragen, schades, 
enzovoorts, maar de middelen zijn 
veranderd. In de eerste fase van het 
project zijn we begonnen met het 
scannen van inkomende stukken 
naar het dossiersysteem. Daarna 
zijn wij begonnen met het opzetten 
van workflows. We leveren alle 
informatie nu zo diep mogelijk aan 
in de organisatie, er zit bijna geen 
handmatige werkverdeling meer 
in.” 

Joost van der Ven: “Voorheen werd de 
ontvangen post handmatig uitgezocht 
en rondgebracht, waardoor iedereen 
pas rond half elf de stukken had. Dat is 
nu rond half negen al gebeurd vanuit 
de digital mailroom. Dat scheelt 
gewoon een paar uur per dag. 
Er is altijd en overal directe beschik-
baarheid van informatie, die kunnen 
mensen via het beeldscherm met 
zoekfuncties oproepen. Bewerken, 
doorsturen en bewaren gaan dus ook 
volledig digitaal.” 

Digital mailroom als 
vertrekpunt voor 
digitale werkprocessen
Als één van de grootste intermediairs in de 
Nederlandse verzekeringsmarkt heeft 
Van Lanschot Chabot haar werkproces vrijwel 
volledig gedigitaliseerd. Alle inkomende papieren 
documenten, van onder andere verzekeraars, 
experts en klanten, worden gedigitaliseerd en 
geautomatiseerd de bedrijfsprocessen ingestuurd 
via de digital mailroom van Canon. Dit levert zowel 
meer efficiëntie en transparantie op als ook 
snellere en betere service naar klanten.  
De optimalisering van de processen leidde tot een 
besparing 20% op de operationele kosten.  
De transitie van papier-intensieve werkwijze naar 
volledige digitalisering werd al in 2007 ingezet met 
Canon Business Services als partner.

Samenwerking is 
enorm belangrijk
in dit soort processen. 
Wij zochten elkaar 
echt op.



Intensieve samenwerking met 
Canon 

Om tot een bedrijfszeker en accuraat 
systeem te komen is zorgvuldigheid 
een vereiste. Dat leidde vanaf de start 
tot een zeer intensieve samenwerking 
met Canon. Joost van der Ven: 
“We zijn echt samen met Canon 
opgetrokken. Onder een nauw 
betrokken stuurgroep hebben wij 
werkgroepen geformeerd, bestaande 
uit mensen van ons en projectleden 
van Canon. Er was een werkgroep 
voor de inventarisatie van inkomende 
stukken, een werkgroep die zich op de 
werkprocessen richtte en een 
werkgroep die de uitgaande 
communicatie analyseerde. 
We hebben daarbij zelfs met de 
stopwatch gekeken naar de tijd die 
verschillende handelingen in beslag 
namen. Het gaat om post van zo’n 
vijftig verzekeraars, die allemaal 
anders is opgesteld, plus 
correspondentie van schade-experts 
en taxateurs. En dan nog alle 
zaakgerichte informatie-uitwisseling 
met al onze klanten.”

Consultancy, software en  
outsourcing 

Na een gedegen onderzoeks- en 
implementatieperiode staat er nu een 
betrouwbare en efficiënte digital  
mailroom die door het Canon-team 
beheerd en bemand wordt.  
De mailroom verwerkt zowel fax-
berichten en e-mail als ook post. 
Met krachtige scanners en software 
worden de papieren documenten 
gedigitaliseerd, waarbij de software 
documenten herkent, specifieke data 
zoals polisnummer, schadenummer 
of postcode extraheert, deze via een 
koppeling met een database valideert 
en de documenten vervolgens weer 
met vereiste data uit de database  
verrijkt. Canon levert ook output- 
diensten voor opmaak, ondertekening, 
printen en verzending van  
documenten. 

Outsourcing was een 
strategische keuze. 
Het geeft ons de 
kracht om de markt 
beter te bedienen.

Lando te Molder, Algemeen 
Directeur Van Lanschot Chabot

Wij kunnen op een 
nieuwe en betere 
manier de klant 
bedienen.

Hierbij worden tevens de vanuit 
compliancy vereiste 4-ogen-onder-
tekeningen ondersteund. Naast de 
mailroom, beheert Canon ook een 
document service center. Hier worden 
documenten zoals brochures, groene 
kaarten of verzekeringspolissen aan  
de uitgaande correspondentie 
toegevoegd. De opslag van uitgaande 
correspondentie in het digitale  
klantdossier gebeurt automatisch 
zodat het elektronisch klantbeeld 
op orde blijft. Doordat de applicatie-
beheerder van Canon op de vestiging 
gestationeerd is, zijn de lijnen kort en 
kunnen er continue proces-
verbeteringen doorgevoerd worden. 

Het digitale proces 
levert gemiddeld 

3 uur 
tijdwinst 
op.

Lando te Molder, Algemeen Directeur

Joost van der Ven, Manager ICT
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Het digitale 
werkproces en de 
dienstverlening van 
Canon zijn echt  
betrouwbaar. Je 
hebt meer grip op 
de processen, en de 
efficiëntie en 
transparantie zijn 
aantoonbaar toege-
nomen. Dit stelt ons 
in staat om effectief 
in te kunnen spelen 
op een wereld die 
steeds sneller 
verandert en  onze 
klanten altijd optimaal 
te bedienen.

Meer informatie?

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

Kijk op canon.nl/outsouring of 
bel 073-6815815 voor een 
vrijblijvend gesprek voor de 
juiste oplossing voor uw 
organisatie.


