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Onderzoeks- en adviesbureau MILON in Veghel ondersteunt 

organisaties en overheden met bodemonderzoek, 

duurzame toepassing en hergebruik van bouwstoffen 

en omgevingsvergunningen. Opdrachtgevers bevinden 

zich in de segmenten afval & recycling, industrie, 

projectontwikkeling, infrastructuur en overheid.

Als adviesbureau voor bodem, bouwstoffen en milieu is 

maatschappelijk verantwoord ondernemen bij MILON 

heel belangrijk. De organisatie hanteert nadrukkelijk beleid 

om een veilige werkomgeving te realiseren, kwaliteit te 

leveren én milieuprestaties te verbeteren. Zo geldt er 

o.a. een uitgebreid actieplan voor energiemanagement. 

Ook zoekt MILON continu kansen om klanten een 

nóg betere ervaring te bieden via digitale services.

UITDAGING 

Bij MILON staat duurzaamheid voorop. Projectleider Thomas 

van Engelen vertelt: “We zijn gecertificeerd volgens CO
2
-

Prestatieladder niveau 3 én beoordelen leveranciers hier 

ook op.” Om de CO
2
-uitstoot te reduceren, werd ook de 

printomgeving aangepakt. “Onze experts stellen dagelijks 

(omvangrijke) rapportages op. Deze worden vaak geprint. 

Soms is dat een vereiste vanuit de wetgeving of opdrachtgever. 

Tegelijk willen we waar mogelijk digitaliseren. Dat is 

duurzamer, efficiënter én tilt onze service naar een nog hoger 

niveau. Een voorbeeld: tekeningen en rapporten werden 

vaak geprint, gescand en handmatig in dossiers geplaatst. 

Omslachtig en tijdrovend. We zochten een duurzame 

printoplossing waarbij integratie met Office 365 mogelijk was.” 
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“Dankzij Ricoh Document 

Center Brabant printen we 

100% CO
2
-neutraal.”

Thomas van Engelen, 

projectleider bij MILON

Ricoh Document Center Brabant implementeerde 

multifunctionele printers, voorzien van Ricoh Smart 

Integration: intelligente software die integreert met Office 

365. Thomas: “Bij het scannen van documenten kunnen 

we deze direct in de cloud opslaan of naar een klant sturen. 

Ook scannen we naar mail en Teams, met conversies naar 

Word, Excel of PowerPoint.” Printopdrachten starten pas als 

je een druppel tegen de printer houdt. “Dat is AVG-proof 

en voorkomt onnodige prints.” De oplossing is bovenal 

duurzaam. Thomas: “De printers zijn erg energiezuinig. De 

CO2 dié ze uitstoten, compenseert Ricoh via carbon credits. 

Wij investeren in een duurzaam project en ontvangen 

een certificaat van het verbruik en de compensatie.”

De oplossing levert MILON veel op. “Dankzij Ricoh Document 

Center Brabant printen we volledig CO2-neutraal, een 

fantastisch resultaat.” Nog een voordeel is de schaalbaarheid. 

“De software wordt altijd doorontwikkeld en groeit met ons 

mee. Als er nieuwe functionaliteiten zijn, kunnen we daarvoor 

kiezen. Die toekomstbestendigheid is veel waard. De oplossing 

vormt een belangrijke stap in onze digitaliseringsstrategie.” 

Ook het partnership verloopt prettig. Thomas: “Ricoh 

Document Center Brabant ontzorgt ons volledig in het beheer. 

Toners worden automatisch geleverd zodra deze bijna leeg 

zijn. De hard- en software wordt op afstand gemonitord. 

En bij vragen staat het team direct voor ons klaar.”
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Als Digital Services Company brengt Ricoh organisaties 

vooruit. We helpen professionals optimaal samen te werken. 

Met innovatieve technologie die informatie altijd en overal 

beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en duurzaam.

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

Kijk voor meer informatie op ricoh.nl of werktrends.nl.


