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Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO 
halveert zijn kosten

pRo-seRvices  i  ouTsouRcing pRinTing  i  cAse sTudy  i

De RSZPPO heeft vier vestigingen: de 
hoofdzetel is gelegen in Brussel en de drie 
dochterondernemingen in Gent, Bergen en 

Luik. Samen stellen ze zo’n 390 mensen tewerk. 
Het doel was om het nogal verouderde printerpark 
(de meeste printers waren minstens drie jaar oud) 
te vervangen door een platform van beheerde 
printdiensten die gefactureerd worden volgens 
het Pay per Page-principe. De RSZPPO schakelde 
fabrikant Ricoh in om een becijferd auditverslag 
op te maken dat de situatie van het printerpark zo 
nauwkeurig mogelijk moest weergeven. Aansluitend 
volgde de berekening van de besparingen die 
de rationalisering en centralisering van het park 
zouden kunnen opleveren. Bij de RSZPPO werd Luc 
Duyck, hoofd van productie en ICT-infrastructuur, 
aangesteld als projectleider. 
“De bedoeling van de studie was om een overzicht 
van het printerpark te krijgen” zegt Eric Gryson, CEO 
van Ricoh Belgium. “Want net als in zo vele bedrijven, 
had men geen idee van de precieze samenstelling 
van het park van MFP’s (multifunctionele printers), 
kopieermachines, printers en faxtoestellen. De studie 
resulteerde in het ontwerp van een printbeleid op 
maat en gebaseerd op de berekening van de TCO 
(Total Cost of Ownership) en het milieuverslag”. 
Een eerste obstakel was de Sniffer-software (KPAX 
Discover), die instaat voor de identificatie van de 
paginatellers van de toestellen in het netwerk. Deze 
kan per definitie geen rekening houden met printers 
die niet aangesloten zijn. Een bezoek ter plaatse 
drong zich op om alle losse toestellen te lokaliseren, 
de af te leggen afstanden voor de gebruikers te 
ramen en de nodige functies (A3, kleuren,....) en 
de printerbelasting te bepalen. De berekening werd 
tot twee keer toe gemaakt met een interval van 
één maand om het werkelijke afdrukvolume en de 
verdeling van de belasting over de verschillende 
technologieën te kennen.
“Voor een zo realiteitsgetrouw mogelijke schatting 
hebben we met alle managers en sleutelgebruikers 
gepraat” verduidelijkt Eric Gryson. “Aan het einde 
van de studie hebben we een optimaliseringsplan 
voorgesteld”. Wat de oefening extra moeilijk maakte, 
was de naderende verhuizing van de Brusselse 

Een volledige herziening van het printbeheersysteem, die uitdaging ging de RSZPPO 

(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) 

aan om de printkosten en het daaraan gekoppelde energieverbruik te verlagen. Na een 

rationalisering van het printerpark zijn de printkosten met 49,2% gedaald.

Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium.

Het uitbesteden van de printservice 
gekoppeld aan een rationalisering van 
het printerpark, liet toe om het verbruik 
te optimaliseren en aanzienlijke bespa-
ringen te realiseren. 

Luc Duyck, hoofd van productie en 
ICT-infrastructuur bij de RSZPPO

kantoren, waardoor men voor de hoofdzetel op plan 
moest werken.

een bijzonder heterogeen printerpark
De audit bracht een heterogeen printerpark aan het 
licht, dat bestond uit 106 toestellen verdeeld over 32 
verschillende modellen en 6 merken. 80% van het 
volume werd geproduceerd door MFP’s die nochtans 
maar 14% van het printerpark vertegenwoordigden. 
Afhankelijk van het model schommelde de TCO 
per klik tussen 0,006 en 0,18 eurocent, met 
een onmiskenbaar voordeel voor de MFP’s. De 
tevredenheidsgraad ten opzichte van de bestaande 
toestellen wees op enkele sterke tendensen: een 
globale tevredenheid over de MFP’s, maar met allerlei 
opmerkingen over de geboden functionaliteiten. 
Voor de printers was de tevredenheidsgraad echter 
erg laag. Alleen de afdrukkwaliteit werd genoemd als 
een voordeel. 
Aan het einde van de studie bestonden het park met 
106 toestellen (met uitsluiting van de drukkerij) uit 
14 MFP’s en 92 printers. Het totale volume bedroeg 
1.906.092 pagina’s per jaar, waarvan 31.800 in 
kleur. Deze cijfers houden geen rekening met de 
drukkerijactiviteit binnen het bedrijf. 
“Onze uitdaging bestond erin om het recto/verso-
afdrukken, dat slechts 5% van het afdrukvolume 
uitmaakte, te veralgemenen, om de afdrukken in 
kleur te beheren en om identieke controleschermen 
te verkrijgen voor alle toestellen» zegt Luc 
Duyck van de RSZPPO. “Dan was er ook nog 
het onderhoudsprobleem, want het feit dat alle 
stuurprogramma’s anders waren, maakte de 
supportactiviteiten bijzonder zwaar”. 

Rationalisering van het toestellenpark 
Ricoh stelde voor om alle printterminals te vervangen 
door 38 identieke MFP’s, waarvan er 18 afdrukken 
in kleur toelaten. De energie- en papierbesparing 
werd verkregen door de parameters van de 
MFP’s standaard in te stellen op recto/verso en op 
eenkleurig voor de kleurentoestellen. Idem voor de 
verbruiksparameters. 
In totaal wordt er jaarlijks 14.704 euro op materiaal, 
3.368 euro op energieverbruik en 4.765 euro op 

410 outsourcing printing NL.indd   56 03/04/13   11:21



PROFACILITY MAGAZINE NR. 37  mAART 2013  57

Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO 
halveert zijn kosten

(1)Competitive Landscape: Managed Print 
Services van Gartner Inc., gepubliceerd op 
31 december 2012.  

papierverbruik bespaard. Goed voor een jaarlijkse 
besparing van 22.837 euro. Daar komt nog de 
vermindering van de indirecte kosten bij door het 
automatisch beheer via tellers van het onderhoud en 
de bestellingen van verbruiksgoederen. De support 
werd ook beperkt door het gebruik van één enkele 
driver die automatisch geïnstalleerd wordt op elke 
PC die zich aansluit op het netwerk. “Uiteindelijk 
werden de kosten van het printbeheer met 49,2% 
verlaagd” benadrukt Eric Gryson. 
Maar ook het milieu vaart er wel bij dankzij een 
verkleining van de CO

2
 -voetafdruk met 10 ton per 

jaar voor papier en 9 ton voor de minder verbruikte 
energie. Deze hoeveelheid CO

2
 zou (toen dit 

artikel geschreven werd, was er nog geen beslissing 
genomen) geneutraliseerd kunnen worden door de 
aankoop van groene certificaten voor een bedrag van 
345 euro. 
De volledige facturering is gebaseerd op het ‘Pay per 
Page’-concept. “Hierdoor blijft het aantal facturen 
per maand of per kwartaal beperkt, met een 
onmiddellijke aanpassing van de reële kosten op 
basis van de printvolumes die de tellers aangeven”. 
Dankzij deze methode om de kostencontrole 
te optimaliseren, kan een administratie die met 
jaarbudgetten werkt, ieder jaar afsluiten met een 
exhaustief overzicht van de werkelijke kosten.

gebruiksbesparing en beveiliging 
van de documenten
Het afdrukken gebeurt volgens het ‘follow your 
printing’-principe. De gebruikers hoeven gewoon 
hun badge te houden voor gelijk welke MFP in 
een van de vestigingen om te kunnen printen. Dit 
garandeert niet alleen de vertrouwelijkheid, maar 
vermijdt ook overbodige prints die men vervolgens 
op de printer vergeet en die uiteindelijk in de 
papiermand belanden. 
Luc Duyck geeft toe dat niet iedereen even blij was 
om printers te zien verdwijnen, die tenslotte vaak 
beschouwd worden als persoonlijke apparaten. “De 
printers werden in één dag verwijderd en vervangen 
en iedereen is er snel gewend aan geraakt. Via 
opleidingen werden de personeelsleden voorbereid, 
wat hen geholpen heeft om de nieuwe situatie te 
aanvaarden. Sommige gebruikers maken zich nog 
zorgen over de controle die uitgeoefend kan worden 
op ieders afdrukvolume, maar deze controle is niet 
aan de orde. Het doel is wel degelijk om de gebruikte 
hoeveelheid papier te verminderen en niets anders” 
aldus Luc Duyck.

Als conclusie legt Eric Gryson uit dat dit type scenario 
enkel goed kan werken als het hele bedrijfsproject 
toevertrouwd wordt aan één persoon: “Iedereen heeft 
de neiging om de rationalisering van het printwerk 
wel te aanvaarden bij anderen, maar niet voor de 
eigen afdeling. Er moet dus één iemand zijn die de 
beslissingen neemt, anders zou de verspreiding van 
lokale printers zich doorzetten”. Het moeilijkste 
deel van het project was ongetwijfeld het zo precies 
mogelijk berekenen van de reële werkingskosten 
van het te vervangen printerpark. “Door met alle 
directeurs te praten konden we onze aanpak scherp 
stellen. Alle directeurs werden bij het project 
betrokken en daarnaast vonden er gesprekken met 
sleutelgebruikers plaats”.
Maar Luc Duyck verzekert dat de nieuwe situatie 
vooral gemakkelijk opgelegd kon worden, doordat 
het voorstel van een externe leverancier kwam.
Zoals een recent verslag van Gartner (1) bevestigt: 
de beheerde printdiensten kennen een constante 
groei die in contrast staat met de daling van de 
printerverkoop en van het aantal afgedrukte pagina’s. 
Tegenwoordig worden Managed Print Services door 
alle fabrikanten aangeboden, die beseffen dat het 
materiaal op zich niet langer het verschil kan maken. 
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