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VOORZET

UNIEKE SAMENWERKING

VKGO INSPIRATIESESSIE

IN GESPREK MET NIEUWSTE VKGO-LID

Klein maar fijn…
niche creëren?
Bovenstaande uitspraak roept misschien wel vraagtekens op als jullie
deze eerste uitleg van 2015 open slaan. We willen toch allemaal groeien
en groter worden? In de grafimedia bedrijfstak worden we kleiner. Onze
vkgo leden zitten verspreid over het hele land. Sommige zijn aanbieders
van traditioneel drukwerk in hun verzorgingsgebied, andere zijn niche
spelers geworden of willen zich transformeren tot niche spelers, specialisten.
De één ontdekt “crossmedia” de ander “schuift echt op in de keten”.
Voorbeelden in deze Uitleg. We krijgen trouwens goede reacties op ons
‘ledenmagazine’, leuk. Tijdens onze goed bezocht inspiratiesessie in Wezep bij
Bredewold, heb ik gezien maar ook gehoord waar en hoe leden “bewegen”.
Veel leden uit de noordelijke regio kwamen in februari naar Wezep. We
keken met leden, wat we met de vkgo als we bijvoorbeeld een ‘voetbal
vereniging’ zouden zijn anders moeten doen. Creatief denken werd
gestimuleerd en gewaardeerd. Ook tijdens onze duidelijke aanwezigheid
op de Graficusvakdag in Nieuwegein, waar Matthys ons een geweldig
podium gaf, heb ik veel leden en niet leden gesproken. Kleine grafimedia
producten, die we in drukwerketalage plaatsen. Soms “niche” producten,
die we als leden zichtbaar willen maken voor anderen, leden maar ook
niet leden. Van het internet is iedereen lid toch? Marktaandeel realiseren
buiten je regio, waarin je onderneemt, het kan. De drukwerketalage is een
perfect middel hiervoor. Onze vkgo ‘specials’ worden het inmiddels ook
wel genoemd. Deze producten moeten we delen. Online met elkaar en
van elkaar, Facebook? Ja, daar liggen kansen. Dan kunnen we als kleinere
grafimedia partners andere partijen en klanten bedienen. Maar, dan moeten
we wel die producten aanleveren een kleine moeite toch? Leuk toch weer
het woordje klein. Zo kunnen we klein blijven door groter te gaan denken.
De vouchers bij onze contributie nota lieten duidelijk zien, dat we meer
waarde creëren voor onze leden. De recente komst van Xerox en HP als
buitengewone leden maakt ons slagvaardiger. We worden groter door
klein te blijven. Als ik de laatste berichten over de ontwikkeling van cao’s
in Nederland lees, zie ik hierin ook een andere denkrichting ontstaan. Tja
V&D en Blokker moeten zich onderscheiden om het hoofd boven water te
houden. “Laten we hoe klein we soms zijn groot blijven denken, in kansen.
De vkgo biedt ze.
Veel lidplezier!
Toob Alers (voorzitter)

Uitleg is de 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 CONTACTADRES vkgo-secretariaat,
Postbus 5135, 1410 AC Naarden, T (035) 695 40 04, E info@vkgo.nl
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IN GESPREK
MET NIEUWSTE
VKGO-LID

Arie Schouten

TEKST EN FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS

VKGO heeft onlangs Nicari Laminations in Krimpen aan den IJssel als nieuw lid mogen verwelkomen.
Reden om nader kennis te maken met het familiebedrijf, dat naast plastificeren zich heeft toegelegd op
print-to-plate producties.
‘Je komt onze producten overal tegen’, zegt Arie Schouten.
Van simpele plafondhangers tot wanddecoraties en popmaterialen. ‘Bij het bezoek van Obama aan Nederland een
tijdje geleden zag ik op tv zelfs onze achterwandplaten
terug. ‘Natuurlijk ben ik dan trots op ons werk, maar we
mogen dat niet rondbazuinen omdat we veel voor andere
(grafische) bedrijven werken die dat dan bij ons uitbesteden.
Dat is soms wel eens even slikken.’
De naam Nicari – Arie Schouten startte 23 jaar geleden met
zijn schoolvriend Nico het bedrijf – Laminations dekt al lang
niet meer de lading. Tegenwoordig runt Arie het bedrijf
samen met zijn zonen Ronald en Jeroen en is het dus een

echt familiebedrijf geworden. ‘Ronald is veel op pad om
nieuwe klanten te bezoeken, Jeroen doet de productie en ik
zorg voor de bestaande klanten en spring bij in de productie
of als koerier als dat nodig is.’ En anders dan de naam doet
vermoeden wordt bij Nicari Laminations nauwelijks (nog)
gelamineerd. ‘Wij zijn begonnen met een zelf samengestelde
machinestraat voor het semi-automatisch plastificeren en
hadden een dagtaak aan het plastificeren van gebruiksdrukwerk,
menukaarten voor de horeca in Rotterdam, instructiekaarten
voor bedrijven en visitekaartjes’, vertelt Arie Schouten, die in
het verleden nog op de repro-afdeling bij Holland Ridderkerk
heeft gewerkt. ‘Er kwam toen ook steeds meer vraag naar
het opplakken van gedrukte (geplastificeerde) posters op

PRINT TO PLATE
Maar zo’n acht jaar geleden zag Schouten de omzet in het
opplakwerk drastisch dalen. Een bezoek aan Drupa maakte
duidelijk waarom. ‘Daar zag ik al die nieuwe vlakbedprinters
draaien en was het wel duidelijk dat print to plate de toe
komst had. Ik heb daar op de beurs meteen zo’n machine
gekocht.’ Zelf vond Arie Schouten de overgang van het
analoge, ambachtelijke opplakken naar het digitale ‘best
moeilijk’. ‘Het is heel anders werken. Nu zit je achter de
computer een bestand te beoordelen.’
Voor het digitaal op grootformaat printen vormt de huidige
drie jaar oude uv-vlakbedprinter - voor de kenners een Oryx
van de Zwitserse fabrikant swissQprint - het kloppende hart
van de productie. Het is zoon Jeroen (19), die na zijn opleiding
aan het Grafisch Lyceum Rotterdam bij zijn vader in het bedrijf
aan de slag is gegaan, en de productie voor zijn rekening neemt.
Jeroen heeft het werken met de vlakbedprinter helemaal in
de vingers. ‘Ik draai de hele dag op die machine, dus ja, als
de machine begint te druppelen, weet ik precies wat ik moet
doen. Saai is het nooit, elke opdracht is anders, de ene keer
print je op hout, dan weer op forex of karton. Vanochtend
draaide ik kaaskaarten voor een supermarkt en nu weer
borden voor de voetbalclub.’
Arie Schouten toont een paar net geprinte boards. ‘Mes
scherpe tekst en prachtige kleurenafbeeldingen’, stelt hij.
‘En dat op zowel foamboard, hout, kunststof. En met deze
vlakbedprinter is het mogelijk spotvernis aan te brengen,
bijvoorbeeld op wanddecoraties of reclameborden.’
VAN POSTZEGEL TOT PALLET
Naast het plastificeren, vormt het print to plate-werk het
leeuwendeel van de productie in Krimpen a/d IJssel. ’80
procent van onze klanten komt uit de grafische sector.
Drukkerijen, copybedrijven en reclamebureaus nemen steeds
vaker het werk aan, ook al kunnen ze niet alles zelf.’ Het
print-to-plate besteden de bedrijven uit de regio Rotterdam
dan vaak uit aan Nicari. ‘Het is een specialisme. Je zet niet
zomaar even een vlakbedprinter neer. Je hebt kennis, know
how, nodig. En natuurlijk ruimte, want zo’n machine neemt
nogal wat meters in beslag.’
Het soort werk dat binnenkomt varieert enorm. ‘Van post
zegel tot pallet’, stelt Schouten. Nicari produceert grotere
oplages tot speciale producten. Vooral dat laatste spreekt
Schouten aan. ‘Wij zijn laatst uitgenodigd door een Van der

Valk-vestiging om te bespreken wat voor creatieve wand
decoraties voor de hotelkamers gemaakt konden worden.
Korte tijd later zie je dan hier een mooie plaat gemonteerd
worden. Dat vind ik mooi. Die klanten blijven ook bij je, die
gaan niet naar Polen of naar de grote internetbedrijven.’
AAN DE KEUKENTAFEL
Is het een voor- of een nadeel om samen met je zoons
een bedrijf te runnen? ‘Het is aan de ene kant een risico,
als je bedenkt dat de baan van iedereen in de familie van
het bedrijf afhangt. Ik voel natuurlijk wel de druk dat het
goed moet blijven gaan. Maar aan de andere kant ben ik
heel trots om met de jongens samen te kunnen werken’,
zegt Arie Schouten.
‘Soms denk ik dat het misschien beter zou zijn geweest als
de jongens eerst voor een baas, een ander bedrijf, hadden
gewerkt. Dit is natuurlijk heel anders, ik speel geen politie
agent die zegt ‘je moet dit of dat doen. Misschien zouden ze
het hier dan nog wel meer waarderen’, zegt Arie Schouten
lachend. Ook zijn zoon Jeroen heeft het prima naar de zin: ‘Ja,
we hebben thuis aan de keukentafel nog wel eens discussie,
maar dat hoort er bij. Waar het ons om gaat is dat het werk
goed gaat.’ Die betrokkenheid kenmerkt het familiebedrijf. ‘
Arie Schouten: ‘Het is hier niet zo dat we om 17.00 uur naar
huis gaan. De klant moet altijd eerst zijn materialen geleverd
krijgen. Dat hoef ik die jongens niet te vertellen, dat weten
ze zelf wel. Ze zijn uit hetzelfde hout gesneden als ik.’
PS Als standhouder op de Grafische Vakbeurs & Vakbeurs
Sign maakt Nicari Laminations graag kennis met collega
VKGO-leden.

vlnr Ronald, Jeroen en Arie Schouten

‘ZE ZIJN UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN ALS IK’
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NIEUW LID

NICARI LAMINATIONS
PRONKT MET PRINT-TO-PLATE

harde ondergrond zoals foamboard, kunststof of hout en
dus hebben we vervolgens voor dat werk ook een opplak
straat gebouwd. Zo zijn we 15 jaar lang druk geweest met
het plastificeren en opplakken van drukwerk.’
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Actuele agenda dankzij Layar

INSPIREREN

Alle inwoners van
Vianen krijgen een
Agenda waar Layar
gebruikt wordt om de
informatie in de agenda
actueel te houden. In de
Agenda staat de informatie
van de gemeente en onder
nemingen in Vianen en is
een alternatief voor de
gemeentegids. Door Layar
kan de lezer altijd over up to
date informatie beschikken.
De kalender werd geproduceerd
door New Energy Drukwerk in
Vianen.

tje
Elevatorpitch in visitekaar

Iggesund-magazine met
22.000 unieke covers
De Zweedse papierleverancier Iggesund Paperboard
heeft haar magazine Inspire uitgebracht in een oplage
van 22.000 exemplaren, waarbij elke cover uniek is.
Voor deze bijzondere personalisatie is een 16-minuten
durend filmpje over het bedrijf in 22.000 frames (beelden)
geknipt die vervolgens digitaal zijn gedrukt tot evenzoveel
covers. Elke cover heeft een tijdcode relaterend aan het
filmpje. Daarnaast is gevarieerd met spotvernis. Het Zweedse
bedrijf Digaloo in Stockholm heeft de 3,5 tot 4 TB aan
data verwerkt en na 27 uur productie op de digitale pers
was de klus geklaard.
> metaprintart

in Den Haag komt met
The Online Factory (TOF)
dat een volledige elevaeen bijzonder visitekaartje
Oosterhuis van TOF:
torpitch kan bevatten. Henk
je laat in deze nieuwe
‘Het traditionele visitekaart
nt doen dan alleen
variant zien dat je meer ku
is er
gevens. In dit 4G-model
het afgeven van je contactge
diensten,
tonen van jouw producten en
voldoende ruimte voor het
je een
nismaking! Op die manier heb
al direct bij de eerste ken
d.’
han
de
bij
visitekaartje altijd
volledige elevatorpitch in een
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JE ZOEKT VERANDERING
JE ZOEKT INSPIRATIE
JE ZOEKT C
 ONTACTEN IN DE
GRAFIMEDIAWERELD

Word lid
en profiteer
van al
onze kennis!

JE ZOEKT INNOVATIE
JE ZOEKT E EN ONLINE
BESTELPLATFORM
JE ZOEKT D
 E DRUKWERKETALAGE
VOOR JE SPECIALISME

STOP MET ZOEKEN!
WIJ ZIJN ER VOOR JE...

Een kaart die telefoneert
Het Duitse ontwerpbureau Intertone in Hamburg heeft
een kaart ontwikkeld die zelf iemand opbelt als je hem
openmaakt. Intertone maakte deze kerstkaart voor tele
comprovider O2 die voor de kerstdagen een hele bijzon
dere campagne ermee voerde. In de gedrukte kaart is
een simkaart geïntegreerd. Na openen belt de kaart een
telefoonnummer en kan de gebruiker een telefoongesprek
voeren met de kaart als mobiele telefoon.

www.vkgo.nl

Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden | 035 - 6954004 | @vereniging_vkgo
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TEKST & FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN

‘Creatief denken is anders denken, buiten de gebaande paden
lopen en anders denken dan dat mensen verwachten’, zo
begint Joeri de sessie. ‘De mens is gewend in vaste patronen
te denken. Dat is in de meeste gevallen heel handig, want
dan hoef je niet elke dag alles op nieuw te leren. Stel dat je
out of the box en creatief zou gaan autorijden dan kom je
niet ver. Maar als je in je bedrijf vast zit in patronen dan kun
je niet veranderen’, zo beluit de inspirator zijn betoog en laat
aan de hand van een aantal gezichtsbedrogfoto’s zien dat de
menselijke hersenen alleen dat zien waar ze op voorgepro
grammeerd zijn, of wat ze verwachten te zien.

VKGO
INSPIRATIESESSIE
MIDDAGJE ‘ANDERS DENKEN’

Het is Joeri van Dongen van de Inspiration Company die ingehuurd is voor de inspiratiedag in Wezep om
het creatief denken van VKGO-leden te stimuleren. Samen met zijn partner slaagde hij daar heel snel in.

ABSURDE IDEEËN
‘Als je met gedachtenexperimenten aan de gang gaat kom
je op nieuwe gedachten. Een mooi voorbeeld daarvan is het
wildplakken van evenementen dat in de gemeente Eindhoven
werd aangepakt door overal de sticker ‘afgelast’ er overheen
te plakken. Wildplakken met wildplakken bestrijden is een
mooie voorbeeld van creatief denken’, zegt Joeri.
De deelnemers aan de sessie krijgen vervolgens de opdracht
in groepen een absurd idee om meer verbinding te krijgen
met een klant te verzinnen. Het absurde idee werd vervolgens
doorgegeven aan de volgende groep die de opdracht kreeg
er een werkzaam plan van te maken.
Zo werd het idee om de klant de leiding van het bedrijf te
geven, omgebogen naar het voorstel de klant de prijzen te
laten bepalen en hem tevens verantwoordelijk te maken
voor de continuïteit van het bedrijf. Een excursie naar een
doodkistenfabriek werd al snel een partnerschap tot in de
dood. Volgens Joeri is deze korte battle een uitstekende
manier om even los te komen en daarna weer met beide
benen op de grond te belanden. De methode wordt vaker
in bedrijven toegepast.

LEREN VAN EEN ANDER
Om te bedenken wat VKGO anders zou kunnen doen als
vereniging, keken de deelnemers aan de sessie naar andere
soorten verenigingen. Het doel is kijken of zaken die in een
voetbalvereniging, studentenvereniging en muziekvereniging
werken, ook van toepassing kunnen zijn op de werkgevers
vereniging die de VKGO is.
Met opvallende resultaten. Bij een voetbalclub is het wij-gevoel
groter dan bij VKGO. Dat wij-gevoel zou versterkt kunnen
worden door meer regionale bijeenkomsten te organiseren.
Vanuit de vergelijking met de studentenvereniging is het idee
ontstaan dat we in de grafische industrie het plezier en de lol
soms missen. Meer leuke dingen organiseren en een smoelen
boek maken met daarin alle leden zijn suggesties waar volgens
Toob Alers het bestuur zeker iets mee kan. De vergelijking met
de muziekvereniging levert tot slot de suggestie op dat de
leden niet alleen met elkaar moeten oefenen, maar ook thuis
of op het werk met de nieuwe methodes aan de slag zou
moeten gaan.
Creatief, Inspirerend en motiverend waren de sessies onder
leiding van de Inspiration Company – en er wordt ook heel
veel bij gelachen.

JOERI VAN DONGEN (INSPIRATION COMPANY):
‘DOOR AF EN TOE BUITEN DE GEBAANDE PADEN TE LOPEN EN ANDERS
DENKEN DAN DAT MENSEN VERWACHTEN, ONTSTAAN MOOIE IDEEËN.’
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ANDERS DENKEN

SPEEDDATEN
Een andere methode om de creativiteit te stimuleren is speed
daten. De deelnemers kregen een sticker op hun borst met
hun sterke eigenschappen waarna het de opdracht was in
één minuut een goede manier van samenwerken te vinden
door een creatieve combinatie te maken van de eigenschap
pen van jezelf en van de ander.
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VKGO OP BEZOEK
BIJ BREDEWOLD
CREATIEVE PRODUCTIE,
DAAR DRAAIT HET OM

TEKST: MARCO DEN ENGELSMAN

or internatioe werken nu zelfs vo
Jeika Bredewold: ‘W
laatste tijd.’
groei is echt van de
nale klanten en die

Een heel klein boekje laat zien waar Bredewold groot in kan
zijn. Het zijn niet alleen de drukpersen, het is met name de
creativiteit en bezieling waar het bij dit Wezepse bedrijf om
gaat. Met recht zijn ze trots op het Faceboekje dat voor tal
van zakelijke toepassingen wordt gebruikt. Het woord druk
kerij is in de naam van het bedrijf niet meer te vinden, het
is nu Bredewold creatie, web en print.
Zes jaar geleden namen Jeika en Gerben het bedrijf van zijn
ouders over. Gerben kwam uit de reclamewereld en Jeika uit
het vastgoed. Jeika: ‘Je komt met de expertise vanuit het
vastgoed binnen. Dan kijk je met een frisse blik naar de
organisatiestructuur en de branche. Dat heeft een positief
effect op de werkwijze en resultaten.’

Het kleinste hardcoverboekje van Nederland heet Faceboekje

RECLAMEBUREAU
Gerben: ‘Ik heb een reclamebureau gehad dat ik in 2006
verkocht heb. Mijn kennis op het gebied van reclame en
studiowerk heb ik toegepast binnen Bredewold. We hebben
onze studio verder geprofessionaliseerd met goed opgeleide
medewerkers. Hierdoor kunnen we onze klanten beter be
dienen en zien we dat een ander type klant zich aandient.’
INTERNATIONAAL
‘We zijn veranderd’, zegt Jeika, ‘ons eigen reclamebureau is
een belangrijke creatieve klantentrekker. Maar toch is het
ook zo dat we heel veel druk- en printwerk doen voor andere
reclamebureaus. Dat kan alleen maar als je eerlijk en open
bent naar de bedrijven met wie je zaken doet.’ Ook grote
klanten vinden hun weg naar Bredewold. Jeika: ‘We werken
nu zelfs voor internationale klanten en die groei is echt van de
laatste tijd. Een voorbeeld is een grote internationaal hulpver
lenende organisatie die zich richt op het welzijn van kinderen
uit derde wereld landen, daar doen we het ontwerp voor.’

PRESENTATIE ONTWERPEN
Gerben Bredewold is een creatief ontwerper die heel veel
aandacht geeft aan de presentatie van zijn ontwerpen naar
de klant. In de nette studio worden presentaties gemaakt
die opvallen doordat ze tot in de puntjes verzorgd zijn. Het
is niet alleen dat Bredewold op die manier de orders naar
zich toe trekt maar ook de uitstraling van een bedrijf dat zelf
de zaakjes goed voor elkaar heeft, schept vertrouwen voor
een langdurige klantrelatie. ‘Ontzorgen met creativiteit is de
insteek en het gaat er al lang niet meer om de drukpersen
vol te krijgen. Het gaat er in eerste instantie om dat de klant
waar voor zijn geld krijgt’, zegt hij. Zo maakt Bredewold
webshops en verzorgt het bedrijf ook de opslag en verzen
ding van drukwerk voor klanten.

geschenk. Jeika: ‘We zien dat zowel particulieren als bedrijven
het boekje maken en naarmate het meer bekend wordt komen
er steeds meer leuke toepassingen.’
Het Faceboekje bestaat uit 24 of 48 pagina’s en is leuk om
weg te geven bij bijvoorbeeld een bruiloft. ’We hebben
het voor de particulier bedacht maar er gaan steeds meer
bedrijven mee aan de slag.’ Een persoonlijk Faceboekje na
een hardloopevenement met daarin naam en eindtijd is zo’n
voorbeeld. Het boekje wordt volledig handgebonden. Brede
wold levert het ook als white label zodat ook andere grafische
bedrijven zodat die het product ook kunnen aanbieden.

FACEBOEKJE
Het kleinste hardcoverboek van Nederland heet Faceboekje
- met een paar foto’s uit het Facebook-account is heel mak
kelijk online een boekje te maken dat het heel goed doet als

Gerben en Jeika
Bredewold
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BREDEWOLD

TEKST & FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN
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ONLINE DAGMAGAZINE ALPE D’HUZES MET MEGA-BEREIK

UNIEKE SAMENWERKING
GLU, XTANDIT (XEROX)
EN BURO TOOB

TEKST EN BEELD: ARTHUR LUBBERS
BEELD: BURO TOOB

SAMENWERKING

In juni 2013 is Toob Alers voor het eerst op de berg geweest,
en het heeft hem niet meer losgelaten. De VKGO-voorzitter
maakt sindsdien deel uit van het communicatieteam Alpe
d’HuZes en steunt met Buro Toob dit project door het verzor
gen van offline communicatie-uitingen voor deze stichting.
Daarnaast heeft Alers het idee opgevat om vanuit Alphen
aan den Rijn een eigen team naar Frankrijk af te vaardigen.
En met succes. ‘Dit loopt bijna uit de hand’, zegt hij lachend.
‘Er zijn inmiddels 58 deelnemers, zes teams, en uit de tussen
stand blijkt dat zij samen de teller van 50.000 euro aan
sponsoring al gepasseerd zijn.’ De dagelijkse posts en reac
ties op Facebook/Alphen Alpe d’HuZes laten zien hoe dit
leeft in Alphen.
VIRTUEEL BEREIK
Maar vanuit MVO en zijn betrokkenheid bij dit goede doel
kwam Alers met nog een ander plan. ‘Ik wilde een dagkrant
met dagelijks nieuws in de koersweek vanuit Frankrijk om

deelnemers en hun thuisfront met elkaar te verbinden.’ De
zoektocht naar een printerleverancier die bereid was om in
het project te stappen verliep aanvankelijk moeizaam. Totdat
Alers met Edwin Jongsma van Xtandit, distributeur van Xerox,
in gesprek raakte hierover. Jongsma: ‘Ik ken Toob al heel
lang en toen hij zo enthousiast vertelde over dit goede doel,
was ik direct geïnteresseerd.’ Het oorspronkelijke plan om
op locatie een dagkrant uit te brengen, zag Jongsma echter
niet zo zitten. ‘Dan moet je ter plekke printen en dat is een
hele uitdaging.’ Het idee ontstond om een dagmagazine niet
op papier, maar digitaal uit te brengen. ‘In plaats van vijf- of
zesduizend te printen voor de deelnemers, heb je dan een
veel groter bereik en op die manier kan je het thuisfront veel
beter erbij betrekken’, legt Jongsma uit.
‘Een online dagmagazine uitgeven is nog veel beter’, zegt ook
Toob Alers. ‘Thuisblijvers kunnen zich via de site abonneren
en alleen al op Facebook zijn er 31.000 Alpe d’HuZes-volgers.
Het virtuele bereik is in totaal meer dan 50.000 lezers.’

NULNUMMER
Het zijn studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU)
die het online dagmagazine uiteindelijk moeten gaan maken.
Bert van Toor en zijn collega Paul Hageman begeleiden de
leerlingen vanuit GLU hierbij. Niet iedereen komt daarvoor
in aanmerking, legt Van Toor uit. ‘Wij hebben een pitch ge
houden om de studenten hiervoor te selecteren. Degenen die
gekozen zijn zullen tijdens Alpe d’HuZes on site in Frankrijk
het dagmagazine gaan vullen en verrijken met content.’ De
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. ‘Wij maken van
tevoren een template en gaan kijken of die matcht met de
Xerox-software. Als oefening maken we eerst een nulnum
mer.’ Dit proefexemplaar zal tijdens de kick off in Papendal
op 17 mei worden gepresenteerd. Van Toor: ‘Het is een
fantastisch project. Dat je op zo’n groot evenement mag
meewerken aan zo’n digitale productie van een dagmaga
zine is heel bijzonder. Die studenten maken dan alles van
begin tot eind mee. Een betere oefening en praktijkervaring
kun je niet krijgen. En het staat natuurlijk goed op je cv!’
GEBRUIKERS VAN DE TOEKOMST
Xtandit sponsort het project niet alleen met een gratis
licentie van FreeFlow Digital Publisher, maar stelt naast de
software ook mankracht ter beschikking om de studenten
te begeleiden en wegwijs te maken, educatie te bieden en
te helpen bij het uploaden en andere technische ondersteu
ning. Jongsma: ‘Naast dat wij dit goede doel willen steunen,
vinden wij het ook belangrijk om de studenten te laten zien
wat de crossmediale mogelijkheden zijn. Dat zijn toch de ge

bruikers van de toekomst.’ En die ervaring vanuit de praktijk
kunnen zij goed gebruiken, stelt ook Van Toor. ‘Bijna alle
studenten komen terug van hun stage met de boodschap
dat zij meer online gericht moeten zijn. Digital publishing
zit wel in het lespakket, maar een deel van de studenten dat
grafisch vormgever wil worden, wil het liefst creatief bezig
zijn, schetsen maken, en hebben nog altijd minder feeling
met ict. Toch is dat wel belangrijk, want online publishing
zal in de toekomst blijven groeien.’
‘MVO VANUIT HET HART’
Toob Alers, lid van de examencommissie en al jaren begeleider
van stagiaires van het GLU, wil graag jongeren in opleiding
de kans geven aan dit mooie project mee te doen. ‘Ik ben
trots dat we samen met leerlingen van het GLU, het com
municatieteam Alpe ‘HuZes en Xerox/Xtandit dit online
dagmagazine gaan uitgeven.’ Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) door het sponsoren van een goed doel
helpt ook bij het zakendoen, stelt Alers. ‘MVO is hot, dus
daar wil ik iets mee doen. Maar ik heb ook gemerkt dat bij
landelijke pitches het sponsoren van de lokale voetbalclub
klanten niets zegt. Het steunen van het Alpe d’HuZes komt
wel over. Dat kent iedereen en je hoeft weinig uit te leggen.
Iedereen weet waarvoor je dat doet. ’ Eén voorwaarde. ‘Je
moet het wel echt doen vanuit je hart, anders werkt het niet.’
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Dankzij een online dagmagazine zullen tijdens Alpe d’HuZes dit jaar tienduizenden
op de hoogte worden gehouden van alle gebeurtenissen op de berg. De productie
komt tot stand door een unieke samenwerking tussen Grafisch Lyceum Utrecht
(GLU), Xerox-distributeur Xtandit en Buro Toob. Een ‘fantastisch grafisch project’
voor het goede doel.

VERRIJKEN MET RICH CONTENT
Maar hoe maak je een online dagmagazine? ‘Wij zijn ermee
aan de slag gegaan, hebben met Xerox overlegd, en de op
lossing gevonden’, zegt Jongsma: FreeFlow Digital Publisher.
‘Dat is een relatief nieuwe workflow-oplossing waarbij je
vanuit één gecentraliseerde opmaak gemakkelijk een pdf
geschikt kunt maken voor offset-, digitaal drukken en mobile
devices, zoals tablet, smartphone en social media.’ Jongsma
noemt is FreeFlow Digital Publisher een ‘laagdrempelige
oplossing voor crossmediale toepassingen’. Daarmee is het
een interessante workflow-oplossing voor moderne grafische
bedrijven die zich zowel met print als online bezighouden.
‘Je hebt vooral in het design-traject veel minder werk en dat
scheelt in tijd en dus in kosten.’
Voordeel van het maken van een digitaal dagmagazine met
FreeFlow Digital Publisher is ook dat het verrijken met rich
content, zoals video’s, mogelijk is. Jongsma: ‘Dat maakt het
een extra interessant medium voor de Alpe d’HuZes-organisa
tie om nieuwe sponsoren aan te trekken met het aanbod om
hun product of dienst via bijvoorbeeld video te promoten.’
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DÉ ALPE D’HUZES-DAG 2015 VINDT PLAATS OP

DONDERDAG 4 JUNI A.S.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.OPGEVENISGEENOPTIE.NL.

Ademgevoelige inkt

NFC-tag in
printadvertentie BMW
BMW laat in het Duitse magazine Spiegel Wissen een
4-pagina advertentie plaatsen waarbij gebruik wordt
gemaakt van NFC-tags. NFC (near field communicatie)
maakt het mogelijk content op specifieke gebruikers op
specifieke locaties af te stemmen. Door hun smartphone
tegen de advertentie aan te houden wordt bij lezers direct
de BMW-app gedownload. Via deze digitale interactie
met de advertentie worden potentiële klanten direct naar
de meest relevante content geleid. De adverteerder is
dankzij de NFC-tags in staat de respons van de lezer te
tracken en te analyseren.
> mobilemarketingmagazine.com/nfcworld.com

Interactief
papier

MELD JE NU AAN!

VEEL VOORDEEL
VOOR LEDEN
Lid zijn van de VKGO biedt heel veel interessante voordelen. Zo krijgt elk lid
jaarlijks een map met vouchers waarmee interessante kortingen te krijgen zijn.
Een greep uit de voordeelcoupons:

Gezellig druk bij Los van Papier
Op vrijdagavond 23 januari kwamen 170 grafische
ondernemers, leveranciers en andere betrokkenen uit de
grafische industrie bijeen in het Koetshuis in Rotterdam
om gezellig bij te kletsen. Na de succesvolle vorige editie,
was ook deze Los van Papier-bijeenkomst een zeer geslaagde, verlate nieuwjaarsbijeenkomst voor Grafisch
Nederland. Bij de ‘officiële’ opening van de avond heeft
de organisatie de komst van Los van Papier Fonds aan
gekondigd. Dit is een stimuleringsfonds voor grafische
ondernemingen, waarover later dit jaar meer bekend zal
worden. Los van Papier is een gezamenlijk initiatief van
Grafisch Nederland, waarbij heel veel partners betrokken zijn,
van drukkerijen, leveranciers, grafisch vakblad Graficus
en branche-organisaties KVGO en natuurlijk de VKGO.
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500 gratis visitekaartjes bij De Groot
10 gratis Krediet checks
gratis thermometer van de financiële situatie
gratis plek in de drukwerketalage
korting van 15% op kerst- en nieuwjaarskaarten
bij Family Cards
gratis inspiratie-bijeenkomst
korting op nieuwjaarsfeest Los van Papier
een gratis plaats bij de Selfcare Day
gratis magazine De Uitleg
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INSPIREREN

hebben een inktsoort
Chinese wetenschappers
verandert als de luchtontwikkeld die van kleur
rmee kan bijvoorbeeld de
vochtigheid verandert. Hie
t worden vastgesteld,
echtheid van een bankbilje
te ademen. Dit zou veel
simpelweg door er tegen
zijn dan andere manieren
efficiënter en voordeliger
verandering valse van ech
om bijvoorbeeld via kleur
t
me
n
ke
uk
cheiden. Het dr
te bankbiljetten te onders
anver
allen die de kleur
colloïdale, fotonische krist
s totnogtoe heel duur. De
dering mogelijk maken wa
zijn er nu in geslaagd dit
Chinese wetenschappers
via inkjetdruk te doen.
> Drupa.com
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IN de planning
Voorlopig overzicht van de VKGO-activiteiten in 2015:
22 april
28 mei
18 juni
1 juli

Bestuursvergadering
Speakerscorner
Selfcaredag | Miele Experience
Bestuursvergadering

Kijk voor de actuele agenda altijd op www.vkgo.nl
* Weet u wat leuks, laat het weten! Stuur een e-mail naar info@vkgo.nl

Met Ricoh
maakt u
het verschil

U ervaart hoe snel de wereld en de manier van communiceren daarin verandert. Bij deze dynamiek
moet u aanhaken. Om nieuwe kansen te benutten, en in de toekomst verder te groeien. Juist
daarvoor reikt Ricoh u de helpende hand.
Wij helpen u uw grafische productieprocessen effectiever te organiseren. En uw dienstverlening
aan uw klanten te verbreden en te verdiepen.
Graag gaan wij met u in gesprek op de Grafische Vakbeurs - op 10, 11 en 12 maart 2015 in
Gorinchem - over hoe u nu, en in de toekomst, succesvol kunt ondernemen.

Ga naar
voor meer informatie en een
voorproefje van onze primeurs.
Of download de Clickable Paper app, scan deze pagina en bekijk de video’s!

