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GERALD MEEGENS

INSPIREREN

ZOMERTIJD…
Zomertijd…
Als ik dit voorwoord schrijf regent het buiten, het is eind juni. De zomer wil
niet echt op gang komen. De Grieken besluiten Europa weer een voorstel
te doen; ze gaan langer werken en stuwen de BTW wat omhoog om aan
de terugbetalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zo wil ik het kort omschrijven. We hebben met 30 leden de Selfcaredag gehouden, dit jaar voor
het eerst in juni. Veranderen en verplaatsen was de opzet. Is dat goed?
Bij Miele voel je de #experience…alles klopt, alles duidt op #innovatie en
#beleving. Als de markt krimpt, krimpt een vereniging. We zien dat overal.
De sterkeren blijven over, zij die zich blijven onderscheiden. In de retail zien
we het “midden” wegvallen. Miss Etam, Promiss, naast de Schoenenreus
en Leemans. Hopla, Blokker in de rode zone. Namen als “Miss Etam”
kijk er nu eens goed naar….’mevrouw Etam’ vrij vertaald toch…klinkt als
‘klinisch dood’ zeg ik vaak! ‘‘Is het binnen de kleinere grafische bedrijven
eveneens zo gesteld dan Toob?’’, denk je als je de intro leest.
Nee! Zo heb ik de Selfcaredag althans helemaal niet ervaren. Goed er
waren 30 leden, nou en! Positieve geluiden? Ja, DPN nam samen met
drukkerij Manta, Trioprint over en verhuisde. Het resultaat van deze
samenvoeging noemt Rene “3 = 5, samen sterker, samen beter onderscheiden!” Ook Cees den Otter van drukkerij Badoux was erbij. Stralend
en bruisend van energie… Drukkerij Riezebos, al 85 jaar vakmanschap in
communicatie.
Misschien moeten we de zomertijd dus gebruiken om lekker om ons heen
te kijken, waar liggen voor onze leden kansen. En als 4 of 6 ogen samen
naar die kansen in hun regio kijken zien ze meer. Veranderen is verbeteren
toch? Oude normen en waarden misschien gewoon opzij zetten en met
een nieuw wit vel papier kleur geven aan de toekomst, in 4 kleuren met lak.
Gebruik de zomertijd met de extra lange dagen om je balans op te maken.
Lees het stuk over ‘the Game’ in deze mooie Uitleg nog eens goed en
maak gebruik van deze mooie vkgo tool. Kom je er niet alleen uit? Dan
helpen we je gewoon. Bel met het secretariaat en vraag om contact voor
een stukje ondersteuning, we zeggen #HH > Hans Helpt, echt waar. Gek,
de zon prikt door de ramen, symboliek zeker…zomertijd, heerlijke tijd!
Toob Alers (voorzitter)
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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,
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IN GESPREK MET
NIEUWSTE
VKGO-LID
DRUKKERIJ
VAN RAVENSBERG

om past dit ook bij mij. Je moet alles zelf doen en regelen.’
Een gemakkelijk moment om in het bedrijf te stappen was
het niet. De crisis brak uit en het werk liep hard terug. ‘Maar
het gaat goed, ik begin weer een beetje bij te komen van de
stress van de crisis’, lacht Bastiaan, die flink heeft geïnvesteerd in de drukkerij. Tussen de letterkasten en oude drukpers
staan nu drie digitale machines, een plotter, twee printers en
boven draaien nieuwe computers. Een mooie mix van oud
en nieuw waarmee Drukkerij van Ravensberg de markt nog
beter kan bedienen. Bastiaan: ‘We hebben nu alles op de
rit en het is tijd voor acquisitie.’ Want er mag dan nu nog
weinig concurrentie zijn in het indrukken van theaterposters,
Bastiaan weet dat hij scherp moet blijven op de ontwikkelingen in de markt. ‘Ook in de theaterwereld is er prijsdruk
en ik weet niet hoeveel het digitaal drukken nog gaat zakken qua prijs.’ Bastiaan probeert de markt waarin Drukkerij
van Ravensberg nu actief is, verder te verbreden. ‘Je moet
doen waar je goed in bent en dat uitbouwen. Zo hebben we
net de opdracht gekregen om voor twee impressariaten de
drukwerkbegeleiding te doen. ‘Niet alleen zelf indrukken,

NIEUW LID

TEKST & FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS

VKGO-BORD AAN DE DEUR’

Stel je de meest oude pers voor die je ooit hebt gezien, een tiental letterkasten met loden letters, een paar
Apple-computers, een plotter en enkele nieuwe printers – en dat in een voormalig 19e eeuws koetshuis
in hartje Amsterdam. Welkom bij Drukkerij van Ravensberg.
Langzaam zet de aandrijfriem de vooroorlogse boekdrukpers
in beweging. Maar binnen een paar seconden draaien alle
tandwielen van de Johannisberg-pers even soepel als ruim
tachtig jaar geleden toen Evert’s opa Drukkerij van Ravensberg runde. Evert van Ravensberg (62) woont boven de drukkerij, een voormalig koetshuis in de Utrechtsedwarsstraat.
Evert is eigenlijk gepensioneerd, maar springt nog dagelijks
bij om op de oude cilinderpers theateraffiches in te drukken
met datum en plaats van de voorstelling.

SNELLER DAN DIGITAAL
Een boekdrukpers langzamer dan digitaal? Niet bij Drukkerij
van Ravensberg. Het op afroep indrukken van de in offset
voorgedrukte A0-theateraffiches is een niche waarin
Van Ravensberg al heel lang bijna monopolist is. Het is
variabel drukken avant la lettre. Van half augustus tot eind
mei komen er elke dag afroepen binnen. De ruimte ligt dan
ook vol met voorraden posters met bekende en minder

bekende artiesten, van kleine theaters tot Carré. De rest van
de ruimte wordt ingenomen door kasten vol loden letters.
‘Voor dit werk is de schreefloze Helvetica het meest populair, maar we hebben alle klassieke lettertypes in huis’, toont
Evert, die sneller letters zet dan een digitale pers het werk
kan doen. ‘De pers doet 15 vellen in een minuut (afgezien
van instellen, schoonmaken en letterzetten, red.) Dus ben ik
voor een gemiddelde oplage van 70 tot 120 posters binnen
een kwartiertje klaar. Als ik dat op een digitale machine moet
doen duurt het langer omdat ik vel voor vel moet inleggen.’

MOOIE MIX
Bastiaan Aalbersberg (40) heeft in 2010 de drukkerij van
Evert overgenomen. Bastiaan werkte hiervoor als freelance
fotograaf voor bladen als Linda, Beau Monde e.d. ‘Ik kom
niet uit de grafische industrie maar ik ben er toch ingestapt
omdat dit een mooi bedrijf is met mogelijkheden. Ik hoor niet
thuis op een kantoor. Ik wil met mijn handen werken en daar-

Bastiaan A
albersberg.
Achter de
nieuwe digi
tale machi
ne liggen
de loden le
tters die no
g dagelijks
worden gebr
uikt.

maar ook de productie (uitbesteed drukwerk) coördineren
van de sets A0-posters, flyers e.d. voor artiestengezelschappen. Het is mooi dat klanten ons dat vertrouwen geven.’
‘Dat komt ook doordat wij een klein, flexibel bedrijf zijn’, vult
Evert aan. ‘Wij kunnen heel snel iets regelen. Als om 17.00
uur nog een opdracht binnenkomt, doen we dat natuurlijk
ook nog even.’

RECLAMEBUREAU ANNO 1842.
Drukkerij Van Ravensberg is ‘pas’ sinds 1924 een
drukkerij. Het bedrijf is in 1842 namelijk begonnen als reclamebureau. In die tijd waren overal in
de binnenstad van Amsterdam de muuraffiches en
reclameborden (voor boten en fietsen) te zien die
het bedrijf maakte en waarvoor het in de jaren ’20
zelfs het alleenrecht voor de hoofdstad had. En nog
altijd maakt Drukkerij van Ravenberg borden. Voor
de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling
maakt het bedrijf de executieborden die op de panden
moeten worden gespijkerd die worden geveild. Tot
1997 werden de teksten hiervoor handgezet en
gedrukt op de oude boekdrukpers, tegenwoordig
worden deze uitgedraaid op de plotter en opgeplakt.
Ook het aan de te veilen panden bevestigen doet met bij
Drukkerij Van Ravensberg zelf. Iets wat menigmaal tot een
confrontatie met de huidige bewoner heeft geleid, zo
hebben zij meermalen aan den lijve ondervonden.
Bastiaan: ‘Een linke klus af en toe, ik heb wel eens
een ladder in mijn nek gehad.’

SAMENWERKING VIA VKGO
‘In het verleden heb ik wel eens een ‘rondje drukkers’ in
Amsterdam gedaan om samenwerking te zoeken met
andere grafische bedrijven, maar ik merkte al gauw dat

Evert van Ravensberg
springt nog dagelijks
bij in de drukkerij.
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‘DOE MIJ MAAR EEN

drukkers nogal traditioneel zijn, erg op zichzelf. Dat is jammer’, vindt Bastiaan die zelf nadrukkelijk op zoek is naar
samenwerking met andere grafisch ondernemers. ‘Ik werk
al samen met andere drukkerijen, waaronder internetdrukkerijen. Je moet wel samenwerken, anders red je het niet.’
Dat is ook de reden dat Bastiaan onlangs lid is geworden van de VKGO en zijn lidmaatschap van het KVGO
heeft opgezegd. ‘Wat heb ik aan die verhalen van die
grote jongens met hun miljoenen omzet. Ik heb veel
liever contact met andere kleine grafische bedrijven
en ondernemers.’Bovendien verwacht Bastiaan meer van
de VKGO. ‘Zij zijn heel actief en regelen bijvoorbeeld
kortingen bij bedrijven voor leden. Daar heb ik iets aan.’
Nu nog hangt het KVGO-bord naast de deur aan het pand,
maar als het aan Bastiaan ligt wordt die dan ook snel vervangen door een VKGO-bord. ‘Als die er komt, hang ik ‘m direct
aan de muur.’
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Rainvertising coating tegen wildplassen

Een beetje luguber, maar wel heel milieuvriendelijk: inkt voor digitale printers
voor textieldruk dat is gemaakt op basis van bloed van runderen. Bij textieldrukkerij Doublet heeft men ontdekt dat met de hemoglobine van runderen,
na een aangepaste chemische behandeling, CMYK-inkt kan worden geproduceerd. Aangezien runderbloed een afvalproduct van slachthuizen is, is het
een milieuvriendelijk product. Groot voordeel is daarnaast dat er veel minder
chemicaliën nodig zijn voor deze inkt; bij traditionele inkt is de verhouding
chemische stoffen/water: 60/40%, bij inkt van koeienbloed: 25/70% (en 5%
synthetische hemoglobinemoleculen). Ook zou de inkt veel sneller drogen,
wat energie bespaart in de droogfase van de productie en het zou maar de
helft kosten van ‘gewone’ inkt omdat er veel minder oplosmiddel nodig is.
Doublet heeft patent aangevraagd op de inkt en is op zoek naar een inktfabrikant die deze inkt – in eerste instantie voor textieldruk – wil gaan vermarkten.

Je kwam het al vaker tegen een waterafstotende coating die creatief
ingezet werd om advertenties zichtbaar te maken als het regent. In
Duitsland gebruiken ze nu dezelfde coating om wildplassen tegen te
gaan. De coating laat de urine terug spetteren met als titel We Pee Back.

Stuur eens
een bloemetje per post
Via KaartWereld.nl kan iedereen een wenskaart bestellen
met groeipapier waar zaden van wilde bloemen in
verwerkt zijn. De kaarten zijn beschikbaar in verschillende
thema’s, variërend van geboorte tot verjaardag en van
liefde tot beterschap. Op de voorkant van de Groei &
Bloei-kaart is het groeipapier in een bij het thema
passende vorm bevestigd. Die groeivorm is gemaakt van
biologisch afbreekbaar eco-papier en bevat bloemzaden
van bloemsoorten zoals ‘Bird’s Eye’, ‘Clarkia’, ‘Black Eyed
Susan’ en meer. kaartwereld

Pizza eten en film kijken –
een ideale combinatie. Dat
dachten ze bij Pizzahut ook.
Dus leveren ze tegenwoordig
in Hong Kong pizza’s af in
een speciale doos die kan
worden ‘omgebouwd’ tot
filmprojector. Dankzij een aangebrachte
perforatie kan de ontvanger een gat in de doos maken
waar de meegeleverde lens in past. Door je smartphone
vervolgens in de doos te plaatsen, projecteert de lens
het beeld van je smartphone groot op de dichtstbijzijnde
muur. Op de pizzadoos is ook een QR-code aangebracht
voor het direct downloaden van een film.

Gepersonaliseerde poster van je stad
Om de herinnering aan een voor jou bijzondere plaats levend te houden biedt
Mapiful de mogelijkheid om van die plaats een poster te maken, dat wil
zeggen een gedetailleerde plattegrond. Die kun je personaliseren door een
eigen tekst en thema op te geven. Ook inzoomen op de gewenste plattegrond
– en daar dan een afdruk van laten maken - is mogelijk. De leverancier belooft
goede printkwaliteit op hoge kwaliteit (mat) papier (200 grams). Kosten: $60
en binnen een paar dagen heb je je poster thuis.

Like your ad

De papieren agenda lijkt zo goed als uitgestorven te zijn
op de werkvloer. Slechts 7 procent van de Nederlandse
werknemers maakt nog uitsluitend gebruik van een
papieren agenda. Dat blijkt uit onderzoek onder 182
Nederlanders. Zes op de tien werknemers hebben een
digitale agenda. Opvallend is dat de digitale werkplanning relatief populair is in de leeftijdscategorie 45-55 jaar,
terwijl werknemers tussen de 25 en 35 juist de voorkeur
lijken te geven aan een digitale kalender met daarnaast
een papieren agenda.  Uit het onderzoek blijkt verder dat
we thuis wel nog vaker analoog plannen. Van de ondervraagden gebruikt 16 procent een papieren kalender, 16
procent heeft zowel een papieren als een digitale privéplanning. Zes op de tien Nederlanders heeft alleen een
digitale planning thuis, nog eens 8 procent heeft helemaal
geen privékalender.  

Een magazine dat rechtstreeks in verbinding staat met
Facebook? Contigo (Brazilië) realiseerde het, samen met
C&A. Er werd een speciale tijdschriftuitgave gemaakt,
exclusief voor fans van C&A die zich via Facebook hadden registreerden. De advertentie binnenin het magazine,
de Like Ad, bevatte een chip die rechtstreeks in contact
stond met het Facebook account van de lezer. Je kon
twee verschillende kledingstukken liken. Dat verscheen
dan automatisch in de Facebook newsfeed van de lezer.
Tegelijkertijd verscheen het aantal likes in real time op
displays in een van de grootste C&A winkels van het
land. Een geweldig voorbeeld van hoe online en offline
communicatie geïntegreerd kunnen worden, optimaal
gebruikmakend van de specifieke kracht van de mediumtypes. Wie volgt in Nederland?
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Van pizzadoos tot filmprojector

Papieren agenda uit de gratie
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Inkt van koeienbloed
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HIGH SPEED

BEWEGING

DE FOLDER BLIJFT EEN
GRAFISCHE TOPPER

middel om omzet te vergroten. En dat geldt niet alleen voor
grote bedrijven. Ook kleine mailbedrijven en winkeliers zullen
hiervan gebruik maken.’

GOUDEN REGELS

Herbert Haaij: ‘Natuurlijk blijft de folder
een bulk-uiting maar de segmentatie
wordt steeds beter.’

van een papieren folder. Daar staat tegenover dat 3,9
miljoen Nederlanders ook gebruik maken van de digitale
folder. De app is vooral populair bij 20-49 jarigen.

GEPERSONALISEERDE CONTENT

FOLDER

Vijfentachtig procent van de Nederlanders ontvangt de folder graag en heeft geen nee/nee-sticker op
de brievenbus. Met de gedrukte folder zijn dus 11,3 miljoen Nederlanders te bereiken en het effect is
groot; bijna de helft (49%) koopt regelmatig een product uit een folder.
Vijfentachtig procent van de Nederlanders ontvangt de folder graag en heeft geen nee/nee-sticker op de brievenbus.
Met de gedrukte folder zijn dus 11,3 miljoen Nederlanders
te bereiken en het effect is groot; bijna de helft (49%) koopt
regelmatig een product uit een folder.

BBR. Hij verzamelt de kennis en organiseert congressen over
het onderwerp.
‘Gemiddeld komt dertig procent van de omzet van winkeliers uit de huis-aan-huis folder’, zo stelt hij. ‘Als je naar de
laatste onderzoeken kijkt, dan zien we ook dat de folder
traffic genereert naar webshops.’

Volgens de foldermonitor 2015 kunnen Nederlanders niet
zonder folder en expert Herbert Haaij stelt dat de folder ook
een interessante markt biedt voor kleine ondernemers.

ENORM BEREIK

Met een marktomvang van 650 miljoen euro per jaar is
het economisch belang van de gedrukte folder hoog. Dan
heb je het alleen over de folder zelf, daarnaast is er een
geldstroom van de merkfabrikanten die betalen om in de
folder te komen. In het totaal gaat het economisch belang
richting de miljard euro per jaar. Herbert Haaij is kennisontwikkelaar en staat met zijn team achter brievenbusreclame.nl

GFK onderzoekt het bereik van de folder en doet ervan
verslag in de NOM folder Monitor. Uit dit onderzoek blijkt
dat de papieren folder onverminderd populair blijft en dat
de digitale folderapps langzaam terrein winnen. Wel leest
61% van de Nederlanders alleen papieren folders. Zij doen
dit om op de hoogte te zijn van aanbiedingen maar ook ter
ontspanning, vooral in de avonduren. En de folder leidt tot
actie: meer dan 80% komt wel eens in actie na het lezen

WEBWINKELS KIEZEN VOOR FOLDER
In Nederland is brievenbusreclame voorbehouden aan
retailers. Haaij legt uit dat het in andere landen vaak anders
is. ‘In Engeland is de huis-aan-huis reclame ook het domein
van de financiële dienstverleners en goede doelen. Daar zie
je internetbedrijven die winkels bouwen en daarna ook gedrukte folders gaan verspreiden. Ook de online webwinkels
zetten de beproefde media in terwijl ze de orders ontvangen
via de nieuwe media. Ook de folder met de aanbiedingen
meesturen met de verzending van het pakje is een goed

Het bereik van de
gedrukte folder
blijft enorm.

Bronnen:
NOM Foldermonitor 2015 van GFK. www.foldermonitor.nl
BBR Brievenbusreclame. www.brievenbusreclame.nl
Handboek voor de reclamefolder, Cees van Rooy.
Een uitgave van Kluwer
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TEKST EN FOTO: MARCO DEN ENGELSMAN

Zijn het alleen de grote retailketens die massaal gebruik
maken van de folder? Volgens Haaij zie je ook veel
kleinere bedrijven en organisaties gebruik maken van de
huis-aan-huis folders. Zoals makelaars, sportscholen maar
ook de lokale slager en bakker verspreidt op die manier zijn
aanbiedingen. ‘De opkomst van digitaal vervaardigd drukwerk geeft mogelijkheden voor meer gerichte verspreiding
per postcodegebied en zelfs per huishouden. Natuurlijk blijft
de folder een bulk-uiting maar de segmentatie wordt steeds
beter. Wat je ziet is dat er een mix ontstaat van de gegevens
uit loyalty programma’s met de huis aan huis-verspreiding.
Alles is te herleiden op de naw-gegevens en uiteindelijk kom
je dan tot een meer gerichte brievenbusreclame. Hier liggen
nog zeker veel kansen voor bedrijven die daar actief op
inspelen. In Denemarken is een proef gaande met gepersonaliseerde content per huishouden. Dat is nog wat anders
dan direct mail maar het komt er wel dicht in de buurt.
Huis-aan-huis verspreiding waarbij bijna elke folder
anders is.’

Om een succesvolle reclamecampagne te voeren via
huis-aan-huis reclame heeft Cees van Rooy in zijn Handboek
Reclamefolders een aantal gouden regels opgesteld. Een
succesvol folderaar moet een lange adem hebben. Ongeadresseerde brievenbusreclame is een vorm van relatiemanagement. Meer nog dan bij vele andere media is herhaling
hier de kracht. Het zijn de folders van bekende merken die
het eerste gelezen worden. Daarom is consistentie in merkstijl
en beleving heel belangrijk. De auteur stelt dat de ziel van
het merk in de uiting te vinden moet zijn. De consument is
moe van het aanhoren van commerciële leugens. Daarom
is oprechtheid en authenticiteit heel belangrijk bij een reclamefolder die ‘s avonds op de bank wordt doorgebladerd.
Herkenbaarheid en verassing zijn toverwoorden om onderscheidend te zijn. ‘Segmenteer eer ge begint’, zegt Van Rooy.
Weten waar de meeste klanten zitten maakt een groot
verschil in de verspreidingskosten.
Zonder een sterke digitale opvolging is het effect van de
huis-aan-huis reclame klein. Vandaag laat de klant zich
verrassen via de folder en wil dan direct online boeken of
kopen. ‘Meten is weten’ geldt ook hier. Het effect van de
reclamefolder is goed meetbaar en daarom een belangrijke
overweging voor het herhalen van de campagne.
De laatste tip van Van Rooy is misschien in het huidige
economische klimaat nog wel de belangrijkste: ‘Toon lef. En
vernieuw constant. Voor je het weet is een goedlopend
concept doodgebloed omdat het niet meer verrassend is.’
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‘DE COÖPERATIEVE
DRUKKERIJ BIEDT
KANSEN’
GERALD MEGENS,
BESTUURSLID VAN VKGO
TEKST EN BEELD: MARCO DEN ENGELSMAN

meerdere schakels loopt en daarom dubbel of driedubbel
geteld wordt.’
‘Nog geen vijf procent van het drukwerk wordt via een
internet besteld’, stelt Megens. ‘De rest gaat via een
persoonlijk contact. De totale internetdrukwerkmarkt online is
circa 100 miljoen euro op een markt die vijf miljard euro groot
is. Het probleem is dus niet de online drukker, het zit ergens
anders. Het is de structurele daling van de vraag naar drukwerk en de te grote capaciteit die daar tegenover staat. Hierin
zou die coöperatieve drukkerij een uitstekende plaats in kunnen nemen. Waar drukwerk via persoonlijk contact besteld
wordt en efficiënt op een centrale plek geproduceerd wordt.’
Volgens Megens moet je drukken benaderen als een
industrieel proces. En niet elke drukorder als maatwerk zien.
Daar zit het verschil met een internet drukker. Die heeft zijn
proces afgestemd op de vraag uit de markt.

COMMUNICATIEBEDRIJF

KANSEN

Een unieke positie neemt Gerald Megens in. Hij is naast bestuurslid van het KVGO dit jaar ook tot
het bestuur van het VKGO toegetreden. Hij is daarmee de enige die actief in beide verenigingen is.
Hij vindt het belangrijk dat de mensen uit de industrie bij elkaar komen.
Een unieke positie neemt Gerald Megens in. Hij is naast
bestuurslid van het KVGO dit jaar ook tot het bestuur van
het VKGO toegetreden. Hij is daarmee de enige die actief in
beide verenigingen is. Hij vind het belangrijk dat de mensen
uit de industrie bij elkaar komen.
De Udense grafische ondernemer vind samenwerking heel
belangrijk maar bovenal is het ook leuk om mensen uit de
industrie te ontmoeten, zo geeft hij aan. ‘Ik ga liever met
dertig mensen wat doen die er zin in hebben dan naar een
verplichte bijeenkomst’, zo stelt Megens. ‘Je kunt veel van
elkaar leren en misschien kun je ook iets opzetten samen dat
verder gaat.’ Megens: ‘Ik geloof nog steeds in de opzet van
een coöperatieve drukkerij. Het is goede manier voor
kleinere bedrijven om vooruit te komen. Onze apparatuur
is heel kapitaalsintensief en dan kun je allemaal wel een
klein persje neerzetten maar daar win je de oorlog niet mee.

Dan is het beter een gezamenlijke drukkerij op te zetten die
de concurrentie wel aan kan. Ik wil nog wel een keer een
poging wagen. We waren met ons innovatieproject met de
coöperatieve drukkerij indertijd op de goede weg. Nu is
de tijd er misschien rijp voor.”

DUITSE GIGANTEN
Gerald Megens is eigenaar van de Breuklijn groep. Naast
het verzorgen van grafische producties voor derden is hij
de Nederlandse vertegenwoordiger van de Duitse internetdrukker Printcarrier. Volgens Megens worden de Duitse
internetrukkers steeds groter in Nederland. ‘Er zijn nog maar
een handvol echte Nederlandse drukkers. Steeds vaker loopt
de business via een van de Duitse giganten. Het is haast niet
meer mogelijk om een zuiver beeld te krijgen van de echte
omzetten omdat een drukwerkorder steeds vaker over

DE WAARDE VAN DE ORDER
Megens: ‘de gedachtegang moet worden ’Ik heb orders,
waar kan ik die slim laten produceren’ en niet ‘ik heb een
pers en die moet gevuld’. Ik heb geen pers en toch ben ik
een drukker met aardig wat werk. Daarom zou het mooi zijn
om samen een drukkerij op te zetten waar je gezamenlijk
eigenaar van bent. Dat kan niet in de samenwerking met
een bestaande drukkerij want dan is de verhouding weer
ongelijk. Het kan alleen maar werken als iedereen er gelijk in
is. De waarde moet niet zijn de waarde van de pers maar
het aantal orders wat je hebt.

BEIDE WERKGEVERSORGANISATIES
Voor Megens is het belangrijk om in beide werkgeversorganisaties actief te blijven. ‘Met het KVGO heb je te
maken met branchebrede belangen. Een voorbeeld is de
promotie van papier als een milieuvriendelijk alternatief. Wij
zijn de longen van de wereld. Ik ben er groot voorstander
van om dit soort beeldvorming en imago te veranderen en
daar kan het KVGO een belangrijke rol in spelen. De VKGO
is veel meer de organisatie die je op nieuwe ideeën kan
brengen en waar innovatieve en inspirerende initiatieven
ontstaan.’
mooi
‘Wat zou het
een
en
m
zijn om sa
zetten
te
drukkerij op
enlijk
waar je gezam
bent.’
eigenaar van
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Gerald Megens: ‘de gedachtegang moet worden ‘Ik heb orders, waar kan ik
die slim laten produceren’ en niet ‘ ik heb een pers en die moet gevuld’.

De transformatie van drukker naar mediabedrijf komt slecht
van de grond. Megens: ‘We zijn niet in staat de positie in te
nemen van een communicatiebedrijf. Dat zit gewoon niet
in de genen van een drukker. Het is haast hetzelfde om aan
boer te vragen zijn koeien de deur uit te doen en de melk
logistiek te begeleiden. Dan ben je dus geen boer meer.’
‘Overigens zijn er wel bedrijven die het lukt de transformatie wel te maken naar communicatiebureau. Het werkt het
beste met mensen die uit die wereld komen. Je ziet dan dat
de communicatie-professional de link naar de klant wordt.
Je zit dus in een spagaat. Wat is dan de grafische industrie?
Je kunt dan eigenlijk niets anders als grafisch bedrijf dan de
stap maken naar een gezamenlijk efficiënt produceren.
Want onderschat het niet. De online drukkerijen zullen

het bestelproces steeds eenvoudiger maken en dan wordt
de toegevoegde waarde van de drukker steeds kleiner.
Daardoor zullen de Duitse giganten steeds meer voet aan
de rond krijgen. Wat je ziet is dat de Nederlandse internetdrukkers het heel goed doen in sign voor consumenten.
Het grootbedrijf legt zijn grafische producties neer bij grote
reclamebureaus en die werken met drukkerijen samen.
Daar zit ook de kans voor de coöperatie.’
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DE GAME: HOE SCOORT
JOUW BEDRIJF?

Er is een half jaar na de introductie nog niet heel veel animo
voor de Game, stelt initiatiefnemer Hans Schoolenberg van
Bureau Buitendijks & De Kwelder vast. ‘En dat terwijl de
situatie voor veel kleine grafische bedrijven nijpender is dan
ooit’, weet de adviseur die wekelijks bij tal van grafische
over de vloer komt. ‘Soms zie je al lang van tevoren aankomen dat het bij een bedrijf misgaat, maar de gemiddelde
ondernemer grijpt te laat in en doet dan alsof het hem is
overkomen. Dat is jammer, want je kunt best wat doen om
bedrijfseconomisch gezonder te worden. Er is veel winst te
behalen door financiële zaken eerder aan te pakken. Haal
gewoon je balans eens door de molen.’

AAN DE KEUKENTAFEL
Dat is dan ook precies de bedoeling van de Game, legt
Schoolenberg uit. ‘In een kwartiertje kun je thuis aan de
keukentafel zelf zien hoe je bedrijf ervoor staat’. Je vult de
gegevens uit je eigen balans en winst- en verliesrekening
in en je ziet onmiddellijk hoe jouw bedrijf scoort op de verschillende, relevante kengetallen (bijvoorbeeld arbeidsquote,
omzetsnelheid, cash flow, etc). Kleurt het vakje groen, dan is
dat natuurlijk een goed teken, bij oranje is aanpassing nodig
en bij rood is direct actie vereist. Het mooie aan
de Game is dat je spelenderwijs zelf door enkele
variabelen te wijzigen kunt zien wat voor effect dit
heeft op de kengetallen. Schoolenberg: ‘Door aan
verschillende touwtjes te trekken kun je proberen
om je oranje score weer op groen te krijgen. Zo
krijg je relatief snel inzicht in je financiële situatie,
zie je waar de pijn zit en wat je eraan kunt doen. Dat
spaart een factuur voor advies van de accountant uit.’

gevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het advies
aan de ondernemer zelf. De vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Door het bewaren van je gegevens kun je zien welke
progressie je bedrijf financieel maakt; door nieuwe jaarcijfers
te vergelijken met voorgaande jaren, kun je zelf vaststellen
of je vooruitgang boekt. Ook maakt dit vergelijking met
scores van collega-bedrijven en de branche mogelijk (benchmarking). En, als je daarvoor toestemming geeft, kan het
rapport van je bedrijfsanalyse aan de VKGO worden gestuurd, zodat zij beter in staat zijn jou als lid bij te staan.

VOORDELEN VOOR VKGO-LEDEN
De Game is een hulpmiddel. Het is niet natuurlijk niet zo
dat na het spelen van de Game alle bedrijfseconomische
pijnpunten in je bedrijf direct op te lossen zijn. ‘Maar het is
wel een goede eerste aanzet om te kijken in welke oplossingsrichting je moet zoeken’, zegt Schoolenberg. Wie dat
wil, kan vervolgens altijd bij de VKGO terecht voor advies.
VKGO-leden kunnen gebruik maken van het netwerk van
experts van de VKGO en krijgen als lid korting voor verschillende diensten. Zo zijn de eerste gespreken met financieelof juridisch adviseurs meestal gratis.
Nieuwsgierig? Kijk op vkgo.analyseert.nl
en lees hoe de Game werkt.

De tweejaarlijkse beurs FESPA in
Keulen trok meer exposanten en
bezoekers dan ooit. De signindustrie bloeit als nooit tevoren
en er blijkt voor elk wat wils.

SIGN-INDUSTRIE
BLOEIT ALS NOOIT
TEVOREN

De sign-industrie als vervolg op de zeefdrukindustrie heeft
jarenlang het imago gehad van een exclusief terrein voor
de specialisten in vlaggen en buitenreclame. Sign is nog
steeds een snel groeiende tak binnen de reclame-industrie.
Gedreven doordat reclame een steeds belangrijker onderdeel
wordt van de communicatie-industrie op papier. Voor veel
bedrijven reden om zich erop te storten of het erbij te doen
naast het reguliere drukwerk en vaak met succes.

DUMMIES
Interproof in Frankfurt maakt al meer dan veertig jaar dummies
en kleine series verpakkingen voor de reclame-industrie.
De kleine Duitse specialist maakt enkele exemplaren van
toekomstige verpakkingsproducten voor grote merken. De
directeur van Interproof, Wolfgang Marx legt het uit: ‘Je
kunt natuurlijk een 3D-presentatie of een animatie op een
beeldscherm maken, maar dan ontbreekt het gevoel van het
vasthouden en rondom bekijken. Een monster dat eruit ziet
als het definitieve eindproduct is veel overtuigender. Die kan
je in het schap zetten en kijken hoe het in de hand ligt.’
Het is voor deze presentaties heel belangrijk dat Interproof
dicht bij het originele product komt. Marx: ‘We gebruiken
niet dezelfde processen als de seriematige productie die
bijvoorbeeld voor labels in offset of zeefdruk gebeurt. Toch
moet de dummy er uitziet als het toekomstige serieproduct.’
Voor het simuleren van het drukwerk gebruikt Interproof
een uv-printer van Roland DG, de VersaUV LEC-330. Een
printer die speciaal voor dit soort werk is ontwikkeld en veel
verschillende materialen en bewerkingen aankan.

BENCHMARKING

GROOT GEMAAKT

De gegevens van deelnemers aan de Game worden
veilig opgeslagen in een database. De opgeslagen ge-

De Eindhovense Multicopy vestiging ziet dat steeds meer
klanten vragen om sign-producten. De campagne ‘Groot

gemaakt met Multicopy’ zorgt ervoor dat steeds meer klanten ook voor hun grootformaat campagnes terecht komen
bij ‘The Communication Company’. Vestigingsmanager
van MultiCopy Eindhoven Jeroen Kooij: ‘Voor Multicopy in
Amerika is sign hét middel geweest om de gevolgen van de
financiële crisis af te wentelen’, zo geeft hij aan. ‘Daar maakt
sign inmiddels een derde van de omzet uit. Enkele jaren
geleden heeft Multicopy Nederland hier ook een speerpunt
van gemaakt met de aanschaf van machines, trainingen en
een reclamecampagne.’ Bewust beperkt Jeroen Kooij het
aantal verschillende materialen dat in de snijplotter gaat.
‘Door het assortiment aan materialen klein te houden beperk
je de kans op fouten en ook de voorraad blijft beheersbaar.
Het is zaak dat we snel leveren, dat wordt van ons verwacht.
Als ik bij een order nog het materiaal moet bestellen, dan
ben ik te laat. Maar met een paar producten kun je 95% van
de vraag afdekken.’

SPECIALISTEN INHUREN
Steeds vaker huren all round leveranciers van reclamemiddelen specialisten in. Zo wordt een gedeelte van het
grootformaat printwerk uitbesteed en gebruiken de bedrijven gespecialiseerde montage of plakbedrijven. De prijzen
van de machines dalen en de snelheid en kwaliteit van de
snijplotters gaat omhoog. Met een groei van de markt is dat
voor veel bedrijven een overweging waard er eens serieus
naar te kijken.
Op de hoogte blijven van de sig- en communicatie industrie?
Neem een gratis abonnement op Sign Pro Benelux met het
vaste Communicatie-katern dat door Blokboek wordt verzorgt. Aanmelden kan op www.blokboek.com.
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VKGO

Eind vorig jaar is de Game live gegaan, een handige tool
voor VKGO’ers om spelenderwijs snel en gemakkelijk
erachter te komen hoe hun bedrijf er financieel voor staat,
waar de pijn zit en wat daar aan gedaan kan worden.

‘Sign is een speerpunt geworden
voor Multicopy Nederland’
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Vergroot uw mogelijkheden
met de Ricoh Pro L4100-serie-serie

De meest veelzijdige printer voor sign-toepassingen
Afdrukken voor binnen en buiten op een breed scala aan materialen in zeer korte tijd leveren? Met dezelfde
printer? Dat kan! Met de duurzame Ricoh Pro L4100-serie grootformaat latexprinters. De 6-kleurenconfiguratie
van deze serie zorgt met groene en oranje inkt voor een groter kleurbereik, terwijl het gebruik van witte inkt ook
allerlei toepassingen op transparante en donkere materialen mogelijk maakt. De milieuvriendelijke latexinkten
drogen direct, zodat het materiaal meteen verder verwerkt kan worden. En door de lage droogtemperatuur,
komt ook het gebruik van hittegevoelige mediasoorten binnen bereik.

Sjoerd Postma, directeur Grafisch Centrum Harlingen, over zijn investering in de Pro L4100-serie
“Toen we op zoek gingen naar een nieuwe printer stond het produceren van prints, die direct verder
verwerkt of geleverd konden worden, hoog op ons verlanglijstje. Ook wilden we af van de geuroverlast
van de solvent inkt. Daarbij zochten we naar de beschikbaarheid van witte inkt voor bijvoorbeeld de
productie van raamstickers. En dan kom je al snel uit bij de Ricoh Pro L4160.”
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