
Over Den Ouden Groep
Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met 

circa 200 medewerkers en telt inmiddels 12 locaties verspreid over Nederland. 

Duurzaamheid, biobased economy en cradle-to-cradle staan er hoog in het 

vaandel. Dagelijks werkt Den Ouden Groep aan innovatieve oplossingen, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO
2
-reductie. Zo is Den Ouden 

Groep o.a. gecertifi ceerd op niveau 5 van de CO
2
-prestatieladder en PSO-trede 3. 

Den Ouden Groep ontzorgt wereldwijd in bodemverbeteraars, biobrandstoffen, 

bodembemesting- en veiligheid, binnenstedelijke herinrichting en betonaanleg. 

Den Ouden Groep wil de klant ontzorgen met civiele werkzaamheden 

voor het gehele proces rondom infra-werkzaamheden.

De uitdaging van Den Ouden Groep
Voor het ontwerp van infrastructuur maakt Den Ouden Groep nauwkeurige 

bouwtekeningen. Voordat deze tekeningen defi nitief zijn, vinden er verschillende 

overleg- en correctierondes plaats. Met zowel collega’s als opdrachtgevers.

Joris van de Vleuten, manager bij Den Ouden Groep: “We maken onze 

tekeningen in het programma AutoCAD. Wilden we voorheen een tekening 

bespreken? Dan moesten we deze eerst laten plotten en uitprinten op A0-

papier. Opmerkingen schreven we dan op de uitgeprinte tekening, om 

deze vervolgens weer in te scannen en in AutoCAD te wijzigen. Omdat 

we werken met verschillende correctierondes, moesten we dit enkele 

keren zo doen. Dit wilden we beter en professioneler inrichten.” 
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Bouwtekeningen: 
vlot en soepel aangepast

Den Ouden Groep
Effi ciënter tekenen én interactiever overleggen

Den Ouden Groep bespaart 
ongeveer een halve dag per 
week.

“Het whiteboard maakt 
onze vergaderingen 
interactiever én effectiever.”

Joris van de Vleuten

Manager bij Den Ouden Groep
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De oplossing van Ricoh
Den Ouden Groep koos voor twee Interactive Whiteboards (D6500) 

van Ricoh. Tekeningen uitprinten is niet langer nodig. De whiteboards 

zijn volledig geïntegreerd met de eigen IT-omgeving. Joris: “Dat 

betekent dat we de tekeningen die we in AutoCAD maken op onze 

eigen computers, direct kunnen inladen en tonen op het whiteboard. 

Dankzij het grote scherm van 65 inch is elke tekening voor iedereen 

goed zichtbaar. Zo nodig kunnen we ook nog inzoomen op details.”

Eventuele wijzigingen kunnen direct op het whiteboard worden 

geschreven. En de mogelijkheid om te werken in verschillende lagen 

en met verschillende kleuren zorgt voor nog meer gemak.

Het resultaat 
Dankzij het Interactive Whiteboard bespaart Den Ouden Groep kostbare 

tijd. Joris: “Plotten, uitprinten en inscannen is niet meer nodig. Dat bespaart 

ons een halve dag per week. En omdat printen niet meer nodig is, besparen 

we ook in deze kosten: ongeveer 2500 euro per jaar.” Misschien nog 

belangrijker: het werkplezier neemt toe. Joris: “Overleggen verloopt een 

stuk prettiger omdat iedereen alles goed kan zien en direct aanpassingen 

kan doen. Daarbij komen we goed voor de dag bij opdrachtgevers. Met het 

whiteboard hebben we écht een professionaliseringsslag gemaakt. En in de 

toekomst willen we via het whiteboard graag gaan videovergaderen, zodat 

we ook op afstand kunnen communiceren met klanten en partners.”

“Met het whiteboard hoeven 
we minder te printen op 
grootformaat papier. Dat 
bespaart ons al snel zo’n 
2500 euro per jaar.”

Joris van Vleuten 

Manager bij Den Ouden Groep
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Joris van de Vleuten past een 

bouwtekening aan op het 

Interactive Whiteboard van Ricoh


