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NIEUW VKGO-LID - Bron Groep
VKGO’ERS BELEVEN - VG Print Experience
DE LEDEN IN DE ETALAGE - Toob Alers
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LAAT ZIEN 
WAT JE KAN!



INHOUD

Uitleg is het maximaal drie keer per jaar verschijnende magazine van de VKGO 
(vereniging van kleinere grafische ondernemingen). REDACTIE Arthur Lubbers en 
Marco den Engelsman. VORMGEVING Buro Toob, Alphen aan den Rijn DRUKWERK 
De Groot Drukkerij, Goudriaan. OMSLAG veredeling Bron Groep. CONTACTADRES 
vkgo-secretariaat, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, T (035) 695 40 04, E info@vkgo.nl.
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JAAR IN, JAAR UIT…
OF JAAR UIT, JAAR IN
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In het bestuur van deze vereniging spreken we vaak over het ‘nut’ 
en ‘bestaansrecht’ van een club als de vkgo. Een vereniging, die dit 
kalenderjaar zijn 25-jarig bestaan vierde. In die 25 jaar is in onze 
branche, maar in welke branche niet, alles op zijn kop gezet. De wereld 
veranderd en moet veranderen en dat is goed. Vandaag communiceren 
we via internet en sociale media. We praten over ‘social influence’ en 
het Sinterklaasbestand. Bezoekers aan onze activiteiten geven blijk van 
waardering en daar zijn we blij mee.

Ook tijdens onze ALV 21 november in Gilze werd ons dat weer heel 
duidelijk. Een heel goede opkomst, afgezet tegen een ledenaantal 
natuurlijk. Met name tijdens onze ‘vkgo experience’ bijeenkomsten zien 
we welke veranderingen en vernieuwingen bij onze leden spelen. Het 
ultieme leermoment. Met de ontwikkeling van de Drukwerketalage vielen 
we tijdens de vakbeurs in Gorinchem meer dan op. Een publieksprijs 
voor je stand ontvang je niet zomaar. Online aanbieders gaan met ons 
bestuur in gesprek om tot een samenwerking van niche producten in onze 
sector te komen. Als zevenkoppig bestuur doen we het al 25 jaar allemaal 
vrijwillig, natuurlijk met een betaald secretariaat maar ‘that’s it’. De titel 
zou vermoeden, die doen “jaar in jaar uit” het zelfde kunstje. Nee dus, in 
de jaren zijn we het wel steeds voor minder leden gaan doen, dat tij keer 
je in een veranderend mediaproductielandschap helaas niet. Maar 180 
leden in 2018 is nog best een groep om trots op te zijn. En dan zeggen 
we als bestuur hier dus niet ‘jaar in jaar uit’ maar met een goed bruisend 
gevoel “JAAR UIT, JAAR IN” We laten 2017 achter ons en kijken vol 
vertrouwen 2018 in! Een nieuw jaar, waarin we elkaar zullen ontmoeten 
en inspireren. De kalender die elders in deze eindejaars Uitleg geplaatst is, 
nodigt jullie NU uit om die ontmoetingen te agenderen in de lege agenda 
die 2018 nog biedt.

Goede voornemens, o ja… zetten we die ook in de rij. 
’Jaar in, jaar uit’? Nee dus, we plaatsen ze in de agenda 
met een dikke oranje vkgo-streep eronder vanuit de 
positieve gedachte JAAR UIT… JAAR IN!

Fijne feestdagen vkgo vrienden!

 
Toob Alers 
Voorzitter
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In heel Nederland hoogwaardige drukwerkveredeling 
aanbieden – dat is de propositie van Bron Groep. En liefst 
samen met drukkers mooi drukwerk creëren dat emoties 
oproept. “Als ik zie wat er de laatste jaren allemaal 
mogelijk is, gaat mijn grafisch hart sneller kloppen.”

Tientallen grote rollen papier in de productiehal in 
Soest. “Die zijn over een paar dagen allemaal de deur 
uit”, zegt Guus Kil, directeur van de Bron Groep. Want 
drukwerkveredeling is lang niet meer alleen kleinschalig. 
Naast het traditionele van vel tot vel veredelen, kan 
laminaat van rol tot rol aangebracht worden op een grote 
rotatiemachine. “Dan kun je grotere volumes aan, is het 
materiaal goedkoper en kun je verschillende formaten 
verwerken. En je kunt op stand lamineren”, legt Kil uit. 
Nadat de folie is aangebracht, worden de rollen naar 
believen naar vellen gesneden en gaan deze per pallet naar 
de klant.

CONSOLIDATIESLAG
Bron Groep heeft de organisatie aangepast aan de 

veranderende markt. “In het verleden zag je vaak dat 
drukkers lokaal, om de hoek, de afwerking lieten doen. 
Dat is veranderd, er is een consolidatieslag geweest.” Kil, 
van oorsprong werktuigbouwkundige, werkt al 18 jaar 
bij Bron en wist na een management buy out in 2008 de 
onderneming goed door de crisis te loodsen. Door in te 
spelen op de veranderende markt is het vestigingsbeleid 
omgegooid, van negen vestigingen naar nu vijf en 
medio 2018 zelfs vier, als de locatie in Valkenburg (ZH) 
gaat sluiten. “We gaan de productie op die vier locaties 
centraliseren om van daaruit Nederland, België en een deel 
van Duitsland te bedienen.” Want de Bron Groep heeft dan 
een productievestiging in Hengelo, een in Soest (voorheen 
lamineerbedrijf Briljant), een in Wormerveer en een in 
Uithoorn (voormalig Romeyn). Een verdelingsbedrijf van een 
serieuze omvang met 55 medewerkers.

AANTREKKELIJKE VERPAKKINGSMARKT
Waar het vroeger vooral kleinere oplagen vellen van 
handelsdrukkerijen waren, is het werk bij Bron nu veel 
meer (65%) verpakkingen. “En in de verpakkingsmarkt 

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

NIEUW VKGO-LID BRON GROEP 

“WIJ WILLEN COLLEGA VKGO’ERS 
LATEN ZIEN WAT WIJ KUNNEN...”

Guus Kil Henk Mak



TEKST EN FOTOGRAFIE: XXXXXX
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zijn oplages van 100.000 vellen 
heel gewoon”, zegt Henk Mak, 
verantwoordelijk voor de marketing en 
sales bij Bron Groep. “Wij hebben de 
keuze gemaakt ons meer te richten op 
verpakkingen, dat is een interessante 
markt voor hoogwaardige veredeling 
en die markt trekt aan. Verpakkingen 
moeten uitstraling hebben, emoties 
creëren. Merkeigenaren willen 
meer opvallen met hun producten 
in het gevecht in het schap.” Mak, 
grafisch geschoold bij onder meer 
Van Wijk in Oostzaan, weet ook dat 
de verpakkingsmarkt, zeker als het 
gaat om voedselverpakkingen, wel de 
nodige uitdagingen kent. “Daar komt 
nogal wat bij kijken. De productie moet 
erop ingericht zijn en je moet heel veel 
testen. Wat zijn de eigenschappen 
van het karton, de folies, et cetera? “We hebben hier 
de laatste jaren heel veel expertise in opgebouwd.” “Bij 
voedselverpakking moet je barrières opzetten, zo moet de 
verpakking het product beschermen en vers houden”, vult 
Kil aan, die een doosje drop als voorbeeld pakt. “Die folie 
aan de binnenkant mag absoluut geen vocht doorlaten. 
Daar gaat een heel ontwikkeltraject aan vooraf, waarbij wij 
veel in Duitsland hebben getest.” Aan het bedenken en 
ontwikkelen van een nieuwe verpakking gaat vaak een lang 
traject vooraf. Iets wat je nu bedenkt, komt misschien pas 
begin 2019 op de markt. “Het liefst willen wij natuurlijk bij 
die ontwerper aan tafel zitten om mee te denken’, stelt Mak. 
“Gelukkig weten drukkerijen en toeleveranciers ons meer en 
meer te vinden. Dat is hoe wij graag werken, samen tot een 
goed product komen.”

SAMEN OPTREKKEN
Die samenwerking wil Kil ook graag met collega-VKGO’ers 
aangaan. “Wij willen graag samen met de drukker 
optrekken om zijn klant te bedienen.“ Dat klinkt mooi, maar 
niet elke drukker wil zijn klanten ‘delen’ met een collega 
grafisch bedrijf. Volgens 
Kil hoeft dat echter geen 
probleem te zijn. “Soms 
is een drukker inderdaad 
wel een beetje angstig om 
het werk uit te besteden. 
Ik probeer die angst weg te nemen door een goede band op 
te bouwen. Wij zijn geen concurrent van de drukker. Wij zijn 
geen drukkerij en gaan ook niet drukken. Wij willen collega 
VKGO’ers laten zien wat wij kunnen en hen steunen, kijken 
wat wij voor elkaar kunnen betekenen om hun klanten goed 
te bedienen.”

En net als bij verpakkingen is het ook voor veredeling 
van andere producten belangrijk in een vroeg stadium de 
grafisch veredelaar bij het werk te betrekken. Kil geeft als 
voorbeeld de ‘metal look’-uitstraling van drukwerk. “Soms 
kun je beter eerst lamineren en dan pas drukken. Dat moet 
je dan wel in het voorstadium al bedenken. Nog te vaak 
merken wij dat pas als het drukwerk al is aangeleverd door 
de drukkerij. Dan is het te laat om dat nog aan te passen.”

CALVINISTISCH
“Als ik zie wat er de laatste jaren allemaal mogelijk is, gaat 
mijn grafisch hart sneller kloppen”, zegt Mak. Bron heeft 
fraai veredeld drukwerk in huis. “Drukwerkveredeling 
is meer dan glans”, zegt Kil en laat dat zien met een 
drukwerkmodel voor laminaatvloeren waar door middel van 
spot-uv houtstructuur op is aangebracht. “Zo prikkelen wij 
alle zintuigen, naast zicht ook gevoel.” Nog een voorbeeld: 
een doosje zonder zichtbare vouw. Door na het eenzijdig 
lamineren te stansen tot op het laminaat (dus alleen 
karton stansen), fungeert het laminaat als scharnier bij het 
vouwen. De onzichtbare vouw geeft een prachtig effect 
aan het doosje. “Er wordt nog heel traditioneel gedacht 

over veredeling, in termen van 
mat, glans, goud- of zilverfolie, 
maar er is veel meer mogelijk met 
drukwerkveredeling, bijvoorbeeld 
door combinaties van veredelings- 
en druktechnieken. Wij zijn in 

Nederland ook in dat opzicht een beetje calvinistisch, 
wij hebben een houding van ‘doe maar gewoon’”, zegt 
Mak. “En onbekend maakt onbemind, dus wij moeten het 
echt laten zien aan de drukkerijen.” We mogen dan ook 
verwachten dat er snel mooie modellen van Bron in de 
Drukwerketalage zullen verschijnen.

Zilverlaminaat wordt aangebracht van rol tot rol

“DRUKWERKVEREDELING 
IS MEER DAN GLANS”
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Twee kleuren tegelijk printen 
met nanopixels 
Wetenschappers aan de universiteit van Glasgow (Schotland) 

hebben een manier bedacht om twee kleuren in een enkele 

pixel tegelijk te printen. En dat zeer gedetailleerd, tot 100.000 

dots per inch. Dit biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden voor 

veiligheidsdrukwerk (anti-namaak) voor bijvoorbeeld bankbiljetten 

of een duur merk whisky, maar zelfs ook zelfs data-opslag. Bij 

deze nieuwe druktechniek wordt gebruik gemaakt van zeer kleine 

(nano) plasmakleurenfilters. Die minieme kleurenfilters weerkaatsen 

verschillende kleuren afhankelijk van de hoek waarin het licht 

valt. Door de structuur aan te passen, kan men dus de kleur 

beïnvloeden. Dankzij deze ‘structural colour’-techniek kunnen twee, 

zeer gedetailleerde, full colour beelden tegelijkertijd worden gedrukt 

op hetzelfde oppervlak. Waar een normale afdruk in een tijdschrift 

een resolutie van 300 dpi heeft, heeft een geprinte pagina met deze 

structural colour’-techniek een resolutie tot wel 100.000 dpi.

Er is een app waarmee je je eigen lettertype op maat 

kunt maken. Hiermee kan je spelenderwijs je ideale font 

creëren, door online dikte, lijnen en 30 andere variabelen 

aan te passen, via een digitaal schuifje. Het resultaat 

is realtime te beoordelen, want elke aanpassing wordt 

direct doorgevoerd voor het hele alfabet.  Eenmaal je 

eigen font gemaakt, kun je deze exporteren, zodat je 

die op je eigen desktop of website kunt gebruiken. Zo 

kunnen ontwerpers en grafici heel simpel hun eigen, 

gepersonaliseerde lettertype maken, zonder dat hiervoor 

dure, moeilijk te gebruiken software nodig is. Achter 

dit simpele, gebruiksvriendelijke concept schuilt zeer 

slimme technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

algoritmes. Een team van experts op het gebied van 

grafisch ontwerpen heeft Prototypo al in 2013 ontwikkeld. 

Inmiddels zouden al 35.000 grafisch ontwerpers in 130 

landen gebruik 

maken van deze 

mogelijkheid 

hun eigen font 

te creëren.

Wijnlabel vertelt over 
geschiedenis Australië 
Het wijnmerk 19 Crimes heeft een originele 
manier bedacht om de aandacht in het 
schap te trekken. Door middel van 
augmented reality krijgt de consument 
tijdens het wijndrinken een persoonlijke 
geschiedenis les. Hiervoor moet de 
consument wel een app downloaden via de 
Apple App Store of Google Play. Op elk 
etiket staat een afbeelding (mugshot) van 
een de eerste 19 veroordeelde criminelen 
die voor straf naar de Britse kolonie Down 
Under zijn verbannen en daar een nieuw 
land stichtten.  Door vervolgens de smart 
phone boven het wijnetiket te houden, krijgt 
de wijndrinker een bijzonder, persoonlijk 
verhaal over die eerste Britten die 
Australië zijn gaan bevolken. 

Prototypo, creëer je eigen lettertype
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App voor fontherkenning
Het is een droom voor ontwerpers, een app 

dat als een soort Shazam het font herkent. 

Sinds kort is whatthefont beschikbaar als 

app voor iOS en Android. De site Myfonts 

bestond al en deze app is ontwikkeld door 

de makers van deze website. Het werkt 

heel eenvoudig. De camera van smartp-

hone op het lettertype richten. Inkaderen 

van de tekst en de app geeft een aantal 

mogelijke fonts die passen bij de opname. 

Het werkt prima. Het is mogelijk een eigen 

tekst in te tikken en dan te kijken welk font 

past. Volgens de ontwikkelaars herkent de 

whatthefont 150.000 

lettertypes met behulp 

van machine learning. 

De app is ook in staat 

verschillende fonts in 

een zin te herkennen.

Bij IBM denken we niet snel aan grafische vormgeving, maar de realiteit is anders. Het bedrijf 

komt in het voorjaar van 2018 met het IBM Plex font op de markt, geschikt voor zowel 

print als digitale uitingen. Het font moet Helvetica verdringen, als het aan IBM ligt. BM Plex 

komt gratis beschikbaar voor iedereen, en is een uiting van de vermenging van mensen en 

technologie. IBM Plex, een ontwerp van IBM ontwerper Paul Rand, moet de stand van onze 

huidige maatschappij weergeven. Andere lettertypes zijn nog teveel een afspiegeling van het 

verleden, aldus IBM. Met het nieuwe lettertype wil het bedrijf de discussie aanzwengelen 

over mensen en de interactie met technologie. The Plex familie kent een schreefloze versie, 

een versie met schreef en een monospace versie. De ontwerpers brengen ook een stijlgids 

uit, waarin onder meer een type scale staat voor responsive ontwerpen.

De winnaar van de Duitse ontwerpwedstrijd voor 
verpakkingen (Packaging Impact Design Award) zijn 
studenten van de 
media academie 
in Stuttgart. Zij 
ontwierpen een 
pop-up box voor 
horloges, met de 
veelzeggende naam: 
“Watch Out”.

Winnend verpakkingsdesign 
voor horloges

7

Het duurste boek
In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is maandag 6 

november 2017 het duurste boek van Nederland onthuld: 

The Gold Edition van “Het Geheim van de Meester”, 

naar het gelijknamige tv-programma van AVROTROS. 

Het boek is een eerbetoon aan Hollands vakmanschap. 

The Gold Edition is bekleed met 23 karaat bladgoud en 

afgewerkt met een patroon van 18 karaat goud in de 

vorm van de Fibonacci-krul, afgezet met druppelvormi-

ge parels en boutonparels. Het ontwerp is een artistieke 

verbeelding van het “Meisje met de Parel” van Johan-

nes Vermeer. Met een prijs van 49.034,95 euro is deze 

uitgave, in een oplage van slechts 1 exemplaar, het meest 

exclusieve boek dat in 2017 verschijnt.

IBM lanceert een font de IBM Plex
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VKGO’ERS BELEVEN  
VG PRINT EXPERIENCE

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

Op de laatste dag van oktober kwamen zo’n vijfendertig 
VKGO’ers naar Vianen voor de VG Print Experience. Deze 
geslaagde VKGO-inspiratiesessie is niet alleen een gezellige 
netwerkbijeenkomst, het is ook de bedoeling dat de grafische 
ondernemers van elkaar leren. Rob Ebben was de trotse 
gastheer en vertelde zijn collega’s hoe hij met zijn bedrijf de 
grafische markt bedient. “Ik wil graag anders ondernemen”. 

Je moet als grafisch bedrijf opvallen tussen al het 
informatiegeweld van internet en de vele printuitingen die 
dagelijks op ons netvlies komen. ‘Opvallend met duidelijk 
drukwerk’ is dan ook de slogan van VG Print. En dat doet 
het grafische bedrijf in Vianen ook. In de ruime, nieuwe 
productiehal die VG Print sinds een half jaar in gebruik 
heeft, staat HP Indigo centraal. Hierop worden naast de 
eigen orders, ook veel orders voor andere drukkerijen 
verwerkt. Op meerdere afwerkstraten naast de digitale 
kleurendrukpers wordt de nabewerking gedaan, van all-
over UV-lak, tot volautomatisch snijden en couverteren. 
Ook de grote vlakbedprinter draait volop productie. 

Reclameborden, kartonnen statafels tot kunststof platen 
rollen van deze machine in Vianen. VG Print produceert 
alles: van visitekaartje, gepersonaliseerde nieuwsbrief, 
brochure, posters, grootformaat displays voor binnen of 
buitentoepassingen, roll-up banieren, doosjes, spandoeken 
tot zelfs mokken en tegeltjes met teksten.

SUBLIMATIE TRANSFERPRINTEN
Dat men bij VG Print buiten de eigen kaders durft te 
denken blijkt wel uit dat laatste. Voor het bedrukken van 
teksttegeltjes heeft VG Print ook sublimatieprinten als 
techniek in huis en dat is toch wel uitzonderlijk voor een 
drukkerij. Collega-VKGO’ers tijdens de VG Print Experience 
wilden dat dan ook graag even bekijken. Ebben toont hoe 
een kleine A4-formaat printer onleesbaar (spiegelbeeld) print 
op het (transfer)papier. Dit bedrukte sublimatiepapier wordt 
in een pers via druk en verhitting overgezet op het tegeltje, 
waarna een perfecte afdruk op het tegeltje staat. “Er is op 
dit moment heel veel vraag naar deze tegeltjes”, zegt Ebben, 
die hiermee een aantrekkelijke nichemarkt bedient.
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VKGO’ERS BELEVEN  
VG PRINT EXPERIENCE

ANDER SYSTEEM
“Wij draaien hier met 15 man in een 2-ploegensysteem zo 
efficiënt mogelijk productie.” Rob Ebben is eigenzinnig en 
doet graag dingen op zijn eigen manier. Dat geldt ook voor 
het runnen van de productie. Waar de meeste drukkerijen 
werken met traditionele ordersystemen, is Ebben in zee 
gegaan met Edwin Jonker, die naar eigen zeggen met zijn 
nieuw ontwikkelde PrintSumm een aantrekkelijk alternatief 
biedt voor traditionele MIS-systemen (zie kader). VG Print 
is een van de drukkerijen die het heeft aangedurfd over 
te stappen op dit nieuwe systeem. En dat betaalt zich uit, 
vertelt Ebben. “Wij draaien hier heel veel, vooral kleinere 
orders. De orderbedragen worden steeds lager en de 
productietijd steeds korter. Al die orders in een traditioneel 
ordersysteem invoeren, werkt niet meer. Daarvoor zijn 
de marges te klein. Dit voorziet echt in onze behoefte. 
Het is vooral de tijdwinst die voor ons belangrijk is. Het 
levert ons 40% tijdsbesparing bij een offerte op. En wij 
kunnen nu orders inschieten vanuit de portal, zodat die 
automatisch naar de pers gaan. Dat scheelt veel handmatige 
handelingen. Zo kunnen wij met dezelfde fte meer werk 
verzetten.”

INSPIRATIERUIMTE
De aangename sfeer in de productiehal en de mooie 
producten die er van de machines komen zijn eigenlijk het 
visitekaartje van het bedrijf. “Klanten die hier binnenkomen 
zien wat wij allemaal kunnen maken en doen ideeën op”, 
zegt Rob Ebben. Hiervoor is zelfs een heuse inspiratiekamer 
ingericht, waar iedereen op zijn gemak de vele fraaie 
drukwerkproducten kan bekijken. “Wij hebben ook geen 
ontvangstruimte. Als een klant hier binnenkomt, laat ik 
die gerust tien minuten wachten in onze inspiratiekamer. 
Wat wij hier maken verkoopt zichzelf”, zegt Ebben. Dat de 
grafisch ondernemer ‘anders’, buiten de gebaande paden, 
denkt blijkt ook als hij vertelt dat iedereen gebruik mag 
maken van deze inspiratiekamer. “Een drukwerkmakelaars 
die hier met een klant wil afspreken is ook welkom.”

Edwin Jonker, iemand met ervaring als ordermanager 
bij grafische bedrijven, heeft nieuwe webapplicatie 
voor grafisch ordermanagement ontwikkeld: 
PrintSumm. Dit is een webapplicatie waarmee 
men in de drukkerij-omgeving snel calculaties 
en eenvoudig offertes kan maken. Doel is het 
ordermanagementproces versnellen en beter (lees: 
dan de concurrentie) aansluiten op de specifieke 
behoefte van het grafische bedrijf. Naar eigen zeggen 
is PrintSumm een alternatief voor traditionele MIS-
systemen. Jonker, die zijn eigen developers in dienst 
heeft, is sinds een half jaar actief hiermee en is een 
eind op weg om PrintSumm in de markt te zetten. “Er 
is nog veel te doen maar de basis ligt er.” Het eerste 
concept draait inmiddels en zo’n tien drukkerijen, 
waaronder VG Print, werken hiermee en dragen bij 
aan de verdere ontwikkeling. Meer informatie, ga 
naar www.printsumm.nl

SAMEN KOM JE VERDER
Ebben is van mening dat je als grafisch ondernemer 
niet te eng moet denken in termen van producten. 
“Goede marketing en sales moet je breder zien. Ik ben 
niet productie-gericht. Het gaat mij erom dat wij de 
klanten met de juiste concepten bedienen. En dat doe 
je vaak samen. Alles staat of valt met samenwerking.” 
Zijn motto ‘Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver 
komen, ga dan samen’. En dat is natuurlijk ook het 
uitgangspunt voor deze geslaagde inspiratiesessie in 
Vianen.  

Perfecte catering tijdens deze inspiratiebijeenkomst



Nieuw Lid Flyer Alarm
FLYERALARM is lid geworden van de VKGO om de 
contacten met de grafische industrie te versterken. Arian 
van Duijne is key accountmanager bij FLYERALARM en hij 
geeft aan dat deze Duitse online drukkerij al een behoorlijke 
positie heeft in de Nederlandse markt maar nu ook meer 
direct en persoonlijk contact wil hebben met de klanten.  
Sinds een half jaar heeft FLYERALARM een eigen kantoor 
in Nederland waar acht mensen werken. “We zijn erop 
gericht de service te verbeteren en nauwe contacten aan 
te halen met Nederlandse resellers. Daar is de VKGO bij 
uitstek geschikt voor. Daarnaast ken ik de organisatie als 
heel gezellig en vooruitstrevend. Kennis delen staat voorop. 
Om die reden is het alleen al belangrijk lid te zijn van een 
organisatie met gelijkgestemden,” zegt Van Duijne.

Nieuw Lid Studio Anton Sinke
Sinds 1983 is Anton Sinke zelfstandig grafisch ontwerper 
en fotograaf in Nieuwerkerk a/d IJssel. Kenmerk van 
zijn ontwerpen is de heldere lijn en duidelijke indeling. 
Ontwerpen die gericht zijn op communicatie, met een 
duidelijke boodschap. Anton Sinke is geattendeerd op 
VKGO door De Groot, met wie hij zakendoet. “Ik merk 
dagelijks dat de grafische wereld veranderd. Het lijkt me 
daarom goed dat ik mijn netwerk vergroot. Ik zou graag in 
contact komen met gelijkgestemden en eens te horen hoe 
anderen het doen. Daarnaast levert het lidmaatschap me 
een korting op bij mijn drukwerkleverancier en dat is voor 
mij best interessant”, zo stelt Sinke.

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS

VERENIGINGSNIEUWS

Overleden Adri Bults, 55 jaar
Op 55-jarige leeftijd is op 9 november 2017 de alom bekende graficus Adri Bults overleden. Adri 
was de eigenaar van het bedrijf UV-spot in Deventer. Daarvoor heeft hij vele kanten van de grafische 
industrie gezien. Zo werkte hij lange tijd bij Wifac, was bedrijfsleider bij een drukkerij en verkocht 
drukpersen. Adri Bults was een actief lid van VKGO. Voorzitter Toob Alers herinnert hem als een 
energieke man. “Hij miste alleen een bijeenkomst als hij te veel werk had. Hij was betrokken bij 
innovatie trajecten waar hij opviel door zijn positivisme, zijn vernieuwingsdrang en energie. We zullen 
hem enorm missen, “zo besluit Alers. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met de 
verwerking van dit verlies.

Anton Sinke
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Drukkerij de Bij in Amsterdam investeerde deze zomer in 
zonne-energie. Het platte dak van de drukkerij is volledig 
belegd met zonnepanelen. De 264 panelen leveren 
jaarlijks een vermogen op van 60.000 kWh, waarmee het 
energieverbruik van de drukkerij voor 80% wordt afgedekt. 
Eigenaar Norbert van Schie is voorloper op dit gebied. Hij weet 
passie voor milieu en zakelijk inzicht goed te combineren.

PASSIE
Volgens Norbert van Schie komt deze investering in eerste 
instantie voort uit zijn passie voor duurzaam ondernemen. 
“Tien jaar geleden had ik al eens laten uitzoeken of er 
zonnepanelen op het dak konden. Dat stond toen nog te veel 
in de kinderschoenen en de terugverdientijd was langer dan de 
levensduur, dat gaat mij ook iets te ver. Ook omdat ik in een 
huurpand zit, wil ik me niet te lang binden. Als het mijn eigen 
pand was, had ik het eerder gedaan. Maar je droomt wel 
verder. Iedereen wil wel graag duurzame energie, maar liever 
niet in de achtertuin of in het zicht, zoals dat met windmolens 
het geval is.”

WANNEER INSTAPPEN?
“Platte zwarte daken hebben we zat in Nederland, je ziet ze 
van de grond niet, het is dus een prima energiebron zonder 
dat iemand er last van heeft. Voor mijn gevoel is het ook een 
kwestie van tijd dat alle platte daken zonnepanelen hebben. 
De techniek wordt steeds slimmer, de prijs lager,  
maar wanneer stap je in?”

HET MOMENT IS NU
“Voor mij is dit moment nu. Het is redelijk betaalbaar. Door 
gebruik te maken van de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie van de overheid (SDE+), werd de terug-
verdientermijn negen jaar, waardoor er een aanvaardbaar 
investeringsrisico ontstond. En dan wint de passie. Natuurlijk 
is er voor mij ook een commercieel belang, duurzaam 
produceren kan ook een verdienmodel zijn. 90% van onze 
nieuwe klanten kiest voor ons vanwege onze duurzame 
acties.”
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DRUKKEN OP 
ZONNE-ENERGIE
INTERVIEW MET NORBERT VAN SCHIE (DRUKKERIJ DE BIJ)

Anton Sinke

TEKST: MARCO DEN ENGELSMAN

DE BIJ ZONNEPANELEN
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De VKGO weet elk jaar wel weer een bijzondere locatie te 
vinden voor het houden de algemene ledenvergadering (ALV). 
Dit jaar is zeker geen uitzondering. Tussen de historische 
toestellen op vliegbasis Gilze-Rijen blikte voorzitter Toob Alers 
op 21 november tevreden terug op een goed jaar. “En wij 
gaan 2018 vol vertrouwen tegemoet.”

Gastheer was de Koninklijke Luchtmacht Historische 
Vluchten, een stichting die zich inzet om de oldtimers onder 
de vliegtuigen in de lucht te houden. Frans van Meltvoort 
(Drukkerij van Meltvoort), actief binnen deze stichting, ontving 
zijn collega-VKGO’ers bij de poort in uniform, zoals het hoort. 
Onder strikte begeleiding kregen de grafische ondernemers 
een rondleiding in de hangars waar de vliegtuigen worden 
gerestaureerd. De aanwezige VKGO’ers vergaapten zich aan 
de toestellen, van het privévliegtuigje waarmee prins Bernhard 
tijdens WOII vloog tot een heuse Spitfire die daadwerkelijk 
dienstdeed tijdens D-Day.

Kun je je een meer bijzondere locatie voorstellen voor een 
ALV? De sfeer was dan ook zeer positief. Toch stond voorzitter 
Alers natuurlijk voorafgaand aan de vergadering stil bij het 

trieste nieuws van de week daarvoor: Adri Bults (55) is 
overleden. Adri kon de VKGO VG Experience in Vianen 
onlangs niet bijwonen omdat hij het te druk had met zijn 
grafische bedrijf (UV Spot in Deventer). “Maar op de ALV ben 
ik er weer bij”, zo beloofde hij Toob Alers in zijn laatste mail... 
De VKGO verliest een zeer gewaardeerd en betrokken lid.

VERSLAGGEVING 
Verplicht onderdeel van de ALV is het jaarrapport van het 
voorgaande jaar. Het bestuur presenteerde de jaarrekening 
2016 en uit deze financiële verslaggeving kwamen geen 
opvallende afwijkingen naar voren. De Kascommissie heeft 
dan ook voorgesteld het bestuur over 2016 décharge te 
verlenen, wat tijdens de vergadering is gebeurd. Ook in 
de samenstelling van het bestuur komt geen verandering, 
ondanks dat vier van de zeven bestuursleden ‘aftredend’ 
waren. Zij hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld en dat is 
unaniem met applaus ontvangen tijdens de ALV.

PUBLIEKSPRIJS VOOR DRUKWERKETALAGE
2017 was een jaar waarin VKGO weer zeer actief is geweest, 
met onder meer twee drukbezocht VKGO Experience-

VKGO BEZOEKT 
VLIEGBASIS GILZE-RIJEN 

TEKST: ARTHUR LUBBERS
BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN



bijeenkomsten, bij DPN Rikken Print in Nijmegen en VG 
print in Vianen. Deze sessies bij collega-leden zijn een bron 
van inspiratie voor elkaar en zorgen door het informele 
karakter altijd voor een positieve ‘vibe’. Wie nog niet zo’n 
inspiratiebijeenkomst heeft bijgewoond wordt van harte 
aangeraden toch eens die moeite te nemen. Zichtbaar 
hoogtepunt voor de vereniging het afgelopen jaar was 
misschien wel de presentatie van de Drukwerketalage 
tijdens de Grafische Vakbeurs in Gorinchem. De 
bestuursleden van de VKGO hebben enthousiast drie 
dagen lang bezoekers ontvangen in de fraai vormgegeven 
stand (van karton), waar de online Drukwerketalage fysiek 
werd uitgestald. “Daar hebben we toch maar mooi de 
Publieksprijs binnengehaald’, zegt Alers, die ook weet 
te melden dat er tijdens en na de beurs veel positieve 
reacties binnenkwamen. “Er zijn nu zelfs verkennende 
gesprekken met een grote online partij die interesse heeft 
in samenwerking.” De Drukwerketalage (kijk op www.
drukwerketalage.nl) is voor VKGO-leden dé manier om 
samen naar buiten te treden en te laten zien wat iedereen 
in huis heeft. Steeds meer VKGO’ers – maar nog lang niet 
iedereen – maken gebruik van de mogelijkheid om hun 
bijzondere grafische producten en niche-producties te 
tonen aan de markt via de digitale drukwerketalage. En 
uniek communicatiekanaal, dat inspeelt op de behoefte van 
de marketeer en drukwerkinkoper om online te ontdekken 
wat er op grafisch gebied allemaal mogelijk is. Inmiddels 
kunnen de deelnemers van het eerste uur melden al 
interessante orders dankzij de Drukwerketalage te hebben 
binnengesleept. 

NIEUWE LEDEN
Alers stelt vast dat de natuurlijke krimp in de branche wel 
enigszins doorzet, maar de ‘grote uittocht wel achter de 
rug is’. Het ledental is weliswaar licht gedaald, maar de 
180 leden waarmee de vereniging 2018 ingaat zijn ‘goed 
gemotiveerde, sterke grafische ondernemers’. “En kennelijk 
doen we toch iets goed”, zegt Alers. Want de VKGO 
mocht onlangs vijf nieuwe leden verwelkomen. En dat 
zijn niet de minste: Bron Groep, De Nederlandsche Bank 
Repro & Post, FSDP, Flyeralarm en Studio Anton Sinke, een 
grafisch ontwerp en fotografiebureau. In deze editie van 
Uitleg worden enkele van de nieuwe leden voorgesteld. 

ELKAAR OPZOEKEN EN INSPIREREN
De VKGO is een ‘inspiratievereniging met een sociaal 
karakter’, zo formuleert Alers het. “We blijven elkaar 
opzoeken en inspireren.”Voor 2018 staan er al weer 
interessante evenementen op het programma (zie kader), 
zoals kennissessies bij leden, bedoeld van elkaar te leren 
en te discussiëren over de gevolgen en kansen van de 
veranderende grafimediawereld. Daarnaast is er natuurlijk 
de Selfcaredag, het jaarlijkse sociale hoogtepunt voor 
de vereniging. Ook wordt de Drukwerketalage verder 
ontwikkeld en de VKGO wil daar waar het kan participeren 
in beurzen of evenementen om de zichtbaarheid nog 
verder te vergroten. “Het VKGO gaat het komende jaar 
vol vertrouwen tegemoet”, zegt Alers. “Adri Bults zijn 
lijfspreuk was ‘B-positive’. Dat is ook mijn boodschap. Vier 
het leven.”
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AGENDA 2018
NOTEER ALVAST DE VOLGENDE 
DATA IN UW AGENDA

12 januari - Los van Papier 2018, nieuw-
jaarsbijeenkomst bij Mereveld in Utrecht

8 februari - VKGO Experience 

19 april - Spring Event i.s.m. Bizz Model

7 juni - Selfcaredag 2018

25 okt - ALV i.s.m. Dutch Design Week 
2018

22 nov - VKGO Experience 

Op de VKGO-site vindt u de meest actuele agenda

Aan de stamppot
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Toob Alers: “Het is inmiddels een vast gegeven dat het 
gedrukte product via het internet besteld wordt en wie het 
maakt is daaraan ondergeschikt. Inmiddels is de situatie ook 
zo dat een individuele drukwerkmakelaar dit proces niet 
beter kan begeleiden dan de getrainde mensen bij de online 
aanbieders. Als het alleen om begeleiding van standaard 
orders gaat dan kunnen we ons daarin als drukker niet meer 
onderscheiden.”

Wat heeft VKGO gedaan om haar leden een plaats te geven 
in dit veranderende medialandschap? “Dan denk ik aan de 
presentatie die wij dit jaar gedaan hebben op de vakbeurs in 
Gorinchem. We lieten daar zien wat er mogelijk is met druk-
werk in de vorm van de live DrukwerkEtalage. Als je dan 
ziet wat we in huis hebben met de online DrukwerkEtalage 
dan is dat van een niveau waar we trots op mogen zijn. We 
hebben het afgelopen jaar de verbinding gelegd tussen on-
line vindbaar maken van drukwerk en de fysieke presentatie 
ervan, waarmee we online tastbaar gemaakt hebben.”

DRUKWERKETALAGE WERKT
De DrukwerkEtalage is een zichtbaar succes. “Als ik nu 
zoek op het internet op kerstboom van karton kom ik op de 
DrukwerkEtalage van drukkerij de Bij terecht. Dit lid heeft 
onlangs een order gehad voor een groot aantal van deze 
kerstbomen voor een klant die hij niet kende. Het werkt dus 
gewoon wel.“
Daarnaast komen er dit jaar zomaar nieuwe leden binnen. 
Dat kan heel goed komen door de manier waarop we ons 
met de DrukwerkEtalage en op de beurs gemanifesteerd 
hebben.

Nog een positief effect. Na de beurs raakten we met een 
grote online partij in gesprek over de inzet van de Druk-
werkEtalage voor producten die deze internetdrukker niet 
standaard in zijn assortiment heeft. Dat zijn positieve ont-
wikkelingen die ons het vertrouwen geven dat we met de 
DrukwerkEtalage een schot in de roos hebben gedaan.” 
“We kunnen best trots zijn op het gegeven dat we als kleine 
vereniging dit voor elkaar hebben gekregen. We hebben 

VKGO BELEID 
2-DAAGSE

DE LEDEN IN DE ETALAGE

De rol van internet blijft groeien bij de inzet van marketingcommunicatiemiddelen. Waar staan we in 

de grafische industrie en wat kan een partij als VKGO voor haar leden betekenen, om sterker te worden 

in dit verschuivende medialandschap? Met die vraag trok het bestuur zich twee dagen terug om samen 

het beleid voor het komende jaar uit te zetten. Voorzitter Toob Alers doet uit de doeken in welke rich-

ting het bestuur op dit moment denkt.

TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN
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“MEERWAARDE 
CREËREN VOOR HET 

LIDMAATSCHAP”

natuurlijk niet de marketingpower van Drukwerkdeal of 
Reclameland maar we kunnen wel onze leden in de niche 
met hun speciale producten online profileren. Het idee is 
geopperd om aan deze website een webshop te hangen en 
via display advertising bezoekers hiervoor te interesseren, 
zodat bezoekers ook direct kunnen bestellen bij onze leden. 
Het is nog te vroeg om hier nu resultaten van te laten zien 
maar we kunnen wel zeggen dat de VKGO blijft innoveren 
ten behoeve van de leden.”

INSPIRERENDE BIJEENKOMSTEN
De inspiratiesessies van de VKGO blijven goed bezocht. “We 
zien dat we, op de door ons georganiseerde bijeenkomsten, 
bezocht worden door bedrijven die steeds bezig zijn zichzelf 
te vernieuwen. Dat is dan ook onze 
missie. Laat de leden kennismaken 
met de verandering en verander zelf 
constant mee. Wij denken dat het de 
enige mogelijkheid is om vandaag de 
dag succesvol te zijn. We organise-
ren ook volgend jaar weer een aantal 
workshops waarin experts verhalen vertellen over succes-
volle businesscases, gebruikmakend van de kanalen die nu 
beschikbaar zijn.”

BEDRIJFSPROFIELEN LEDEN MAKEN
Wat kunnen we van de VKGO volgend jaar verwachten? 
“In 2018 zullen we uitbouwen wat we geleerd hebben in 
2017. Daarbij zal de DrukwerkEtalage een grote rol spelen. 
Eén van de middelen is profilering online van de leden die 
daaraan mee willen werken. Niet alleen met hun producten 
in de etalage maar ook met profielen van de bedrijven. De 
gedachte erachter is, dat iedereen die wat wil kopen, eerst 
zoekt op internet. Dat maakt niet uit of het visitekaartjes zijn 
of een industriële printer, alle verkopen beginnen vandaag 
via Google. 

Daarnaast wil iedereen die iets gaat 
bestellen, weten wat de ervaringen 
van anderen zijn bij de leverancier. 
De bedrijfsprofielen en klanter-
varingen zouden we ook middels 
de VKGO kunnen laten maken en 

die online promoten. Een bedrijf als PRstory kan hierin een 
rol spelen. Alles met de gedachte dat het lidmaatschap van 
de VKGO je uiteindelijk ook gewoon meer omzet oplevert, 
omdat je online en via sociale media beter zichtbaar bent.”

VRAAG NAAR CONTENT
Het is niet de industrie die veranderd. Het is het verkoopka-
naal dat heel snel anders wordt, stelt Alers. “De economie 
trekt aan, dat is zeker. Wat ik zie als grootste verandering is 
dat veel van onze klanten eigenlijk niet precies weten hoe 
ze het moeten communiceren en hoe het eruit moet zien. 
Er is een enorme behoefte aan content en dat kan van alles 
zijn. Van teksten tot animaties en videoproducties. Ik zie dat 
video steeds belangrijker wordt. Als je ziet wat wij doen aan 
Facebook en LinkedIn, daar zorgen we continu dat relevante 
content gepubliceerd wordt. Als je die behoefte onderkent 
en het gewoon voor de klanten regelt dan is er een goede 
business van te maken. Het is niet meer alleen drukwerk 
produceren of een website bouwen en een nieuwsbrief ver-
sturen. Het is content produceren voor alle media. Je moet 
dat doen wat je klanten zelf niet kunnen.”

MEER DAN GEZELLIGHEID
Is het dan niet voldoende om als VKGO bijeenkomsten te 
organiseren waar de leden elkaar kunnen ontmoeten? “Ik 
denk het niet. Elke bijeenkomst moet je aan het denken zet-
ten en inspireren nieuwe wegen in je bedrijf te bewandelen. 
Je kunt het niet vergelijken met een lokale ondernemersver-
eniging. Daar kun je nog klanten ontmoeten. Een vereniging 
van gelijkgestemden kan alleen maar kijken naar een geza-
menlijk belang en dat moet je bieden. Dat is de enige manier 
om meerwaarde te creëren voor het lidmaatschap.”
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Kerstkaarten,
EEN BLIJVERTJE?

In Nederland sturen we de laatste jaren zo’n 115 miljoen 
kerstkaarten per jaar via de post. Deze oude traditie is nog 
helemaal in. Ook valt het op dat de kaarten steeds per-
soonlijker worden met eigen foto’s en teksten. Uit Brits 
onderzoek van de Royal Mail uit 2015 blijkt dat 75% van 
de Britten nog steeds de voorkeur geeft aan een kaartje op 
de deurmat. Wat zijn de trends de trends van 2017? Er is 
een blog over kerstkaarten, kerstkaarten-weblog.nl, die het 
onderzocht heeft.

EUROPEES KAMPIOEN
De meeste mensen die fanatiek kerstkaarten versturen 
komen uit Overijssel. In deze provincie verstuurt iemand 
gemiddeld 35 kaarten. Maar ook mensen uit de provincie 
Zeeland, Flevoland en Friesland wensen veel familieleden en 
vrienden een fijne kerst toe met een kaart. Sowieso zijn wij 
Nederlanders fanatiek met het versturen van kaarten. Zo zijn 
wij zelfs Europees kampioen kaarten versturen.
Persoonlijke kerstkaarten
We versturen nu minder kaarten dan vroeger, maar beste-
den hier wel meer aandacht aan. Persoonlijke kerstkaarten 
zijn dé trend van 2017. Inmiddels zoekt 1 op de 3 mensen 
hoe ze zelf kerstkaarten kunnen maken. Deze kan je zelf in 
elkaar knutselen aan de keukentafel, of je ontwerpt je eigen 
kaart online. Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen 
steeds vaker voor een fotokaart. Daarmee maak je je kaart 
nog leuker voor familie en vrienden.

EEN TINTJE ORANJE
Dit jaar zijn er twee duidelijke kleurtrends zichtbaar. In de 
eerste kleurtrend zien we lichte variaties op de klassieke 
kerstkleuren rood, groen, goud en wit. Zo zijn kerstkaarten 
met de kleurcombinatie lichtgroen en dieprood nu populair. 
Verder zie je veel warme kleuren terugkomen op de kerst-
kaarten, zoals combinaties van beige, koper en goud tegen 
een witte achtergrond. De tweede kleurtrend is de opkomst 
van oranje in kerstkaarten. Naast de klassieke rood-wit-ge-
streepte snoepstokjes vervangt een licht- tot dieporanje kleur 
steeds vaker de harde rode kleur die al jaren was gebruikt.

MINIMALISTISCHE KERSTKAARTEN
Een andere duidelijke trend in het design van kerstkaarten is 
het minimalisme. Dat zie je terug in de gestileerde geogra-
fische vormen. Populaire onderwerpen voor minimalistische 
kaarten zijn een kerstboom, kerstbal, rendier, kerstster en 
sneeuwvlokken. Om het minimalisme kracht bij te zetten, 
wordt er vaak gebruik gemaakt van maximaal 2 tot 3 kleu-
ren. Ook zie je steeds meer kaarten zonder afbeeldingen, 
met alleen een tekst of een quote. Deze trend zagen we 
een tijd terug al in woonkamers opduiken met bordjes zoals 
‘home’ en ‘family’. Kies je een van deze kaarten? Dan past 
het fantastisch in het interieur van ieder modern huishouden.

KERSTKAARTEN MET QUOTES
Aansluitend op de derde trend voor minimalistische kerst-
kaarten, zijn kerstkaarten met quotes helemaal terug. 
Meestal bestaat de kaart uitsluitend uit mooi opgemaakte 
tekst. Dat kan een zin zijn zoals ‘Prettige feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar’, maar ook wordclouds zijn heel populair. 
Hierin zie je allerlei kerstgerelateerde woorden, zoals Christ-
mas, wonder, joy, peace. De teksten zijn mooi en stijlvol 
opgemaakt. 


