
“Minder papierverspilling en 
het terugbrengen van het 
grote aantal lokale printers 
naar nul; dat waren onze 
uitgangspunten.”
  Simon van Holsteijn, externe projectleider  

voor ONVZ Zorgverzekeraar

De klant
ONVZ Zorgverzekeraar is een middelgrote 
Nederlandse zorgverzekeraar die zich al  
bijna 80 jaar specialiseert in ziektekosten. 
Onafhankelijk en met een stevige positie in 
de markt werkt ONVZ met ruim 400 mede-
werkers aan een optimale dienstverlening. 
‘De klant centraal’ vormt het uitgangspunt 
voor al het denken en handelen en de 
inrichting van de organisatie. Meer dan 
de helft van de medewerkers houdt zich 
dagelijks bezig met klantcontact en onder-
steuning. ONVZ streeft met zorg-, preventie-, 
verzuim- en inkomensverzekeringen naar 
topkwaliteit voor haar 400.000 leden. 
Daarbij heeft de organisatie geen winstoog-
merk, alle opbrengsten komen ten goede 
aan de leden. Om de documentintensieve 
bedrijfsprocessen binnen de organisatie te 
ondersteunen en te verbeteren, zijn beveiligde, 
gebruiksvriendelijke en productieve print-
systemen van vitaal belang.

De aanleiding
Bij ONVZ in Houten was de afdrukapparatuur 
economisch en technisch aan het einde van 
de levensduur gekomen. Om het machinepark 
van 45 lokale printers en 20 multifunctionals 
te vervangen, werd een werkgroep samenge-
steld om de juiste keuze voor de organisatie 
te maken. Simon van Holsteijn begeleidde als 
extern projectleider het proces: “Toegesneden 
op de plannen van de organisatie, hebben 
wij een programma van eisen opgesteld. 
Het doel was om voldoende capaciteit en 
mogelijkheden in huis te halen om de bedrijfs- 
doelstellingen te ondersteunen en tegelijkertijd 
de printkosten te verlagen. Daarom wilden 
wij alle lokale printers vervangen door grotere 
werkgroepapparatuur. Niet alleen zijn de 
afdrukkosten van losse printers hoger, ook 
het beheer en onderhoud kosten meer tijd 
en moeite. Alleen al door de verschillende 
verbruiksmaterialen. Naast minder hardware 
wilden wij ook de hoeveelheid papierverspilling 
door overbodig printwerk terugdringen.”
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De oplossing
In plaats van 20 multifunctionals en 45 losse 
printers, werkt ONVZ nu met 17 Canon mul-
tifunctionals. Iedereen kan overal zijn prints 
ophalen, kopiëren of scannen door zijn of 
haar druppel - een facilitaire huispas - te 
gebruiken. Follow me printen zorgt daarbij 
voor de vereiste vertrouwelijkheid. Doordat 
de apparatuur de prints alleen onder toezicht 
van de opdrachtgever afdrukt, blijven er geen 
documenten in de printers achter. Jos van de 
Leemkolk: “Voor de medewerkers was de 
overgang naar multifunctionele werkgroep-
printers behoorlijk ingrijpend. Als je persoonlijke 
informatie van verzekerden print, wil je niet 
dat het op de gang voor het grijpen ligt.  
De ‘follow me’-printfunctie was dus cruciaal 
voor de acceptatie. We zien nu mensen 
handig inspelen op het systeem door niet 
voor elke print op te staan, maar op gekozen 
momenten de verschillende opdrachten op 
te halen. Vaak wordt dan niet alles geprint. 
Verder wordt het scannen intensief gebruikt. 
Het is gemakkelijk en scheelt veel werk bij 
het versturen en bewaren van documenten.” 
Alle multifunctionele printers zijn gekoppeld 
aan uniFLOW workflow management soft-
ware, voor registratie, beheer en aansturing, 
en het onderhoud wordt ondersteund met 
Canon eMaintenance.

De aanpak
Simon van Holsteijn: “Canon was een van 
de vijf partijen die wij hebben aangeschreven. 
Aan de inzendingen zijn punten toegekend 
en de top drie hebben wij toen bezocht. 
Canon viel op doordat zij goed voorbereid 
waren en konden inspelen op onze vragen. 
Een sterk punt was daarbij de inzet van een 
Canon Solution Business Consultant.  
Het soepele samenspel en de puntenscore 
waren voor ons reden om op het voorstel van 
Canon in te gaan. Vervolgens werd door het 
Canon Projectbureau een implementatieplan 
opgesteld conform Prince II. Het plan is heel 
praktisch van aard. Eigenlijk zie je pas door 
de goede projectbegeleiding wat het tech-
nisch/organisatorisch allemaal inhoudt.”  
Jos van de Leemkolk: “Je hoeft niet overal 
achteraan te zitten. Via een paar vaste  
contactpersonen, die als een team binnen 
Canon functioneren, wordt alles geregeld. 
Na een testfase, waarbij onder meer de 
aansturing vanuit Windows en Linux werd 
getest, is de apparatuur in clusters van 
vier geïnstalleerd en aan de gebruikers 
uitgelegd.”

De voordelen
“Wij hebben met succes een nieuw print-
beleid in de organisatie kunnen doorvoeren. 
De gebruiksvriendelijkheid van het hele 
systeem en de verbeterde functionaliteit zijn 
daarbij van doorslaggevend belang.  
De gebruikers kunnen gemakkelijk scannen, 
kopiëren en follow me printen. De apparatuur 
print standaard in zwart-wit, maar biedt de 
mogelijkheid tot kleur. Onze doelstelling om 
met minder apparatuur en minder papier-
verspilling een toekomstgerichte printoplossing 
te bieden, is gerealiseerd. Het beheer kost 
ons veel minder tijd door de centrale aan-
sturing en registratie via uniFLOW.  
Het onderhoud wordt ondersteund door 
eMaintenance. Bij het testen van papier-
soorten die het minst storingsgevoelig zijn, 
kwamen we tot de conclusie dat we het 
beste op Canon-papier konden printen, wat 
ook nog eens voordeliger is. Dus nu hebben 
wij minder hardware, minder papierverbruik 
én lagere kosten per afdruk”, aldus Simon 
van Holsteijn.

• Reductie van printgerelateerde kosten
•  Minder apparatuur met meer  

functionaliteit
•  Gebruikersacceptatie door vertrouwelijk 

printen
• Printen en kopiëren in kleur op aanvraag
•  Verbeterde documentlogistiek door  

scannen
• Minder beheersinspanningen

Meer weten over Canon Solutions 
in documentverwerking? 
Bel: 0800 – 2266648 (gratis)

V.l.n.r.: Simon van Holsteijn, externe projectleider voor ONVZ, Dennis Mulder Accountmanager Canon en 
Jos van de Leemkolk, werkplekbeheer ONVZ.

‘Canon bleek in alle fasen van het proces 
een terzake kundige en snel reagerende 
partner te zijn’


