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Achmea optimaliseert klantcommunicatie met The Document 
Wizard 

Nederlands grootste verzekeraar kiest software The Consultancy Firm 

Capelle aan den IJssel juli 2012 – Achmea voert een optimalisatieslag uit in 
haar klantcommunicatie en kiest daarvoor The Document Wizard. Hierdoor is de 
verzekeraar in staat maatwerkcorrespondentie op de werkvloer te leveren. 
Achmea stemt haar gehele documentprocessen af op dit door The Consultancy 
Firm ontwikkelde product.  
 
Iedereen die binnen Achmea klantcontact heeft – zo’n 6000 medewerkers – gaan vanaf 
2013 met deze server based oplossing waarvoor enkel een browser nodig is, aan de slag. 
The Document Wizard stelt Achmea-medewerkers in staat met een gebruiksvriendelijke 
interface de volledige correspondentie naar een hogere kwaliteit te tillen. “Achmea is een 
complexe organisatie met veel labels. The Document Wizard voegt al deze labels samen”, 
legt Arno Jellema, directeur van The Consultancy Firm uit. Het uitfaseren van de 25 
bestaande, verouderde systemen van Achmea zorgt voor één correspondentiesysteem en 
dus voor een goede, eenduidige outputkwaliteit. “The Document Wizard verkort de 
responsetijd, de foutgevoeligheid wordt lager en de samenwerking beter. Bovendien 
zorgt de digitalisering van de documentstroom voor een kleinere footprint en een fikse 
kostenbesparing.” 
 
Personaliseringsslag 
De eind vorig jaar geïntroduceerde Document Wizard geeft medewerkers van Achmea de 
mogelijkheid op een persoonlijke manier met hun cliënten te communiceren. “Ook 
verzekeraars verschuiven naar de digitale wereld”, zegt Maarten van Duuren, directeur 
Solution Development bij Achmea. “We hebben behoefte aan variabele tekst in plaats 
van standaard teksten. Dankzij The Document Wizard slaan we een grote efficiëntie- en 
personaliseringsslag. In een tijd van massacommunicatie is vooral dat laatste dat erg 
belangrijk. Het komt de klanttevredenheid ten goede.” Het product werkt met standaard 
tekstblokken die medewerkers eenvoudig kunnen aanpassen op de situatie van de cliënt. 
Hierdoor is er meer ruimte voor doelgroepbenadering. 
 
BYOD 
Han Tanis, IT Directeur Achmea Zorg & Gezondheid, ziet voornamelijk de voordelen op 
technisch gebied. “Het programma is efficiënt voor de gehele keten”, vertelt hij. “We 
hebben nu één systeemomgeving waarin alle documenten verstuurd en geprint worden. 
Het is zodanig gestroomlijnd dat we met zo min mogelijk menselijke handelingen alles in 
één omgeving kunnen beheren.” The Document Wizard ondersteunt IOS, Android en 
Windows 8 en is behalve voor de laptop, computer of Mac, daardoor ook geschikt voor 
mobile devices als tablets en smartphones. “Een uitkomst voor trends als Bring Your Own 
Device en cloud computing”, aldus Jellema. Omdat additionele software niet nodig is,  is 
het product gemakkelijk in onderhoud.  
 
Over The Consultancy Firm 
The Consultancy Firm (TCF) is als enige Platinum Partner van OpenText Benelux 
gespecialiseerd in klantcommunicatie en Enterprise Content Management. Ontstaan uit 
de StreamServe-organisatie beschikt TCF over alle benodigde expertise op het gebied 
van advies, implementatie, configuratie, test en beheer. Als visionair en innovatieve 
organisatie is TCF marktleider op het gebied van klantcommunicatie. Het bedrijf 



onderscheidt zich van traditionele consultancy-organisaties doordat het geen bodyshop 
is, maar kant-en-klare producten levert. TCF neemt organisaties volledige projecten, van 
aanschaf tot en met implementatie, inclusief alle bijbehorende processen uit handen.  

Over Achmea  
Achmea is de grootste verzekeringsgroep van Nederland en in ons land bekend van 
sterke merken als Interpolis, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Avéro 
Achmea, FBTO en Agis. Achmea is ook de grootste zorgverzekeraar van Nederland met 
circa 5,2 miljoen verzekerden. Achmea is niet beursgenoteerd en heeft een coöperatieve 
achtergrond, waarbij de belangen van klanten, business partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Achmea, met hoofdvestiging in Zeist, is actief in acht 
Europese landen en heeft ongeveer 20.000 medewerkers, die in 2010 een premieomzet 
realiseerden van circa 20 miljard euro.  


