
OVER CARINOVA

Met 2.400 medewerkers, werkzaam vanuit 45 locaties, is 

Carinova een grote zorginstelling in Overijssel en Gelderland. 

Fusies en overnames zorgden de afgelopen jaren voor een 

sterke personeelsgroei. Dit leidde voor de P&O-afdeling tot een 

steeds complexere documentenstroom. Hoe houd je ondanks 

de sterke groei en historische diversiteit van de dossiers grip 

op en een snelle toegang tot alle personeelsdocumenten? 

UITDAGING 

Martin Kappert, P&O-adviseur: “Alle personeelsdossiers 

bevonden zich op het hoofdkantoor in Raalte, maar door 

de diversiteit in dossiersamenstelling kostte het vinden van 

documenten veel tijd. Lastig, omdat de managers, als ze 

informatie over hun personeel opvroegen, deze vaak snel 

nodig hadden. We liepen heen en weer tussen werkplek en 

archiefruimte, kopieerden, belden, mailden. Erg omslachtig. 

Dit moest effi ciënter. Ricoh bracht uitkomst: Digitaal 

Dossiermanagement op basis van Slim Scannen bespaart ons 

zóveel tijd en maakt dat we veel prettiger kunnen werken.” 
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CASE: Carinova

“Alle personeelsdossiers zijn snel 

in te zien. Dit levert HRM-afdeling 

en salarisadministratie, maar ook 

alle managers en secretariaten 

veel gemak en tijdwinst.”

Martin Kappert, 

P&O-adviseur Carinova

“De eerste stap was het digitaliseren van bestaande 

dossiers. Ricoh richtte hiervoor bij ons een scanruimte in. 

Vier medewerkers maakten de 2400 dossiers scanklaar. 

Zij selecteerden en sorteerden alle papieren informatie, 

zodat deze na scanning automatisch op uniforme wijze 

kon worden opgeslagen. In drie weken waren we klaar! 

Het traject dat daarnaast liep, en nu nog steeds, is het 

aanmaken van nieuwe dossiers en het toevoegen van 

nieuwe documenten, zoals functioneringsverslagen, aan de 

bestaande dossiers. Voor beide trajecten gebruiken we Ricoh’s 

Slim Scannen. Slim Scannen herkent elk soort document 

aan de barcode. Na invoering van het document op de 

MFP voeren we op het touchscreen het personeelsnummer 

in. De software koppelt het personeelsnummer aan het 

document, dat via een voorgeprogrammeerde route 

volledig automatisch naar het juiste dossier wordt geleid.”

“Alle personeelsdocumenten zijn op deze wijze razendsnel 

opgeslagen in het juiste dossier. En het dossier is dus 

altijd actueel. Moesten de medewerkers voorheen alle 

gevraagde informatie handmatig in overvolle archiefkasten 

en dossiers gaan zoeken, als managers informatie over hun 

personeelsleden nodig hadden, tegenwoordig kan elke 

hiertoe geautoriseerde medewerker de gewenste informatie 

direct zelf uit het systeem halen. Ook online. Het voordeel 

van digitale personeelsdossiers is dat, nu de benodigde 

documenten en informatie veel eerder beschikbaar zijn, 

vervolgprocessen ook eerder gestart kunnen worden, Het 

heeft dus een versnellingseffect op álle HRM-processen. 

Daarnaast besparen we aanzienlijk op onze archief en 

papierkosten. Daar zijn wij natuurlijk ook blij mee.”

OPLOSSING RESULTAAT

OVER RICOH

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. 

We helpen klanten informatie en documenten effectiever 

organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. 

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

www.ricoh.nl
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