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VASTE PRIJS 
PER WERKPLEK 
MAAKT EIND 
AAN VERBORGEN 
PRINTKOSTEN 
Doelstelling
Wits Diensten, onderdeel van Wits 
Vastgoedonderhoud Nederland, zocht  
naar een passende vervanging voor de 
bestaande printers waarbij niet alleen kosten 
bespaard werden maar ook aansluiting op  
ICT-beheer en AVG-beleid mogelijk was.

Uitdagingen
• Veel losse werkplekprinters

• Geen goed inzicht in printkosten

• Privacy wetgeving

• Kennis van ICT en documentverwerking

Oplossing
ComPromise Domino nam de vervangingsvraag 
over en introduceerde met Canon een 
schaalbare print- en scanoplossing die met een 
prijs-per-werkplek naadloos past binnen het 
ICT-beheer.

Wits Vastgoedonderhoud Nederland BV



Resultaten

Lage vaste kosten 
Geautoriseerde medewerkers kunnen 
gebruik maken van alle print- en 
scanfaciliteiten zonder dat dit van invloed 
is op de kosten dankzij een vaste prijs per 
werkplek volgens het Flat Fee concept van 
Canon.

Hoge beschikbaarheid 
Via E-maintenance monitoringsoftware 
worden printers automatisch van 
tonercartridges voorzien. Storingsmelding 
en diagnose gebeuren direct en remote, 
zodat de apparatuur 24/7 bewaakt blijft.

AVG-compliant 
Privacy is gewaarborgd doordat 
documenten alleen geprint worden 
nadat de medewerker zich bij de printer 
geïdentificeerd heeft. Hiermee wordt ook 
verspilling tegengegaan.

“In de oude situatie werden de 
cartridges van alle losse printers op 
algemene kosten geboekt.  
Die cartridges zijn best duur, terwijl 
er geen zicht op was. Daar wilden wij 
echt vanaf.”

Jenny Bouman, 
Management Assistent & Communicatie

Wits Vastgoedonderhoud Nederland

Gedetailleerd inzicht 
Wits Vastgoedonderhoud Nederland 
beschikt over een gedetailleerde registratie 
van verbruik en gebruikers via uniFLOW 
en de Mapsiot Cloud-oplossing. Dit was 
maatgevend voor de opzet van de nieuwe 
printomgeving.



Samenvattend
Bij vastgoedonderhoud-specialist Wits 
liep het contract van hun multifunctionele 
printers af. Vanuit de centrale vestiging in 
Drachten werd eerst alleen naar vervanging 
gekeken alvorens ICT-huisleverancier 
ComPromise Domino dit project overnam. 
Om inzicht te krijgen in het gebruik en de 
verborgen kosten van alle apparatuur werd 
eerst de Mapsiot registratietool ingezet. Met 
het oog op beheersbaarheid, integratie en 
kostenbesparing kwam ComPromise Domino 
met een concept dat een brug slaat tussen 
ICT-beheer en documentverwerking: een prijs 
per werkplek voor print- en scanfaciliteiten. 
Deze omvat apparatuur, beheersoftware, 
verbruiksmaterialen en support. Hierdoor 
bespaart Wits op printkosten én past de 
oplossing binnen de ICT-dienstverlening. 

De klant van onze partner: Wits 
Vastgoedonderhoud Nederland
Wits Vastgoedonderhoud Nederland is van 
oorsprong een familiebedrijf dat al 120 jaar 
bestaat. Opgericht als schildersbedrijf in 1899 
in Leeuwarden, ontstaat er landelijke dekking 
als de zonen van oprichter Willem Klaas 
Wits vestigingen openen in Amsterdam, 
Groningen en Utrecht. In 2008 worden de in 
totaal acht vestigingen overgenomen door 
het bestaande management.  
Hierdoor ontstaan zelfstandige onderhouds-
bedrijven met in totaal 350 medewerkers die 
kennis delen en intensief samenwerken. 

 
Van oudsher blijven vakmanschap, kwaliteit 
en een warm hart voor de sociale sector 
centraal staan. Wits onderscheidt zich op 
het gebied van bouw, onderhoud en service 
in bijzondere samenwerkingsverbanden, 
energetische verbeteringen, innovatieve 
concepten en bewonerscommunicatie. 
De grote onderhoudsprojecten worden 
uitgevoerd met ketenpartners waarbij 
Wits de regie voert. Opdrachtgevers 
zijn met name woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen, vastgoedbeheerders, 
onderwijsinstellingen, overheden en de 
leisure markt.

Onze partner: ComPromise 
Domino
ComPromise Domino is een geaccrediteerd 
Canon partner. Zij heeft zich de afgelopen 
decennia onderscheiden als een flexibele 
speler die de behoeften van haar klanten en 
de ontwikkelingen in de markt vertaalt naar 
betaalbare ICT-oplossingen. ComPromise 
Domino is onderdeel van de Vincere Groep, 
een landelijke speler van zeven bedrijven op 
het gebied van IT, Communicatie, Security en 
Document Solutions. Het samenvoegen van 
deze expertise geeft ComPromise Domino 
nog meer slagkracht in het Noorden.  
Met een compleet dienstenpakket, gekoppeld 
aan specifieke branchekennis, bedient 
ComPromise Domino een diversiteit aan 
klanten in het bedrijfsleven, het onderwijs, 
de overheid en de zorg. Vanuit haar rol als 
trusted IT-partner zijn de Canon document 
oplossingen bij haar relaties een passende 
aanvulling op het dienstenportfolio.



De aanleiding
Bij Wits Vastgoedonderhoud Nederland was 
Jenny Bouman betrokken bij de ontwikkeling 
en uitrol van de nieuwe printomgeving. Zij 
houdt zich ook bezig met het AVG-beleid van 
de organisatie:  
“Wij verbouwen en onderhouden duizenden 
woningen per jaar. Daar komen veel 
documenten met persoonlijke gegevens bij 
kijken. Dat heeft gevolgen voor de manier 
waarop wij informatie printen, verspreiden 
en opslaan. De aanleiding en kans om een 
oplossing te zoeken was dat het contract 
van de acht multifunctionals die wij hadden 
afliep. In eerste instantie keken wij naar min 
of meer gelijksoortige vervanging.  
Maar toen bleken er zoveel raakvlakken met 
de netwerkomgeving te zijn, dat wij ervoor 
kozen om de expertise van anderen hiervoor 
in te zetten. ComPromise Domino is onze 
ICT-leverancier en zij hebben de vraag van 
ons overgenomen.”

De uitgangssituatie
Bij Wits stond per vestiging een 
multifunctionele werkgroep-printer plus een 
groot aantal losse printers. Dat leidde tot een 
onoverzichtelijke situatie. Jenny: “De acht 
multifunctionals zaten in een contract, maar 
daarnaast hadden we losse printers waar 
geen kostenregistratie van was.  
De tonercartridges werden op een algemene 
kostenpost geboekt, terwijl die cartridges 
best duur zijn en er overal voorraad ligt.  
Je mist dan ook grip op documentproductie 
en het omgaan met vertrouwelijke informatie. 
Er speelden dus meerdere zaken waar een 
oplossing voor moest komen.”

“Wij zetten zelf ook zoveel mogelijk 
kennis uit de markt in. Dat levert 
altijd meer op dan alles zelf 
willen doen en dat is ook nu weer 
gebleken: samen kom je verder.”

Jenny Bouman, 
Management Assistent & Communicatie

Wits Vastgoedonderhoud Nederland



De uitdaging
De uitdaging was om een schaalbaar 
platform voor Wits op te zetten dat open 
is voor toekomstige ontwikkelingen, maar 
dat passend is voor de huidige situatie. 
Senior accountmanager Riks Klompstra 
van ComPromise Domino vertelt: “Wij 
hadden bij Wits verschillende projecten 
lopen. Wij kennen hun organisatie en ICT-
omgeving dan ook goed. Op het gebied 
van Document Management Solutions 
hebben wij een hechte samenwerking 
met Canon. Door ons partnership konden 
wij Wits Vastgoedonderhoud Nederland 
een geïntegreerde oplossing bieden. Het 
voordeel is dat de klant dan niet eerst bij 
zijn ICT-leverancier moet navragen of een 
printoplossing wel kan, maar dat alles direct 
in het ontwerp zit.”

De aanpak
“Allereerst hebben we de Mapsiot 
registratietool van Canon ingezet om data 
te verzamelen van het verbruik van alle 
apparatuur. Mapsiot werkt merkonafhankelijk 
waardoor we ook inzicht in de losse printers 
hadden. Op basis van de gegevens konden 
wij samen met Canon een business case 
maken op basis van een Flat Fee-contract.
De Vincere Groep, waar wij en zes andere 
IT-zusterbedrijven onder vallen, is de eerste 
Canon-partner die dit concept in Nederland 
heeft opgenomen. Als klant kan je met het 
Flat Fee-contract naar behoefte printen, 
scannen en kopiëren tegen een vaste 
prijs per maand per printer. Door deze 
oplossing valt voor Wits het probleem van 
tellerstandregistratie en verborgen kosten 
weg. Daarnaast biedt het Canon-portfolio 
toekomstige mogelijkheden voor Managed 
Document Solutions”, aldus Riks Klompstra.



De oplossing
Wits werkt nu met tien Canon-
multifunctionals die centraal aangestuurd 
worden met uniFLOW print- en scan-
workflowsoftware. uniFLOW biedt beveiligd 
printen via de MyPrintAnywhere-functie. 
Medewerkers kunnen hierdoor vanaf 
elke plek, waaronder ook mobiel, een 
printopdracht geven en die uit elke Canon-
multifunctional halen door zich daar aan 
te melden met hun gebruikerscode of 
persoonlijke pas. Na autorisatie geeft 
uniFLOW het gewenste document vrij en 
wordt het geprint. De apparatuur wordt 
gemonitord met Mapsiot, waardoor ook 
het gebruik van resterende losse printers in 
beeld blijft. In overleg met alle vestigingen zal 
verdere vervanging plaatvinden.  
Via E-maintenance vinden storingsmelding, 
remote diagnostics en tellerstandregistratie 
op afstand plaats. Dit maakt het mogelijk 
om geheel geautomatiseerd  tonercartridges 
naar de vestingen te sturen. Er liggen dan 
geen voorraden meer, terwijl er nooit een 
tekort is. 

“Wij zijn erg tevreden over de totale 
oplossing. Daarnaast is ook de 
printkwaliteit belangrijk, die moet 
goed zijn voor een professionele en 
representatieve uitstraling.” 

Jenny Bouman, 
Management Assistent & Communicatie

Wits Vastgoedonderhoud Nederland



Soepele implementatie
Jenny Bouman: “Het in bedrijf nemen van 
de nieuwe apparatuur verliep vlekkeloos. 
We konden blijven draaien terwijl per 
vestiging de installatie werd uitgevoerd. 
Iedereen kreeg een toegangscode en 
een gebruikersintroductie.” De print-
scan-kopieer-oplossing behoort tot de 
werkplekfaciliteiten waar medewerkers via 
een VPN-verbinding toegang toe hebben. 
Riks Klompstra: “Wij hebben eerst een 
implementatierapport opgesteld waarin 
alles is uitgewerkt, van IT-omgeving en 
componenten tot leveranciers en licenties. 
Na goedkeuring hebben we uniFLOW op 
de server geïnstalleerd. Daarna leverde 
Canon alle multifunctionals volgens een 
overeengekomen planning. De laatste stap 
is dan de fysieke installatie op het netwerk 
en de instructie van gebruikers door de 
engineers van Canon.”

Stapsgewijze vervanging
De functie van de losse werkplekprinters 
zal in de komende periode steeds meer 
overgenomen worden door de centrale 
multifunctionele printers. Wat Jenny Bouman 
betreft is dit een kwestie van gewenning: 
“De apparatuur bevalt goed, maar je moet 
mensen de tijd geven om de overstap te 
maken. We hebben als centrale dienst 
tenslotte ook met zelfstandig werkende  
Wits bedrijven te maken.”

Klaar voor de toekomst
“Wij schrijven hier heel veel projectplannen 
voor onze opdrachtgevers. Onze rol is dat 
wij steeds meer expertise leveren, omdat 
woningcorporaties en woonstichtingen 
steeds meer een regisserende rol krijgen.  
Al die informatie moet op een toegankelijke 
manier opgeslagen en gedeeld worden met 
veel partijen. Dus naast dat de doelstellingen 
bereikt zijn, in termen van kostenbesparing, 
inzicht en veiligheid, hebben wij nu ook een 
basis om het document management verder 
uit te bouwen”, aldus een enthousiaste Jenny 
Bouman.

Voordelen op een rij 
• Budgetteerbare kosten per printer
• Forse jaarlijkse kostenbesparing
• Vrije beschikking over print-scan-   
 kopieerfuncties
• Beveiligd printen ondersteunt AVG-beleid
• Klaar voor Document Management   
 Solutions
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